






 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“ผู้เป็นข้าราชการ ซึ่งมีต าแหน่งรับราชการอยู่ตามหัวเมือง ถึงจะมีสติปัญญาและ

วิชาความรู้เท่าใด ถ้าไม่ประพฤติตนให้อยู่ในอัธยาศัยดีโดยสมควรแก่ต าแหน่งแล้วมักจะ
ไม่ใคร่ได้ดีในราชการ และบางทีก็กลับไปได้ความเสื่อมเสียสิ้นวาสนาไปได้ บรรดาผู้ที่ท า
ราชการโดยมุ่งหมายเพื่อจะให้ได้ความดีมีชื่อเสียงเกียรติยศในราชการ ต้องเอาใจใส่ใน
ความประพฤติตนด้วยจงมาก  

อัธยาศัยซึ่งเป็นส าคัญของข้าราชการหัวเมืองมีอยู่  ๓ อย่าง คือ ความซื่อตรง   
อย่าง ๑ ความอุตสาหะอย่าง ๑ และความอารีอย่าง ๑ ผู้ประกอบด้วยอัธยาศัย ๓ อย่าง 
นี้แล้ว จะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามหรือผู้น้อยก็ตาม ท าราชการมักจะได้ดีมีเกียรติยศ”  

      สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
  
 

จากเรื่อง “ความประพฤติส าหรับข้าราชการหัวเมือง ซึ่งมีต าแหน่งในการปกครอง” 
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สารบัญ 

หน้า 

ค าน า  

สารบัญ  

ส่วนที่ ๑ คู่มือปฏิบัติราชการ 

บทที่ ๑ ประวัติกระทรวงมหาดไทย ๑ 

บทที่ ๒ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ บทบาท และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ๑๑ 

ภารกิจด้านบริหาร ๑๗ 
 ด้านระบบงาน ๑๗ 

๑. การจัดท าแผน ๑๗ 
๑.๑  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ๑๗ 
๑.๒ การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๒ 

ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๑.๓  การด าเนินงานของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ๒๕ 
๑.๔  การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ๓๐ 

๒. การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ๓๖ 
๒.๑ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓๖ 
๒.๒ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ๓๗ 

๓. การสนับสนุนการปฏิบัติราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๓๘ 
๓.๑  การสนับสนุนด้านการอ านวยการ ๓๘ 
๓.๒  การสนับสนุนด้านการสื่อสาร  ๕๔ 
๓.๓  การสนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหาร ๖๑ 
๓.๔  การติดตามประเมินผล ๘๖ 

 ด้านระบบงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ๑๑๐ 
๑. การจัดท าค าของบประมาณ ๑๑๐ 
๒. การบริหารงบประมาณ ๑๑๓ 
๓. การบริหารพัสดุ ๑๒๒ 
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๔. การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๒๗ 
๔.๑  การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของกระทรวงมหาดไทย ๑๒๗ 
๔.๒  การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๑๒๙ 

ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 ด้านระบบคน ๑๓๐ 

๑. การสรรหา ๑๓๐ 
๑.๑ การสรรหาและคัดเลือก ๑๓๐ 
๑.๒ การประเมินบุคคล ๑๓๐ 

๒. การรักษาไว้ ๑๓๑ 
๒.๑ การปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารอัตราก าลัง ๑๓๑ 
๒.๒ การบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล ๑๓๖ 
๒.๓ การบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑๓๙ 
๒.๔ การด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เหรียญพิทักษ์เสรีชน  ๑๔๑ 

และเหรียญราชการชายแดน 
๒.๕ การจัดท าสวัสดิการให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔๓ 
๒.๖ การจัดท าค าสั่งมอบอ านาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔๓ 

ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
๓. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย ๑๔๔ 
๔. การด าเนินการทางวินัย ๑๔๙ 

 ตัวอย่างการด าเนินงานภารกจิด้านบริหารในพื้นที่ ๑๕๔ 
๑. การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด : จังหวัดสระบุรี ๑๕๔ 
๒. เทคนิคการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ : จังหวัดสระบุรี ๑๕๗ 

ภารกิจด้านความมั่นคงภายใน ๑๖๒ 
บทบาทและภารกิจที่ส าคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน  ๑๖๒ 
 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑๖๔ 

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๖๔ 
๒. การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ๑๖๕ 
๓. การปฏิบัติราชการของศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ๑๖๘ 
๔. การเข้าถึงข้อมูลและการบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นของประชาชน ๑๗๖ 
๕. การยกระบบการให้บริการประชาชน ๑๗๘ 
๖. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ๑๗๙ 
๗. งานกองอาสารักษาดินแดน ๑๘๒ 
๘. ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง ๑๙๑ 
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 ด้านความม่ันคงภายใน ๑๙๕ 
๑. การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ ๑๙๕ 
๒. การขับเคลื่อนโครงการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์  ๑๙๘ 
๓. การด าเนินการด้านการข่าว  ๒๐๐ 
๔. สัญชาติและสถานะบุคคล ๒๐๑ 

 ด้านการบริหารจัดการที่ดิน ๒๐๒ 
๑. บทบาทและภารกิจที่ส าคัญของการบริหารจัดการที่ดิน  ๒๐๒ 
๒. ช่องทางในการเข้าถึงงานบริการของกรมท่ีดิน  ๒๐๓ 
๓. ผลการด าเนินการที่ส าคัญ  ๒๐๓ 
๔. Next Step to do ก้าวต่อไปของกรมท่ีดิน  ๒๐๔ 
๕. การจัดการที่ดินของรัฐ  ๒๐๕ 
๖. การขับเคลื่อนการจัดที่ดินที่ท ากินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ   ๒๑๔ 
๗. การเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตท่ีดินทั้งต าบล  ๒๑๗ 

 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๒๒๑ 
๑. การเปิดจุดผ่านแดน  ๒๒๑ 
๒. การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  ๒๒๒ 
๓. การด าเนินการต่อผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา  ๒๒๘ 
๔. ความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน  ๒๒๙ 
๕. การสร้างประชาคมอาเซียน  ๒๓๑ 
๖. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย  ๒๓๑ 
๗. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ  ๒๓๓ 

 ตัวอย่างการด าเนินงานภารกจิด้านความม่ันคงภายในพื้นที่ ๒๓๖ 
๑. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ : จังหวัดอุบลราชธานี ๒๓๖ 
๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา : จังหวัดชลบุร ี ๒๔๐ 
๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี ๒๔๕ 
๔. การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว : จังหวัดอุบลราชธานี ๒๔๙ 
๕. การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ : จังหวัดอุบลราชธานี ๒๕๒ 
๖. ด ารงธรรม tracking : จังหวัดขอนแก่น ๒๕๖ 
๗. ขอนแก่นโมเดล การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ : จังหวัดขอนแก่น ๒๕๙ 
๘. การเตรียมการรับเสด็จฯ จังหวัดสงขลา : จังหวัดสงขลา ๒๖๔ 
๙. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา : จังหวัดสงขลา ๒๖๗ 

๑๐. การเสริมสร้างความสัมพันธ์จังหวัดชายแดน เมืองพ่ีเมืองน้อง ๒๗๐ 
และเมืองคู่มิตร : จังหวัดอุบลราชธานี 

๑๑. การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๓ 



ข 

 
 

๔. การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๒๗ 
๔.๑  การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของกระทรวงมหาดไทย ๑๒๗ 
๔.๒  การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๑๒๙ 
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๒.๑ การปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารอัตราก าลัง ๑๓๑ 
๒.๒ การบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล ๑๓๖ 
๒.๓ การบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑๓๙ 
๒.๔ การด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เหรียญพิทักษ์เสรีชน  ๑๔๑ 

และเหรียญราชการชายแดน 
๒.๕ การจัดท าสวัสดิการให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔๓ 
๒.๖ การจัดท าค าสั่งมอบอ านาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔๓ 

ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
๓. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย ๑๔๔ 
๔. การด าเนินการทางวินัย ๑๔๙ 

 ตัวอย่างการด าเนินงานภารกจิด้านบริหารในพื้นที่ ๑๕๔ 
๑. การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด : จังหวัดสระบุรี ๑๕๔ 
๒. เทคนิคการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ : จังหวัดสระบุรี ๑๕๗ 

ภารกิจด้านความมั่นคงภายใน ๑๖๒ 
บทบาทและภารกิจที่ส าคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน  ๑๖๒ 
 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑๖๔ 

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๖๔ 
๒. การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ๑๖๕ 
๓. การปฏิบัติราชการของศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ๑๖๘ 
๔. การเข้าถึงข้อมูลและการบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นของประชาชน ๑๗๖ 
๕. การยกระบบการให้บริการประชาชน ๑๗๘ 
๖. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ๑๗๙ 
๗. งานกองอาสารักษาดินแดน ๑๘๒ 
๘. ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง ๑๙๑ 
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 ด้านความม่ันคงภายใน ๑๙๕ 
๑. การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ ๑๙๕ 
๒. การขับเคลื่อนโครงการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์  ๑๙๘ 
๓. การด าเนินการด้านการข่าว  ๒๐๐ 
๔. สัญชาติและสถานะบุคคล ๒๐๑ 

 ด้านการบริหารจัดการที่ดิน ๒๐๒ 
๑. บทบาทและภารกิจที่ส าคัญของการบริหารจัดการที่ดิน  ๒๐๒ 
๒. ช่องทางในการเข้าถึงงานบริการของกรมท่ีดิน  ๒๐๓ 
๓. ผลการด าเนินการที่ส าคัญ  ๒๐๓ 
๔. Next Step to do ก้าวต่อไปของกรมท่ีดิน  ๒๐๔ 
๕. การจัดการที่ดินของรัฐ  ๒๐๕ 
๖. การขับเคลื่อนการจัดที่ดินที่ท ากินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ   ๒๑๔ 
๗. การเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตท่ีดินทั้งต าบล  ๒๑๗ 

 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๒๒๑ 
๑. การเปิดจุดผ่านแดน  ๒๒๑ 
๒. การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  ๒๒๒ 
๓. การด าเนินการต่อผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา  ๒๒๘ 
๔. ความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน  ๒๒๙ 
๕. การสร้างประชาคมอาเซียน  ๒๓๑ 
๖. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย  ๒๓๑ 
๗. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ  ๒๓๓ 

 ตัวอย่างการด าเนินงานภารกจิด้านความม่ันคงภายในพื้นที่ ๒๓๖ 
๑. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ : จังหวัดอุบลราชธานี ๒๓๖ 
๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา : จังหวัดชลบุร ี ๒๔๐ 
๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี ๒๔๕ 
๔. การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว : จังหวัดอุบลราชธานี ๒๔๙ 
๕. การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ : จังหวัดอุบลราชธานี ๒๕๒ 
๖. ด ารงธรรม tracking : จังหวัดขอนแก่น ๒๕๖ 
๗. ขอนแก่นโมเดล การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ : จังหวัดขอนแก่น ๒๕๙ 
๘. การเตรียมการรับเสด็จฯ จังหวัดสงขลา : จังหวัดสงขลา ๒๖๔ 
๙. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา : จังหวัดสงขลา ๒๖๗ 

๑๐. การเสริมสร้างความสัมพันธ์จังหวัดชายแดน เมืองพ่ีเมืองน้อง ๒๗๐ 
และเมืองคู่มิตร : จังหวัดอุบลราชธานี 

๑๑. การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๓ 
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๑๒. การป้องกันการเสียดินแดนโดยธรรมชาติ : จังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๗ 
๑๓. เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” : จังหวัดนราธิวาส ๒๗๙ 

ภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ๒๘๒ 
 ด้านการพัฒนาชุมชน ๒๘๒ 

๑. บทบาทและภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาชุมชน ๒๘๒ 
๒. ฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน ๒๘๔ 

๓. ทิศทางและกระบวนการพัฒนาชุมชน ๒๘๖ 
๓.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  ๒๘๖ 
๓.๒ การสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน  ๒๙๘ 
๓.๓ การเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  ๓๑๓ 
๓.๔  การเสริมสร้างพลังชุมชน  ๓๑๘ 
๓.๕  การพัฒนาปัจจัยที่เอ้ือในการขับเคลื่อนงาน  ๓๓๕ 

 ด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓๓๗ 
๑. ระบบแผนท้องถิ่น ๓๔๐ 
๒. ระบบงบประมาณ การเงิน และการคลัง ๓๔๒ 

๒.๑ การจัดท างบประมาณ ๓๔๒ 
๒.๒ การรวบรวมค าของบประมาณ ๓๔๓ 
๒.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ๓๔๕ 
2.4 การรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ๓๔๗ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด้วยระบบ QR Payment 
๓. ระบบการบริการสาธารณะและการศึกษา ๓๔๙ 

๓.๑ ด้านสาธารณสุข ๓๔๙ 
๓.๒ ด้านสังคม ๓๕๖ 
๓.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม ๓๗๓ 
๓.๔  ด้านการศึกษา ๓๗๙ 
๓.๕ ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ๔๐๐ 
3.6 การส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานบริการสาธารณะ ๔๐๒ 

๔. ระบบการตรวจสอบและติดตาม ๔๐๔ 
๔.๑ การตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๐๔ 
๔.๒ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๔๐๖ 
๔.๓ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๐๘ 
๔.๔ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๑๑ 
๔.๕ การสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๑๓ 
๔.๖ การส่งเสริม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่น ๔๑๕ 
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๕. ระบบบริหารงานบุคคล ๔๑๘ 
๕.๑ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น  ๔๑๘ 
๕.๒ การจัดท ามาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ๔๑๘ 
๕.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๔๒๒ 
๕.๔ การสร้างขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ๔๒๔ 
๕.๕ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ๔๒๕ 

๖. ระบบสารสนเทศ ๔๒๘ 
๖.๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ๔๒๘ 
๖.๒ ฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๓๑ 
๖.๓ ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔๓๓ 

 ตัวอย่างการด าเนินงานภารกจิด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ๔๓๖ 
๑. การพัฒนาเส้นใยกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ : จังหวัดปทุมธานี ๔๓๖ 
๒. การสร้างมูลค่าเพ่ิมผักตบชวาสู่เศรษฐกิจชุมชน : จังหวัดปทุมธานี ๔๓๘ 
๓. ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง : จังหวัดอุบลราชธานี ๔๓๙ 
๔. คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น : จังหวัดขอนแก่น ๔๔๒ 
๕. การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ : จังหวัดเชียงใหม่ ๔๔๖ 
๖. Phuket Sandbox : จังหวัดภูเก็ต ๔๕๐ 

ภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ๔๕๕ 
 ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย ๔๕๕ 

๑. ระดับของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย  ๔๕๕ 
๒. กลไกการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพ้ืนที่  ๔๕๗ 
๓. องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  ๔๕๙ 
๔. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๔๖๑ 
๕. การแจ้งเตือนภัย  ๔๖๓ 
๖. การเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ  ๔๖๔ 
๗. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๔๖๕ 

 ด้านการพัฒนาเมือง ๔๖๘ 
๑. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  ๔๖๘ 
๒. กระบวนการวางและจัดท าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔๗๓ 
๓. การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ๔๗๖ 
๔. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอาคาร  ๔๗๙ 
๕. การตรวจสอบสภาพตลิ่งและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย  ๔๘๑ 
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๑๒. การป้องกันการเสียดินแดนโดยธรรมชาติ : จังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๗ 
๑๓. เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” : จังหวัดนราธิวาส ๒๗๙ 

ภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ๒๘๒ 
 ด้านการพัฒนาชุมชน ๒๘๒ 

๑. บทบาทและภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาชุมชน ๒๘๒ 
๒. ฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน ๒๘๔ 

๓. ทิศทางและกระบวนการพัฒนาชุมชน ๒๘๖ 
๓.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  ๒๘๖ 
๓.๒ การสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน  ๒๙๘ 
๓.๓ การเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  ๓๑๓ 
๓.๔  การเสริมสร้างพลังชุมชน  ๓๑๘ 
๓.๕  การพัฒนาปัจจัยที่เอ้ือในการขับเคลื่อนงาน  ๓๓๕ 

 ด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓๓๗ 
๑. ระบบแผนท้องถิ่น ๓๔๐ 
๒. ระบบงบประมาณ การเงิน และการคลัง ๓๔๒ 

๒.๑ การจัดท างบประมาณ ๓๔๒ 
๒.๒ การรวบรวมค าของบประมาณ ๓๔๓ 
๒.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ๓๔๕ 
2.4 การรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ๓๔๗ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด้วยระบบ QR Payment 
๓. ระบบการบริการสาธารณะและการศึกษา ๓๔๙ 

๓.๑ ด้านสาธารณสุข ๓๔๙ 
๓.๒ ด้านสังคม ๓๕๖ 
๓.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม ๓๗๓ 
๓.๔  ด้านการศึกษา ๓๗๙ 
๓.๕ ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ๔๐๐ 
3.6 การส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานบริการสาธารณะ ๔๐๒ 

๔. ระบบการตรวจสอบและติดตาม ๔๐๔ 
๔.๑ การตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๐๔ 
๔.๒ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๔๐๖ 
๔.๓ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๐๘ 
๔.๔ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๑๑ 
๔.๕ การสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๑๓ 
๔.๖ การส่งเสริม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่น ๔๑๕ 

จ 

 
 

๕. ระบบบริหารงานบุคคล ๔๑๘ 
๕.๑ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น  ๔๑๘ 
๕.๒ การจัดท ามาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ๔๑๘ 
๕.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๔๒๒ 
๕.๔ การสร้างขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ๔๒๔ 
๕.๕ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ๔๒๕ 

๖. ระบบสารสนเทศ ๔๒๘ 
๖.๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ๔๒๘ 
๖.๒ ฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๓๑ 
๖.๓ ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔๓๓ 

 ตัวอย่างการด าเนินงานภารกจิด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ๔๓๖ 
๑. การพัฒนาเส้นใยกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ : จังหวัดปทุมธานี ๔๓๖ 
๒. การสร้างมูลค่าเพ่ิมผักตบชวาสู่เศรษฐกิจชุมชน : จังหวัดปทุมธานี ๔๓๘ 
๓. ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง : จังหวัดอุบลราชธานี ๔๓๙ 
๔. คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น : จังหวัดขอนแก่น ๔๔๒ 
๕. การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ : จังหวัดเชียงใหม่ ๔๔๖ 
๖. Phuket Sandbox : จังหวัดภูเก็ต ๔๕๐ 

ภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ๔๕๕ 
 ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย ๔๕๕ 

๑. ระดับของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย  ๔๕๕ 
๒. กลไกการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพ้ืนที่  ๔๕๗ 
๓. องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  ๔๕๙ 
๔. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๔๖๑ 
๕. การแจ้งเตือนภัย  ๔๖๓ 
๖. การเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ  ๔๖๔ 
๗. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๔๖๕ 

 ด้านการพัฒนาเมือง ๔๖๘ 
๑. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  ๔๖๘ 
๒. กระบวนการวางและจัดท าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔๗๓ 
๓. การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ๔๗๖ 
๔. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอาคาร  ๔๗๙ 
๕. การตรวจสอบสภาพตลิ่งและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย  ๔๘๑ 



ฉ 

 
 

๖. การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา  ๔๘๓ 
 ตัวอย่างการด าเนินงานภารกจิด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมืองในพื้นที่ ๔๘๖ 

๑. การบริหารจัดการสาธารณภัยตามหลักวงจรภัยพิบัติในทุกมิติ : จังหวัดปทุมธานี ๔๘๖ 
๒. การบริหารจัดการน้ า ลุ่มน้ า และปลายน้ า : จังหวัดอุบลราชธาน ี ๔๘๙ 
๓. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่ชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี ๔๙๒ 
๔. การให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดตาก ๔๙๗ 

 

ภารกิจของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ๔๙๙ 
 การบริหารจัดการด้านการประปา ๕๐๐ 

๑. กระบวนการผลิตน้ าประปาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  ๕๐๐ 
๒. กระบวนการผลิตน้ าประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่ประชาชน  ๕๐๒ 

 การบริหารจัดการด้านการไฟฟ้า ๕๐๔ 
๑. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  ๕๐๔ 
๒. การขอใช้ไฟฟ้า   ๕๐๖ 
๓. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  ๕๐๘ 
๔. MEA Smart Service บริการออนไลน์ของ กฟน. ๕๑๐ 
๕. Digital Platform และบริการออนไลน์ของ กฟภ.  ๕๑๐ 
๖. การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  ๕๑๓ 
๗. การบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน  ๕๑๔ 

 การส่งเสริมการตลาด ๕๑๕ 
การบริหารจัดการสินค้าและส่งเสริมการตลาด ๕๑๕ 

 การจัดการน้ าเสีย ๕๑๗ 
การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน  ๕๑๗ 

ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์นักปกครอง 
๑. นายอนันต์  อนันตกูล ๕๑๙ 
๒. นายอารีย์  วงศ์อารยะ ๕๓๔ 
๓. นายชนะศักดิ์  ยุวบูรณ์ ๕๔๕ 
๔. นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ ๕๕๒ 
๕. นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช ๕๕๙ 
๖. นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์ ๕๘๕ 
๗. นายพงศ์โพยม  วาศภูติ ๕๙๑ 
๘. ดร.พีรพล  ไตรทศาวิทย์ ๖๐๐ 

ช 

 
 

๙. นายวิชัย  ศรีขวัญ ๖๖๘ 
๑๐. นายมานิต  วัฒนเสน ๖๗๙ 
๑๑. นายวิเชียร  ชวลิต ๖๙๐ 
๑๒. นายพระนาย  สุวรรณรัฐ ๖๙๘ 
๑๓. นายกฤษฎา  บุญราช ๗๑๓ 
๑๔. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ๗๒๕ 

ภาคผนวก  
 ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๑๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

********************* 
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๖. การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา  ๔๘๓ 
 ตัวอย่างการด าเนินงานภารกจิด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมืองในพื้นที่ ๔๘๖ 

๑. การบริหารจัดการสาธารณภัยตามหลักวงจรภัยพิบัติในทุกมิติ : จังหวัดปทุมธานี ๔๘๖ 
๒. การบริหารจัดการน้ า ลุ่มน้ า และปลายน้ า : จังหวัดอุบลราชธาน ี ๔๘๙ 
๓. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่ชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี ๔๙๒ 
๔. การให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดตาก ๔๙๗ 

 

ภารกิจของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ๔๙๙ 
 การบริหารจัดการด้านการประปา ๕๐๐ 

๑. กระบวนการผลิตน้ าประปาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  ๕๐๐ 
๒. กระบวนการผลิตน้ าประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่ประชาชน  ๕๐๒ 

 การบริหารจัดการด้านการไฟฟ้า ๕๐๔ 
๑. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  ๕๐๔ 
๒. การขอใช้ไฟฟ้า   ๕๐๖ 
๓. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  ๕๐๘ 
๔. MEA Smart Service บริการออนไลน์ของ กฟน. ๕๑๐ 
๕. Digital Platform และบริการออนไลน์ของ กฟภ.  ๕๑๐ 
๖. การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  ๕๑๓ 
๗. การบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน  ๕๑๔ 

 การส่งเสริมการตลาด ๕๑๕ 
การบริหารจัดการสินค้าและส่งเสริมการตลาด ๕๑๕ 

 การจัดการน้ าเสีย ๕๑๗ 
การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน  ๕๑๗ 

ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์นักปกครอง 
๑. นายอนันต์  อนันตกูล ๕๑๙ 
๒. นายอารีย์  วงศ์อารยะ ๕๓๔ 
๓. นายชนะศักดิ์  ยุวบูรณ์ ๕๔๕ 
๔. นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ ๕๕๒ 
๕. นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช ๕๕๙ 
๖. นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์ ๕๘๕ 
๗. นายพงศ์โพยม  วาศภูติ ๕๙๑ 
๘. ดร.พีรพล  ไตรทศาวิทย์ ๖๐๐ 

ช 

 
 

๙. นายวิชัย  ศรีขวัญ ๖๖๘ 
๑๐. นายมานิต  วัฒนเสน ๖๗๙ 
๑๑. นายวิเชียร  ชวลิต ๖๙๐ 
๑๒. นายพระนาย  สุวรรณรัฐ ๖๙๘ 
๑๓. นายกฤษฎา  บุญราช ๗๑๓ 
๑๔. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ๗๒๕ 

ภาคผนวก  
 ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๑๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

********************* 
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บทท่ี ๑  
ประวัติกระทรวงมหาดไทย 

 จุดเริ่มต้นของการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 
 วิวัฒนาการของการปกครองในประเทศไทยเริ่มต้นมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นปฐมราชธานี โดยเฉพาะในสมัย
ของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองสูงสุดพระองค์ทรงวางรากฐานการเมืองการปกครอง         
ที่เรียกว่า บิดาปกครองบุตร เมื่ออาณาจักรเริ่มขยายมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องปรับรูปแบบการปกครองเพ่ือให้มีอ านาจ
เหนือบริวารจึงน าหลักการปกครองจากคัมภีร์ราชศาสตร์ของพราหมณ์มาเป็นหลัก โดยราชธานีอยู่ตรงกลาง        
มีเมืองลูกหลวงล้อมรอบ ๔ ทิศ รวมถึงเมืองพระยามหานคร และเมืองประเทศราช ภายหลังสิ้นสุดรัชสมัยของ    
พ่อขุนรามค าแหงมหาราชแล้ว กรุงสุโขทัยก็เริ่มเสื่อมอ านาจลงในปี พ.ศ. ๒๐๐๖ จึงได้มีการสถาปนาราชธานีขึ้นใหม่
โดยขนานนามว่า “กรุงศรีอยุธยา” การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
พระองค์ได้ท าการปฏิรูปการปกครองเสียใหม่โดยจัดการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจ การปกครองส่วนกลาง
แบ่งแยกหน้าที่ฝ่ายทหารออกจากพลเรือน โดยมีสมุหกลาโหมดูแลฝ่ายทหาร ส่วนสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือน   
และแบ่งการปกครองฝ่ายพลเรือนออกเป็น จตุสดมภ์ ได้แก่ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง กรมนา การปกครองส่วนภูมิภาค
ได้ยกเลิกเมืองหน้าด่านสี่ทิศ และแบ่งการปกครองใหม่เป็นหัวเมืองชั้นในก าหนดให้เป็นหัวเมืองชั้นจัตวา มีผู้รั้ง
ปกครองหัวเมืองชั้นนอก แบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นนอก เอก โท ตรี และหัวเมืองประเทศราช ส่วนการปกครองท้องที่ 
ยังมีลักษณะเหมือนยุคต้น คือ แบ่งออกเป็นแขวง ต าบล และหมู่บ้าน ตลอดจนมีการจัดระเบียบสังคมสมัยอยุธยา
โดยใช้ระบบศักดินาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดสิทธิ หน้าที่ และชนชั้น เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง  

 
 
 

พอถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ลักษณะการปกครองช่วงต้น การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินยังยึด   
ตามแบบกรุงศรีอยุธยา เพียงแต่ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับยุคมากขึ้น จนมาถึงในสมัยรัชกาลที่ ๕ การปฏิรูป
ระบบบริหารราชการครั้งใหญ่ ที่เปลี่ยนแปลงจากการบริหารราชการแบบจตุสดมภ์ที่ใช้สืบเนื่องกันมานับร้อย ๆ ปี 
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมาเป็นการบริหารราชการแบบใหม่ตามอย่างชาติตะวันตกมีการวางรูป      
การบริหารราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค (จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นดูแลหัวเมืองต่าง ๆ และวางรากฐาน      

ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวงั  
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บทท่ี ๑  
ประวัติกระทรวงมหาดไทย 

 จุดเริ่มต้นของการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 
 วิวัฒนาการของการปกครองในประเทศไทยเริ่มต้นมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นปฐมราชธานี โดยเฉพาะในสมัย
ของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองสูงสุดพระองค์ทรงวางรากฐานการเมืองการปกครอง         
ที่เรียกว่า บิดาปกครองบุตร เมื่ออาณาจักรเริ่มขยายมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องปรับรูปแบบการปกครองเพ่ือให้มีอ านาจ
เหนือบริวารจึงน าหลักการปกครองจากคัมภีร์ราชศาสตร์ของพราหมณ์มาเป็นหลัก โดยราชธานีอยู่ตรงกลาง        
มีเมืองลูกหลวงล้อมรอบ ๔ ทิศ รวมถึงเมืองพระยามหานคร และเมืองประเทศราช ภายหลังสิ้นสุดรัชสมัยของ    
พ่อขุนรามค าแหงมหาราชแล้ว กรุงสุโขทัยก็เริ่มเสื่อมอ านาจลงในปี พ.ศ. ๒๐๐๖ จึงได้มีการสถาปนาราชธานีขึ้นใหม่
โดยขนานนามว่า “กรุงศรีอยุธยา” การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
พระองค์ได้ท าการปฏิรูปการปกครองเสียใหม่โดยจัดการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจ การปกครองส่วนกลาง
แบ่งแยกหน้าที่ฝ่ายทหารออกจากพลเรือน โดยมีสมุหกลาโหมดูแลฝ่ายทหาร ส่วนสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือน   
และแบ่งการปกครองฝ่ายพลเรือนออกเป็น จตุสดมภ์ ได้แก่ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง กรมนา การปกครองส่วนภูมิภาค
ได้ยกเลิกเมืองหน้าด่านสี่ทิศ และแบ่งการปกครองใหม่เป็นหัวเมืองชั้นในก าหนดให้เป็นหัวเมืองชั้นจัตวา มีผู้รั้ง
ปกครองหัวเมืองชั้นนอก แบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นนอก เอก โท ตรี และหัวเมืองประเทศราช ส่วนการปกครองท้องที่ 
ยังมีลักษณะเหมือนยุคต้น คือ แบ่งออกเป็นแขวง ต าบล และหมู่บ้าน ตลอดจนมีการจัดระเบียบสังคมสมัยอยุธยา
โดยใช้ระบบศักดินาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดสิทธิ หน้าที่ และชนชั้น เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง  

 
 
 

พอถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ลักษณะการปกครองช่วงต้น การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินยังยึด   
ตามแบบกรุงศรีอยุธยา เพียงแต่ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับยุคมากขึ้น จนมาถึงในสมัยรัชกาลที่ ๕ การปฏิรูป
ระบบบริหารราชการครั้งใหญ่ ที่เปลี่ยนแปลงจากการบริหารราชการแบบจตุสดมภ์ที่ใช้สืบเนื่องกันมานับร้อย ๆ ปี 
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมาเป็นการบริหารราชการแบบใหม่ตามอย่างชาติตะวันตกมีการวางรูป      
การบริหารราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค (จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นดูแลหัวเมืองต่าง ๆ และวางรากฐาน      
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การปกครองท้องที่ โดยแบ่งเป็น อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน) และส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่น   
รูปสุขาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรก 
 สิ่งที่น่าพิจารณาถึงในการปฏิรูประบบราชการและการบริหารราชการแผ่นดินในครั้งนั้น สาเหตุมาจาก   
ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ สาเหตุภายนอกที่ส าคัญ ได้แก่ การคุกคามของลัทธิล่าอาณานิคมของ
ประเทศมหาอ านาจตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทต่อประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมากในขณะนั้น 
ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องแนวชายแดนและความมั่นคงอยู่รอดของประเทศชาติ  ส่วนสาเหตุภายในจุดใหญ่อยู่ที่       
การบริหารราชการแบบจตุสดมภ์ที่ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย มีจุดอ่อนมากมาย อีกทั้งรูปแบบการปกครองหัวเมือง 
ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นใน ชั้นนอก และประเทศราช อยู่ภายใต้การปกครองของส่วนกลาง ท าให้ส่วนกลาง     
ไม่สามารถก ากับดูแลได้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพราะขาดก าลัง  มาตลอดจนการคมนาคมสื่อสารไม่สะดวก     
ท าให้ขาดเอกภาพในการปกครองบังคับบัญชา และการบริหารราชการ ประเทศอยู่ในภาวะท่ีเสี่ยงต่อการสูญเสียเอกราช
อย่างยิ่ง พระองค์จึงได้ทรงปรับปรุงระบบราชการครั้งใหญ่ทั้งรูปแบบการบริหารการจัด โครงสร้างองค์กร         
การก าหนดอ านาจหน้าที่ แม้แต่การพิจารณาเลือกสรรบุคลากรเข้ารับงานแต่ละต าแหน่งก็ทรงกระท าอย่างพิถีพิถัน
แบบค่อยเป็นค่อยไป 

 

 และเพ่ือให้ เป็นไปดังพระราชประสงค์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึ งทรงตั้ ง
กระทรวงมหาดไทย เม่ือวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ (ร.ศ. ๑๑๑) โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้า
น้องยาเธอ กรมหม่ืนด ารงราชานุภาพ รับต าแหน่งที่เสนาบดีบังคับบัญชาการในกระทรวงมหาดไทย 
 ในช่วงที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ทรงแบ่งหน้าที่
ของกระทรวงมหาดไทยออกเป็นส่วนย่อย ๆ และจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นการเฉพาะโดยแบ่งราชการ       
ในกระทรวงมหาดไทยออกเป็น ๑๒ กรม ดังนี้ 
 ๑. กรมมหาดไทยกลาง มีหน้าที่ปฏิบัติราชการทุกอย่างที่มิได้แยกออกไปเป็นหน้าที่ของกรมอ่ืน             
มีปลัดทูลฉลอง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับต าแหน่งปลัดกระทรวงในปัจจุบัน ปลัดทูลฉลองเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่   
จะประจ าอยู่ที่กระทรวงเป็นหัวหน้าสูงสุดมีหน้าที่รับใช้เมื่อเสนาบดีมีบัญชางานมา เป็นหัวหน้าบังคับบัญชา        
ได้ทั้งกระทรวงรองจากเสนาบดี 
 ๒. กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ มีหน้าที่ในเรื่องการรักษาพระอัยการ การสืบสวนโจรผู้ร้าย และการเรือนจ า 

ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยในอดตี (พ.ศ. ๒๔๘๕) ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยปัจจบุนั 
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 ๓. กรมพล าภัง หน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การรักษาบัญชี และท าหนังสือในการแต่งตั้งถอดถอน
ย้ายข้าราชการในหัวเมือง การท าทะเบียนสัตว์พาหนะ การท าทะเบี ยนอาวุธปืน การพระราชทานนามสกุล  
การก่อสร้าง และรักษาสถานที่ราชการรวมทั้งบ้านพักข้าราชการ 
 ๔. กรมส ารวจ มีหน้าที่เก่ียวกับการเลขานุการ เช่น ราชการลับ รักษาราชพัสดุ การรับส่งหนังสือ  
 ๕. กรมปลัดบัญชีหรือกรมตรวจการบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชีและเบิกจ่ายเงินกับถือบัญชี
ข้าราชการทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมือง  
 ๖. กรมทะเบียน มีหน้าที่ในการท าบัญชีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในกรุงเทพมหานคร และหัวเมือง 
ท าทะเบียนข้าราชการและทะเบียนท้องที่ การท าส ามะโนครัว การท าประวัติข้าราชการกระทรวงมหาดไทย      
และการเก็บหนังสือราชการ  
 ๗. กรมต ารวจภูธร ตั้งขึ้นแทนกรมตระเวนหัวเมืองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ 
มีหน้าที่ตรวจจับผู้ร้ายตามหัวเมือง ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๘ รวมกรมพลตระเวน 
หรือต ารวจนครบาล สังกัดกระทรวงนครบาลเข้ากับกรมต ารวจภูธร เรียกชื่อว่า 
“กรมต ารวจภูธรและกรมต ารวจนครบาล” ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ รัชกาลที่ ๖  
ได้โปรดเกล้าฯ ให้รวมกระทรวงนครบาลเข้ากับกระทรวงมหาดไทย 
เปลี่ยนชื่อ “กรมต ารวจภูธรและกรมต ารวจนครบาล” เป็น “กรมต ารวจ” 
 ๘. กรมต ารวจภูบาล ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๖ มีหน้าที่ตรวจตราการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ตามหัวเมืองทุกมณฑล เพ่ือประกอบความรู้ของกระทรวงมหาดไทยในอันที่จะพิจารณาจัดการ แก้ไข ทะนุบ ารุง กิจการ
ต่าง ๆ ในหัวเมืองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น (ท าหน้าที่ท านองเดียวกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน)  
 ๙. กรมพยาบาล มีหน้าที่ป้องกันโรคภัยทั่วพระราชอาณาจักร จัดส่งแพทย์ประกาศนียบัตรไปประจ าหัวเมือง
และมณฑลส าหรับรักษาโรคให้แก่ข้าราชการ นักโทษผู้ต้องขัง แนะน าวิธีรักษาพยาบาลแก่แพทย์ประจ าต าบลและราษฎร 
 ๑๐. กรมป่าไม้ จัดตั้งปี พ.ศ. ๒๔๓๙ มีหน้าที่ควบคุมการป่าไม้เพ่ือมิให้กงสุลต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง    
เป็นเรื่องการเมืองได้ และการสงวนป่าไม้สัก (ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ โอนไปสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่ 
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔) 
 ๑๑. กรมราชโลหกิจภูมิวิทยา หรือกรมแร่ จัดตั้งปี พ.ศ. ๒๔๓๓ และเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ    
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ได้สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ แล้วโอนไปสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ 
ก่อนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ เพ่ือให้ปรับปรุงกิจการท าแร่ที่เกี่ยวข้องกับหัวเมืองให้เรียบร้อย 
ครั้นปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้โอนกลับไปสังกัดกระทรวงเกษตราธิการอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ 
 ๑๒. กรมสรรพากรนอก เดิมขึ้นกับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๒ ให้โอนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่จัดเก็บภาษี
อากรและผลประโยชน์ทั้งปวงในหัวเมือง นอกจากมณฑลกรุงเทพฯ (เว้นแต่
การศุลกากร) และในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้โอนกลับไปสังกัดกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติตามเดิม 

กรมต ารวจในอดตี 

กรมสรรพากรในอดีต 
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การปกครองท้องที่ โดยแบ่งเป็น อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน) และส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่น   
รูปสุขาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรก 
 สิ่งที่น่าพิจารณาถึงในการปฏิรูประบบราชการและการบริหารราชการแผ่นดินในครั้งนั้น สาเหตุมาจาก   
ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ สาเหตุภายนอกที่ส าคัญ ได้แก่ การคุกคามของลัทธิล่าอาณานิคมของ
ประเทศมหาอ านาจตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทต่อประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมากในขณะนั้น 
ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องแนวชายแดนและความมั่นคงอยู่รอดของประเทศชาติ  ส่วนสาเหตุภายในจุดใหญ่อยู่ที่       
การบริหารราชการแบบจตุสดมภ์ที่ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย มีจุดอ่อนมากมาย อีกทั้งรูปแบบการปกครองหัวเมือง 
ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นใน ชั้นนอก และประเทศราช อยู่ภายใต้การปกครองของส่วนกลาง ท าให้ส่วนกลาง     
ไม่สามารถก ากับดูแลได้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพราะขาดก าลัง  มาตลอดจนการคมนาคมสื่อสารไม่สะดวก     
ท าให้ขาดเอกภาพในการปกครองบังคับบัญชา และการบริหารราชการ ประเทศอยู่ในภาวะท่ีเส่ียงต่อการสูญเสียเอกราช
อย่างยิ่ง พระองค์จึงได้ทรงปรับปรุงระบบราชการครั้งใหญ่ทั้งรูปแบบการบริหารการจัด โครงสร้างองค์กร         
การก าหนดอ านาจหน้าที่ แม้แต่การพิจารณาเลือกสรรบุคลากรเข้ารับงานแต่ละต าแหน่งก็ทรงกระท าอย่างพิถีพิถัน
แบบค่อยเป็นค่อยไป 

 

 และเพ่ือให้ เป็นไปดังพระราชประสงค์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึ งทรงตั้ ง
กระทรวงมหาดไทย เม่ือวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ (ร.ศ. ๑๑๑) โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้า
น้องยาเธอ กรมหม่ืนด ารงราชานุภาพ รับต าแหน่งที่เสนาบดีบังคับบัญชาการในกระทรวงมหาดไทย 
 ในช่วงที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ทรงแบ่งหน้าที่
ของกระทรวงมหาดไทยออกเป็นส่วนย่อย ๆ และจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นการเฉพาะโดยแบ่งราชการ       
ในกระทรวงมหาดไทยออกเป็น ๑๒ กรม ดังนี้ 
 ๑. กรมมหาดไทยกลาง มีหน้าที่ปฏิบัติราชการทุกอย่างที่มิได้แยกออกไปเป็นหน้าที่ของกรมอ่ืน             
มีปลัดทูลฉลอง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับต าแหน่งปลัดกระทรวงในปัจจุบัน ปลัดทูลฉลองเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่   
จะประจ าอยู่ที่กระทรวงเป็นหัวหน้าสูงสุดมีหน้าที่รับใช้เมื่อเสนาบดีมีบัญชางานมา เป็นหัวหน้าบังคับบัญชา        
ได้ทั้งกระทรวงรองจากเสนาบดี 
 ๒. กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ มีหน้าที่ในเรื่องการรักษาพระอัยการ การสืบสวนโจรผู้ร้าย และการเรือนจ า 

ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยในอดตี (พ.ศ. ๒๔๘๕) ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยปัจจบุนั 
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 ๓. กรมพล าภัง หน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การรักษาบัญชี และท าหนังสือในการแต่งตั้งถอดถอน
ย้ายข้าราชการในหัวเมือง การท าทะเบียนสัตว์พาหนะ การท าทะเบี ยนอาวุธปืน การพระราชทานนามสกุล  
การก่อสร้าง และรักษาสถานที่ราชการรวมทั้งบ้านพักข้าราชการ 
 ๔. กรมส ารวจ มีหน้าที่เก่ียวกับการเลขานุการ เช่น ราชการลับ รักษาราชพัสดุ การรับส่งหนังสือ  
 ๕. กรมปลัดบัญชีหรือกรมตรวจการบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชีและเบิกจ่ายเงินกับถือบัญชี
ข้าราชการทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมือง  
 ๖. กรมทะเบียน มีหน้าที่ในการท าบัญชีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในกรุงเทพมหานคร และหัวเมือง 
ท าทะเบียนข้าราชการและทะเบียนท้องที่ การท าส ามะโนครัว การท าประวัติข้าราชการกระทรวงมหาดไทย      
และการเก็บหนังสือราชการ  
 ๗. กรมต ารวจภูธร ตั้งขึ้นแทนกรมตระเวนหัวเมืองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ 
มีหน้าที่ตรวจจับผู้ร้ายตามหัวเมือง ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๘ รวมกรมพลตระเวน 
หรือต ารวจนครบาล สังกัดกระทรวงนครบาลเข้ากับกรมต ารวจภูธร เรียกชื่อว่า 
“กรมต ารวจภูธรและกรมต ารวจนครบาล” ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ รัชกาลที่ ๖  
ได้โปรดเกล้าฯ ให้รวมกระทรวงนครบาลเข้ากับกระทรวงมหาดไทย 
เปลี่ยนชื่อ “กรมต ารวจภูธรและกรมต ารวจนครบาล” เป็น “กรมต ารวจ” 
 ๘. กรมต ารวจภูบาล ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๖ มีหน้าที่ตรวจตราการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ตามหัวเมืองทุกมณฑล เพ่ือประกอบความรู้ของกระทรวงมหาดไทยในอันที่จะพิจารณาจัดการ แก้ไข ทะนุบ ารุง กิจการ
ต่าง ๆ ในหัวเมืองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น (ท าหน้าที่ท านองเดียวกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน)  
 ๙. กรมพยาบาล มีหน้าที่ป้องกันโรคภัยทั่วพระราชอาณาจักร จัดส่งแพทย์ประกาศนียบัตรไปประจ าหัวเมือง
และมณฑลส าหรับรักษาโรคให้แก่ข้าราชการ นักโทษผู้ต้องขัง แนะน าวิธีรักษาพยาบาลแก่แพทย์ประจ าต าบลและราษฎร 
 ๑๐. กรมป่าไม้ จัดตั้งปี พ.ศ. ๒๔๓๙ มีหน้าที่ควบคุมการป่าไม้เพ่ือมิให้กงสุลต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง    
เป็นเรื่องการเมืองได้ และการสงวนป่าไม้สัก (ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ โอนไปสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่ 
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔) 
 ๑๑. กรมราชโลหกิจภูมิวิทยา หรือกรมแร่ จัดตั้งปี พ.ศ. ๒๔๓๓ และเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ    
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ได้สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ แล้วโอนไปสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ 
ก่อนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ เพ่ือให้ปรับปรุงกิจการท าแร่ที่เกี่ยวข้องกับหัวเมืองให้เรียบร้อย 
ครั้นปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้โอนกลับไปสังกัดกระทรวงเกษตราธิการอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ 
 ๑๒. กรมสรรพากรนอก เดิมขึ้นกับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๒ ให้โอนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่จัดเก็บภาษี
อากรและผลประโยชน์ทั้งปวงในหัวเมือง นอกจากมณฑลกรุงเทพฯ (เว้นแต่
การศุลกากร) และในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้โอนกลับไปสังกัดกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติตามเดิม 

กรมต ารวจในอดตี 

กรมสรรพากรในอดีต 
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 นอกจากกรมทั้ง ๑๒ ดังกล่าวมานี้ ภายหลังจากที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงพ้นจาก
ราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๕ กระทรวงมหาดไทยยังได้มีการ
แก้ไขปรับเปลี่ยนหน่วยงานในสังกัดอีกหลายครั้ง คือ 
 พ.ศ. ๒๔๖๑ มีการจัดตั้งกรมสาธารณสุข 
 พ.ศ. ๒๔๖๕ โอนกรมอัยการ จากกระทรวงยุติธรรมมาสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ตามประกาศรวมการปกครองท้องที่และแบ่งปัน
หน้าท่ีราชการระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงยุติธรรม   
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ 
 พ.ศ. ๒๔๖๖ จัดตั้งกรมบัญชาการกระทรวงมหาดไทย โดยมี
เสนาบดีเป็นหัวหน้าปลัดทูลฉลองเป็นผู้ช่วย และมีที่ปรึกษาเสนาบดี ๑ นาย กรมนี้มีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการ   
ทั้งกระทรวงมหาดไทย 
 พ.ศ. ๒๔๖๘ กรมศุขาภิบาล ซึ่งเดิมสังกัดกระทรวงนครบาลได้มีการแบ่งอ านาจหน้าที่ใหม่ และโอนงาน
บางส่วนมาขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกรมนคราทร 
 พ.ศ. ๒๔๖๙ รับโอนงานของแผนกราชทัณฑ์จากกระทรวงยุติธรรมมาสังกัดกรมพล าภัง กระทรวงมหาดไทย
และได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นกรมในภายหลัง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ 
 การจัดรูปองค์กรของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้นประกอบกับประกาศจัดปันหน้าที่ระหว่าง
กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหม ๒๓ ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗) ระบุไว้ว่า “...เสนาบดี      
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการ...เพ่ือที่จะบ ารุงรักษาความสงบเรียบร้อยและให้มีความเจริญในเมืองต่าง ๆ” 
สะท้อนให้เห็นถึงการก าหนดภารกิจส าคัญพ้ืนฐานของกระทรวงมหาดไทยใน ๓ ด้าน คือ 

๑. การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อยในราชอาณาจักร โดยการจัดให้มีกรมพล าภัง        
(หรือกรมการปกครองในปัจจุบัน) ดูแลการปกครองท้องที่ วางรูปงานต ารวจตามมณฑลต่าง ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย โอนกรมอัยการจากกระทรวงยุติธรรมมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังได้มี
การจัดวางระเบียบการปกครองท้องที่ใหม่ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ซึ่งต่อมา  
ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. ๒๔๕๗ หน้าที่นี้ ถือเป็นหน้าที่หลักของ
กระทรวงมหาดไทยในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” มาโดยตลอด 
 

 

 
 
      
 
 
 

กระทรวงสาธารณสขุในอดีต (พ.ศ. ๒๔๖๐) 

ศาลารัฐบาลมณฑลราชบุร ี
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 ๒. การจัดเก็บรายได้และภาษีอากร โดยการจัดตั้งกรมป่าไม้และโอนกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา      
และกรมสรรพากรนอกมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้สามารถหารายได้จากการป่าไม้ เหมืองแร่ ตลอดจน
จัดเก็บภาษีในท้องที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งต่อมาหน้าที่ส่วนนี้ ส่วนหนึ่งได้ถูกโอนไปให้กระทรวงอ่ืนรับผิดชอบ
แต่กระทรวงมหาดไทยก็ยังมีบทบาทด้านนี้อยู่จนทุกวันนี้ 
 ๓. การบริหารงานประจ าและประสานงานภูมิภาค มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจนสามารถบริหารราชการในขอบเขตความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย        
ได้ทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนเป็นผู้บุกเบิกงานในส่วนภูมิภาคให้กับหน่วยงานของกระทรวงอ่ืน ๆ อีกด้วยในระยะแรก ๆ 

 พัฒนาการกระทรวงมหาดไทย 
๑. การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๔๗๖ – พ.ศ. ๒๔๘๓)  

การจัดองค์กรของรัฐภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม
ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของรัฐที่จะให้มีกิจกรรมที่กว้างขวางกว่าเดิม จึงได้เริ่มจัดให้กระทรวงบางกระทรวง
มีหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น พร้อม ๆ กับการด าเนินการให้เป็นไปตามค าแถลงนโยบายของรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา
(เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕) ที่ระบุว่า “...คณะกรรมการราษฎรเห็นว่ารูปราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม 
ที่เป็นอยู่ยังมีการก้าวก่ายกัน ไม่สมแก่กาล จึงได้จัดวางโครงการเสียใหม่ เมื่อวางรูปส าเร็จลงอย่างใดก็จะได้ท าเป็น
รูปพระราชบัญญัติ เสนอให้สภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง” 

ในปีต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พุทธศักราช ๒๔๗๖ ซึ่งสะท้อนภาพได้ชัดเจน  
ถึงแนวทางดังกล่าวข้างต้น ส าหรับกระทรวงมหาดไทย มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุให้ “กระทรวง 
มหาดไทยมีหน้าที่ในการปกครองรักษาความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักรและบริหารการสาธารณสุข” 
และได้จัดส่วนราชการภายในกระทรวงมหาดไทยออกเป็น ๑๐ หน่วยงาน แต่ในปีเดียวกันนั้นเองได้มีการปรับปรุง
การจัดกระทรวง ทบวง กรมใหม่ โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช ๒๔๗๖ แบ่งส่วน
ราชการกระทรวงมหาดไทยออกเป็น ๘ หน่วยงาน 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้มีการปรับการจัดส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยเพ่ิมกรมการอินโดจีนขึ้น    
อันเนื่องมาจากการเผชิญหน้ากับประเทศฝรั่งเศสในภูมิภาคอินโดจีน นอกจากนี้  ยังได้มีการจัดส่วนราชการภายใน
กรมเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต่อมาได้ขยาย
ออกไปอย่างกว้างขวางจนบางส่วนไปคาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงาน
หรือซ้ าซ้อนกัน 

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบ
ราชการส านักงานและกรมในกระทรวงมหาดไทยพุทธศักราช 
๒๔๗๖ ก าหนดให้มีหน่วยงานย่อย ๆ ภายใน แต่ละหน่วยงาน    
ซึ่งระยะต่อ ๆ มา แต่ละหน่วยงานก็ได้มีการปรับปรุงขยาย     
แบ่งส่วนย่อยภายในเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ  ศาลากลางจังหวัดนครพนม (สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๖๒) 



- 4 - 

 นอกจากกรมทั้ง ๑๒ ดังกล่าวมานี้ ภายหลังจากที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงพ้นจาก
ราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๕ กระทรวงมหาดไทยยังได้มีการ
แก้ไขปรับเปลี่ยนหน่วยงานในสังกัดอีกหลายครั้ง คือ 
 พ.ศ. ๒๔๖๑ มีการจัดตั้งกรมสาธารณสุข 
 พ.ศ. ๒๔๖๕ โอนกรมอัยการ จากกระทรวงยุติธรรมมาสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ตามประกาศรวมการปกครองท้องที่และแบ่งปัน
หน้าที่ราชการระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงยุติธรรม   
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ 
 พ.ศ. ๒๔๖๖ จัดตั้งกรมบัญชาการกระทรวงมหาดไทย โดยมี
เสนาบดีเป็นหัวหน้าปลัดทูลฉลองเป็นผู้ช่วย และมีที่ปรึกษาเสนาบดี ๑ นาย กรมนี้มีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการ   
ทั้งกระทรวงมหาดไทย 
 พ.ศ. ๒๔๖๘ กรมศุขาภิบาล ซึ่งเดิมสังกัดกระทรวงนครบาลได้มีการแบ่งอ านาจหน้าที่ใหม่ และโอนงาน
บางส่วนมาขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกรมนคราทร 
 พ.ศ. ๒๔๖๙ รับโอนงานของแผนกราชทัณฑ์จากกระทรวงยุติธรรมมาสังกัดกรมพล าภัง กระทรวงมหาดไทย
และได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นกรมในภายหลัง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ 
 การจัดรูปองค์กรของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้นประกอบกับประกาศจัดปันหน้าท่ีระหว่าง
กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหม ๒๓ ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗) ระบุไว้ว่า “...เสนาบดี      
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการ...เพ่ือที่จะบ ารุงรักษาความสงบเรียบร้อยและให้มีความเจริญในเมืองต่าง ๆ” 
สะท้อนให้เห็นถึงการก าหนดภารกิจส าคัญพ้ืนฐานของกระทรวงมหาดไทยใน ๓ ด้าน คือ 

๑. การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อยในราชอาณาจักร โดยการจัดให้มีกรมพล าภัง        
(หรือกรมการปกครองในปัจจุบัน) ดูแลการปกครองท้องที่ วางรูปงานต ารวจตามมณฑลต่าง ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย โอนกรมอัยการจากกระทรวงยุติธรรมมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังได้มี
การจัดวางระเบียบการปกครองท้องที่ใหม่ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ซึ่งต่อมา  
ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. ๒๔๕๗ หน้าที่นี้ ถือเป็นหน้าที่หลักของ
กระทรวงมหาดไทยในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” มาโดยตลอด 
 

 

 
 
      
 
 
 

กระทรวงสาธารณสขุในอดีต (พ.ศ. ๒๔๖๐) 

ศาลารัฐบาลมณฑลราชบุร ี
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 ๒. การจัดเก็บรายได้และภาษีอากร โดยการจัดตั้งกรมป่าไม้และโอนกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา      
และกรมสรรพากรนอกมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้สามารถหารายได้จากการป่าไม้ เหมืองแร่ ตลอดจน
จัดเก็บภาษีในท้องที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งต่อมาหน้าที่ส่วนนี้ ส่วนหนึ่งได้ถูกโอนไปให้กระทรวงอ่ืนรับผิดชอบ
แต่กระทรวงมหาดไทยก็ยังมีบทบาทด้านนี้อยู่จนทุกวันนี้ 
 ๓. การบริหารงานประจ าและประสานงานภูมิภาค มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจนสามารถบริหารราชการในขอบเขตความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย        
ได้ทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนเป็นผู้บุกเบิกงานในส่วนภูมิภาคให้กับหน่วยงานของกระทรวงอ่ืน ๆ อีกด้วยในระยะแรก ๆ 

 พัฒนาการกระทรวงมหาดไทย 
๑. การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๔๗๖ – พ.ศ. ๒๔๘๓)  

การจัดองค์กรของรัฐภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม
ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของรัฐที่จะให้มีกิจกรรมที่กว้างขวางกว่าเดิม จึงได้เริ่มจัดให้กระทรวงบางกระทรวง
มีหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น พร้อม ๆ กับการด าเนินการให้เป็นไปตามค าแถลงนโยบายของรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา
(เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕) ที่ระบุว่า “...คณะกรรมการราษฎรเห็นว่ารูปราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม 
ที่เป็นอยู่ยังมีการก้าวก่ายกัน ไม่สมแก่กาล จึงได้จัดวางโครงการเสียใหม่ เมื่อวางรูปส าเร็จลงอย่างใดก็จะได้ท าเป็น
รูปพระราชบัญญัติ เสนอให้สภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง” 

ในปีต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พุทธศักราช ๒๔๗๖ ซึ่งสะท้อนภาพได้ชัดเจน  
ถึงแนวทางดังกล่าวข้างต้น ส าหรับกระทรวงมหาดไทย มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุให้ “กระทรวง 
มหาดไทยมีหน้าที่ในการปกครองรักษาความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักรและบริหารการสาธารณสุข” 
และได้จัดส่วนราชการภายในกระทรวงมหาดไทยออกเป็น ๑๐ หน่วยงาน แต่ในปีเดียวกันนั้นเองได้มีการปรับปรุง
การจัดกระทรวง ทบวง กรมใหม่ โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช ๒๔๗๖ แบ่งส่วน
ราชการกระทรวงมหาดไทยออกเป็น ๘ หน่วยงาน 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้มีการปรับการจัดส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยอีกคร้ังตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยเพ่ิมกรมการอินโดจีนขึ้น    
อันเนื่องมาจากการเผชิญหน้ากับประเทศฝรั่งเศสในภูมิภาคอินโดจีน นอกจากนี้  ยังได้มีการจัดส่วนราชการภายใน
กรมเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต่อมาได้ขยาย
ออกไปอย่างกว้างขวางจนบางส่วนไปคาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงาน
หรือซ้ าซ้อนกัน 

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบ
ราชการส านักงานและกรมในกระทรวงมหาดไทยพุทธศักราช 
๒๔๗๖ ก าหนดให้มีหน่วยงานย่อย ๆ ภายใน แต่ละหน่วยงาน    
ซึ่งระยะต่อ ๆ มา แต่ละหน่วยงานก็ได้มีการปรับปรุงขยาย     
แบ่งส่วนย่อยภายในเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ  ศาลากลางจังหวัดนครพนม (สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๖๒) 
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๒. การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๔๘๔ – พ.ศ. ๒๔๙๕) 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๔ – พ.ศ. ๒๔๙๕ มีการปรับปรุงหน้าที่การงานในกระทรวงมหาดไทย ๓ ครั้ง            

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นผลให้ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ มีการโอนกรมประชาสงเคราะห์
จากส านักนายกรัฐมนตรี (อยู่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๔๘๔) มาสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในปีเดียวกันก็โอนจาก
กระทรวงมหาดไทยไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังได้โอนกรมที่ดินจากกระทรวงเกษตราธิการกลับมา
สังกัดกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ (เดิม “กรมที่ดิน” สังกัดกระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. ๒๔๗๕ 
หลังจากนั้นถูกโอนไปสังกัดกระทรวงเศรษฐการและกระทรวงเกษตราธิการตามล าดับ) และในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ก็ได้มี
การโอนงานด้านบริหารสาธารณสุข (กรมสาธารณสุข) ไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้มีพระราชบัญญัติป้องกันภัยทางอากาศ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗ โอนหน้าที่   
การป้องกันภัยทางอากาศจากกระทรวงกลาโหมมาเป็นของกระทรวงมหาดไทย และจัดตั้งกรมป้องกันภัยทางอากาศขึ้น
ในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ก็ได้โอนงานของกรมป้องกันภัยทางอากาศไปเป็นงานของ         
กรมประชาสงเคราะห์ 

การปรับปรุงตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นท าให้อ านาจหน้าที่และการจัดองค์กรของกระทรวงมหาดไทย       
มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยนอกจากกระทรวงมหาดไทยจะมีอ านาจหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน    
การปกครองท้องที่ และการสาธารณสุข (ซึ่งได้ถูกโอนไปกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. ๒๔๘๔) แล้ว ยังมีหน้าที่    
ด้านการสาธารณูปการ การประชาสงเคราะห์ และการป้องกันภัยทางอากาศ เพ่ิมขึ้นมาอีกด้วย 

๓. การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๔๙๖ – พ.ศ. ๒๕๐๕)  
 ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้มีการออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๖ และยกเลิก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๕ ทั้งนี้ เป็นนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่ต้องการปรับองค์กร  
ของหัวหน้าฝ่ายบริหารให้มีระบบและมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดเน้นของการเปลี่ยนส านักนายกรัฐมนตรี 
ในช่วงนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนอ านาจหน้าที่และการจัดองค์กรของกระทรวงมหาดไทยอีก โดยมีการจัดตั้งกรมป้องกัน
สาธารณภัยขึ้นตามกฎหมายดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ท าให้กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจและหน้าที่ “...เกี่ยวกับการ
ปกครองท้องที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ป้องกันสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน” 
(มาตรา ๑๘) ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑    
ยุบกรมป้องกันสาธารณภัยเหลือเป็นเพียงงานหนึ่งในกรมประชาสงเคราะห์ ด้วยเหตุผลที่ว่า “…ราชการบางส่วน    
ไม่สมควรจัดตั้งเป็นกระทรวงหรือกรม” 
 ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ จากการที่รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน ประกอบกับพิจารณาเห็นว่างานของ
กรมมหาดไทยมีมากมายอยู่แล้ว จึงได้แยกส่วนการพัฒนาชุมชนออกจากกรมมหาดไทย ตั้งเป็น “กรมการพัฒนา
ชุมชน” และเปลี่ยนชื่อกรมมหาดไทยเป็นกรมการปกครอง นอกจากนี้ ยังได้แยกงานด้านการวางผังเมืองและผังชนบท
ออกจากกรมโยธาเทศบาลและจัดตั้งเป็น “ส านักผังเมือง” มีฐานะเทียบเท่ากรม 
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๔. การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๐๖ – พ.ศ. ๒๕๑๔) 
 นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ การบริหารประเทศได้มุ่งเน้น “การพัฒนา” เป็นเหตุผลหลักของรัฐบาล       
ในการปกครองประเทศมากกว่า “ประชาธิปไตย” และได้มีการปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารราชการเพ่ือตอบสนอง   
ต่อเหตุผลดังกล่าวของรัฐ เช่น จัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เพ่ือร่วมงานอันเป็นโ ครงสร้างพ้ืนฐาน          
ทางเศรษฐกิจของชาติมาไว้ในกระทรวงเดียวกัน 
 ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดตั้งกรมแรงงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยยกฐานะของ   
ส่วนแรงงาน กรมประชาสงเคราะห์ ขึ้นเป็นกรม และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้โอนส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
จากส านักนายกรัฐมนตรีมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    
ในเขตพ้ืนที่ที่แทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วย 

๕. การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๑๕ – พ.ศ. ๒๕๓๔) 
 เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มีการปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกระทรวง 
ทบวง กรม ใหม่ โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ และฉบับที่ ๒๑๖ ตามล าดับ และในปีเดียวกันนี้ก็ได้มี
การประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ      
และอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยใหม่ โดยจัดตั้งส านักนโยบายและแผนมหาดไทยขึ้นมีฐานะเป็นกรม      
ด้วยเหตุผลว่า “...งานของมหาดไทยได้ขยายตัวมากข้ึนเป็นล าดับ และประกอบด้วยงานที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม 
ป้องกัน และปราบปราม สมควรมีส่วนราชการท าหน้าที่ประสานแผนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงงาน
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบาย...” 
 หลังจากนั้นกระทรวงมหาดไทยไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างระดับกรมอีกเกือบ ๒๐ ปี จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๓     
ในสมัย พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์       
ให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง
ส านักงานประกันสังคมขึ้นในกระทรวงมหาดไทย 
 ในระยะเดียวกันนี้เอง ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงแรงงานข้ึน อันเป็นผลสืบเนื่องจาก
เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประเทศไทยมี อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม ท าให้อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่กรมแรงงานที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะด าเนินงาน 
เพ่ือบริการให้แก่ลูกจ้างและนายจ้างได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับเหตุผลทางด้านต่างประเทศ ซึ่งประเทศต่าง ๆ    
ส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยตั้งกระทรวงแรงงานขึ้นเพ่ือรองรับปัญหาด้านนี้
โดยเฉพาะ ท าให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสถานภาพของหน่วยงานด าเนินงานด้านแรงงานของ
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน ๆ นอกจากนี้  การที่กรมแรงงานมีฐานะเป็นกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     
การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าและเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน    
จึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เกิดความล่าช้า คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เห็นชอบ
ในหลักการให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้แบ่งส่วนราชการของกระทรวงแรงงาน    
ดังนี้ ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง กรมคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน             
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๒. การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๔๘๔ – พ.ศ. ๒๔๙๕) 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๔ – พ.ศ. ๒๔๙๕ มีการปรับปรุงหน้าที่การงานในกระทรวงมหาดไทย ๓ ครั้ง            

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นผลให้ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ มีการโอนกรมประชาสงเคราะห์
จากส านักนายกรัฐมนตรี (อยู่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๔๘๔) มาสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในปีเดียวกันก็โอนจาก
กระทรวงมหาดไทยไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังได้โอนกรมที่ดินจากกระทรวงเกษตราธิการกลับมา
สังกัดกระทรวงมหาดไทยอีกคร้ังในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ (เดิม “กรมที่ดิน” สังกัดกระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. ๒๔๗๕ 
หลังจากนั้นถูกโอนไปสังกัดกระทรวงเศรษฐการและกระทรวงเกษตราธิการตามล าดับ) และในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ก็ได้มี
การโอนงานด้านบริหารสาธารณสุข (กรมสาธารณสุข) ไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้มีพระราชบัญญัติป้องกันภัยทางอากาศ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗ โอนหน้าที่   
การป้องกันภัยทางอากาศจากกระทรวงกลาโหมมาเป็นของกระทรวงมหาดไทย และจัดตั้งกรมป้องกันภัยทางอากาศขึ้น
ในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ก็ได้โอนงานของกรมป้องกันภัยทางอากาศไปเป็นงานของ         
กรมประชาสงเคราะห์ 

การปรับปรุงตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นท าให้อ านาจหน้าที่และการจัดองค์กรของกระทรวงมหาดไทย       
มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยนอกจากกระทรวงมหาดไทยจะมีอ านาจหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน    
การปกครองท้องที่ และการสาธารณสุข (ซึ่งได้ถูกโอนไปกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. ๒๔๘๔) แล้ว ยังมีหน้าที่    
ด้านการสาธารณูปการ การประชาสงเคราะห์ และการป้องกันภัยทางอากาศ เพ่ิมขึ้นมาอีกด้วย 

๓. การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๔๙๖ – พ.ศ. ๒๕๐๕)  
 ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้มีการออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๖ และยกเลิก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๕ ทั้งนี้ เป็นนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่ต้องการปรับองค์กร  
ของหัวหน้าฝ่ายบริหารให้มีระบบและมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดเน้นของการเปลี่ยนส านักนายกรัฐมนตรี 
ในช่วงนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนอ านาจหน้าที่และการจัดองค์กรของกระทรวงมหาดไทยอีก โดยมีการจัดตั้งกรมป้องกัน
สาธารณภัยขึ้นตามกฎหมายดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ท าให้กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจและหน้าที่ “...เก่ียวกับการ
ปกครองท้องที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ป้องกันสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน” 
(มาตรา ๑๘) ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑    
ยุบกรมป้องกันสาธารณภัยเหลือเป็นเพียงงานหนึ่งในกรมประชาสงเคราะห์ ด้วยเหตุผลที่ว่า “…ราชการบางส่วน    
ไม่สมควรจัดตั้งเป็นกระทรวงหรือกรม” 
 ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ จากการที่รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน ประกอบกับพิจารณาเห็นว่างานของ
กรมมหาดไทยมีมากมายอยู่แล้ว จึงได้แยกส่วนการพัฒนาชุมชนออกจากกรมมหาดไทย ตั้งเป็น “กรมการพัฒนา
ชุมชน” และเปลี่ยนชื่อกรมมหาดไทยเป็นกรมการปกครอง นอกจากนี้ ยังได้แยกงานด้านการวางผังเมืองและผังชนบท
ออกจากกรมโยธาเทศบาลและจัดตั้งเป็น “ส านักผังเมือง” มีฐานะเทียบเท่ากรม 
 

- 7 - 

๔. การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๐๖ – พ.ศ. ๒๕๑๔) 
 นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ การบริหารประเทศได้มุ่งเน้น “การพัฒนา” เป็นเหตุผลหลักของรัฐบาล       
ในการปกครองประเทศมากกว่า “ประชาธิปไตย” และได้มีการปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารราชการเพ่ือตอบสนอง   
ต่อเหตุผลดังกล่าวของรัฐ เช่น จัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เพ่ือร่วมงานอันเป็นโ ครงสร้างพ้ืนฐาน          
ทางเศรษฐกิจของชาติมาไว้ในกระทรวงเดียวกัน 
 ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดตั้งกรมแรงงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยยกฐานะของ   
ส่วนแรงงาน กรมประชาสงเคราะห์ ขึ้นเป็นกรม และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้โอนส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
จากส านักนายกรัฐมนตรีมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    
ในเขตพ้ืนที่ที่แทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วย 

๕. การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๑๕ – พ.ศ. ๒๕๓๔) 
 เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มีการปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกระทรวง 
ทบวง กรม ใหม่ โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ และฉบับที่ ๒๑๖ ตามล าดับ และในปีเดียวกันนี้ก็ได้มี
การประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ      
และอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยใหม่ โดยจัดตั้งส านักนโยบายและแผนมหาดไทยขึ้นมีฐานะเป็นกรม      
ด้วยเหตุผลว่า “...งานของมหาดไทยได้ขยายตัวมากข้ึนเป็นล าดับ และประกอบด้วยงานที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม 
ป้องกัน และปราบปราม สมควรมีส่วนราชการท าหน้าที่ประสานแผนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงงาน
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบาย...” 
 หลังจากนั้นกระทรวงมหาดไทยไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างระดับกรมอีกเกือบ ๒๐ ปี จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๓     
ในสมัย พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์       
ให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง
ส านักงานประกันสังคมขึ้นในกระทรวงมหาดไทย 
 ในระยะเดียวกันนี้เอง ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงแรงงานข้ึน อันเป็นผลสืบเนื่องจาก
เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประเทศไทยมี อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม ท าให้อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่กรมแรงงานที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะด าเนินงาน 
เพ่ือบริการให้แก่ลูกจ้างและนายจ้างได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับเหตุผลทางด้านต่างประเทศ ซึ่งประเทศต่าง ๆ    
ส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยตั้งกระทรวงแรงงานขึ้นเพ่ือรองรับปัญหาด้านนี้
โดยเฉพาะ ท าให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสถานภาพของหน่วยงานด าเนินงานด้านแรงงานของ
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน ๆ นอกจากนี้  การที่กรมแรงงานมีฐานะเป็นกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     
การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าและเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน    
จึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เกิดความล่าช้า คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เห็นชอบ
ในหลักการให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้แบ่งส่วนราชการของกระทรวงแรงงาน    
ดังนี้ ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง กรมคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน             
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กรมแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการแรงงาน กรมส่งเสริมการมีงานท า ส านักนโยบายและแผนแรงงาน และส านักงาน
ประกันสังคม 
 ต่อมาเม่ือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้เข้าบริหารประเทศ
และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศในหลาย ๆ เรื่อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
ได้มีประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ เพ่ือปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย และเพ่ือปรับระบบบริหารงานยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับงานของอัยการให้มี     
ความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้น และเพ่ือมิให้อิทธิพลทางการเมืองก้าวก่ายการด าเนินคดี       
ซึ่งจะท าให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน จึงให้กรมอัยการแยกออกจากกระทรวงมหาดไทย และให้เป็นส่วนราชการ
อิสระ ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง และส านักนายกรัฐมนตรี โดยให้มีฐานะเป็นกรม เรียกชื่อว่า “ส านักงานอัยการสูงสุด” 
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ฉะนั้น ฐานะของกรมอัยการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงหมดสิ้นลงตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นไป  
 ภายหลังการปรับโครงสร้างของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้ว คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือปรับปรุงให้กฎหมายฉบับเดิมที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
มาแล้วหลายครั้ง เหมาะสมกับกาลสมัยเป็นปัจจุบันเพียงฉบับเดียว และสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามกฎหมายใหม่นี้  กระทรวงมหาดไทยมีส่วนราชการประกอบด้วยส านักเลขานุการรัฐมนตรี           
และหน่วยงานระดับกรม ๑๓ หน่วย คือ ส านักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง กรมต ารวจ กรมประชาสงเคราะห์ 
กรมราชทัณฑ์ กรมการพัฒนาชุมชน ส านักผังเมือง กรมที่ดิน กรมโยธาธิการ กรมแรงงาน ส านักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท ส านักงานประกันสังคม ส านักนโยบายและแผนมหาดไทย ซึ่งการจัดองค์กรของกระทรวงมหาดไทยตามที่กล่าว
มาเป็นหน่วยงานราชการทั้งสิ้น แต่เนื่องจากภารกิจของกระทรวงมหาดไทยครอบคลุมกิจการด้านสาธารณูปโภค  
จึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีก ๗ หน่วยงาน คือ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า       
ส่วนภูมิภาค องค์การตลาด การประปานครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ และการประปา
ส่วนภูมิภาค  

๖. กระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน  
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ภายหลังที่รัฐบาลได้ด าเนินการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ ขึ้นมาเพ่ือรองรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงประเทศ ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) เข้ามาใช้แก้ไขปัญหาในระบบราชการที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปการบริหารงานของ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ การให้ความส าคัญกับผลงานและประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐแนวใหม่ถือได้ว่า         
เป็นกระแสหลักของการปฏิรูประบบราชการทั่วโลกในปัจจุบัน แต่ในการน าแนวคิดมาปรับใช้ ควรต้องพิจารณาถึง
การน าไปปฏิบัติอย่างละเอียดรอบคอบ เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ ค่านิยม และวัฒนธรรมของ
แต่ละประเทศ ทั้งนี้ ลักษณะเด่นของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่อยู่ที่ความพยายามในการแก้ปัญหาของ
ระบบราชการแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพและการให้บริการประชาชน  
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        จากแนวทางการปฏิรูปหลังปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งผลให้กฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๗) มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารราชการ     
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัดองค์กรภาครัฐให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการน าพาประเทศ 
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเพ่ือให้การปฏิบัติราชการสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการแทนได้กว้างขวางขึ้น เพ่ือเน้นการบริการ
ประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้นเพ่ือให้การ
บริหารราชการในภูมิภาค ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ   
ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป รองรับแนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการ 
ในจังหวัดให้บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน และการปรับปรุงอ านาจการด าเนินการ  
ของจังหวัดการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดท างบประมาณ
ของจังหวัดให้เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดเพ่ือสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะท าให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงอ านาจในทางปกครองของอ าเภอเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ในสังคม ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานในกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนา
การเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร  ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัยและการพัฒนาเมือง         
และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงมหาดไทย ท าให้การแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม         
ประกอบด้วย ส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ 
กระทรวงมหาดไทยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การประปาส่วนภูมิภาค องค์การตลาด และองค์การจัดการน้ าเสีย ตามที่ได้กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าบทบาทภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ขับเคลื่อนบูรณาการงานเชิงยุทธศาสตร์ วาระส าคัญระดับชาติ นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปสู่ภูมิภาค พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมสามารถตอบสนอง     
ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนสร้างความเข้มแข็งและความเจริญให้กับประชาชนและประเทศชาติในภาพรวม   

 กระทรวงมหาดไทยในอนาคต 
     ปัจจุบันโลกมีทิศทางการพัฒนาเคลื่อนไหวอย่างเป็นพลวัต ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมบริบททางสังคม      
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ล้วนแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 
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กรมแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการแรงงาน กรมส่งเสริมการมีงานท า ส านักนโยบายและแผนแรงงาน และส านักงาน
ประกันสังคม 
 ต่อมาเม่ือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้เข้าบริหารประเทศ
และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศในหลาย ๆ เรื่อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
ได้มีประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ เพ่ือปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย และเพ่ือปรับระบบบริหารงานยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับงานของอัยการให้มี     
ความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้น และเพ่ือมิให้อิทธิพลทางการเมืองก้าวก่ายการด าเนินคดี       
ซึ่งจะท าให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน จึงให้กรมอัยการแยกออกจากกระทรวงมหาดไทย และให้เป็นส่วนราชการ
อิสระ ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง และส านักนายกรัฐมนตรี โดยให้มีฐานะเป็นกรม เรียกชื่อว่า “ส านักงานอัยการสูงสุด” 
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ฉะนั้น ฐานะของกรมอัยการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงหมดสิ้นลงตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นไป  
 ภายหลังการปรับโครงสร้างของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้ว คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือปรับปรุงให้กฎหมายฉบับเดิมที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
มาแล้วหลายครั้ง เหมาะสมกับกาลสมัยเป็นปัจจุบันเพียงฉบับเดียว และสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามกฎหมายใหม่นี้  กระทรวงมหาดไทยมีส่วนราชการประกอบด้วยส านักเลขานุการรัฐมนตรี           
และหน่วยงานระดับกรม ๑๓ หน่วย คือ ส านักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง กรมต ารวจ กรมประชาสงเคราะห์ 
กรมราชทัณฑ์ กรมการพัฒนาชุมชน ส านักผังเมือง กรมที่ดิน กรมโยธาธิการ กรมแรงงาน ส านักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท ส านักงานประกันสังคม ส านักนโยบายและแผนมหาดไทย ซึ่งการจัดองค์กรของกระทรวงมหาดไทยตามที่กล่าว
มาเป็นหน่วยงานราชการทั้งสิ้น แต่เนื่องจากภารกิจของกระทรวงมหาดไทยครอบคลุมกิจการด้านสาธารณูปโภค  
จึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีก ๗ หน่วยงาน คือ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า       
ส่วนภูมิภาค องค์การตลาด การประปานครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ และการประปา
ส่วนภูมิภาค  

๖. กระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน  
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ภายหลังที่รัฐบาลได้ด าเนินการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ ขึ้นมาเพ่ือรองรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงประเทศ ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) เข้ามาใช้แก้ไขปัญหาในระบบราชการที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปการบริหารงานของ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ การให้ความส าคัญกับผลงานและประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐแนวใหม่ถือได้ว่า         
เป็นกระแสหลักของการปฏิรูประบบราชการทั่วโลกในปัจจุบัน แต่ในการน าแนวคิดมาปรับใช้ ควรต้องพิจารณาถึง
การน าไปปฏิบัติอย่างละเอียดรอบคอบ เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ ค่านิยม และวัฒนธรรมของ
แต่ละประเทศ ทั้งนี้ ลักษณะเด่นของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่อยู่ที่ความพยายามในการแก้ปัญหาของ
ระบบราชการแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพและการให้บริการประชาชน  
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        จากแนวทางการปฏิรูปหลังปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งผลให้กฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๗) มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารราชการ     
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัดองค์กรภาครัฐให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการน าพาประเทศ 
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเพ่ือให้การปฏิบัติราชการสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการแทนได้กว้างขวางขึ้น เพ่ือเน้นการบริการ
ประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้นเพ่ือให้การ
บริหารราชการในภูมิภาค ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ   
ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป รองรับแนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการ 
ในจังหวัดให้บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน และการปรับปรุงอ านาจการด าเนินการ  
ของจังหวัดการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดท างบประมาณ
ของจังหวัดให้เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดเพ่ือสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะท าให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงอ านาจในทางปกครองของอ าเภอเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ในสังคม ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงการบริหารงานในกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนา
การเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร  ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัยและการพัฒนาเมือง         
และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงมหาดไทย ท าให้การแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม         
ประกอบด้วย ส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ 
กระทรวงมหาดไทยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การประปาส่วนภูมิภาค องค์การตลาด และองค์การจัดการน้ าเสีย ตามที่ได้กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าบทบาทภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ขับเคลื่อนบูรณาการงานเชิงยุทธศาสตร์ วาระส าคัญระดับชาติ นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปสู่ภูมิภาค พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมสามารถตอบสนอง     
ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนสร้างความเข้มแข็งและความเจริญให้กับประชาชนและประเทศชาติในภาพรวม   

 กระทรวงมหาดไทยในอนาคต 
     ปัจจุบันโลกมีทิศทางการพัฒนาเคลื่อนไหวอย่างเป็นพลวัต ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมบริบททางสังคม      
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ล้วนแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 
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ของประชาชนเป็นอย่างมาก กระทรวงมหาดไทยถือเป็นกระทรวงหลักที่มีหน้าที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” บูรณาการ
ขับเคลื่อนการท างานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทส าคัญต่อ           
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามทิศทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเทศในปัจจุบันไม่ว่า
จะเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การที่กระทรวงมหาดไทยจะบรรลุเป้าหมายอนาคตระยะยาวได้นั้นระบบบริหาร
จัดการภายในหน่วยงานต้องสามารถขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนาอย่างเป็นระบบในทุกมิติ                    
ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ การบริหารงานจะต้องมีความสอดคล้องประสานกัน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ                
มีเป้าหมายร่วมกันทั้งเชิงนโยบาย เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ ให้มีความต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยน ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่เน้นการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ     
ในอนาคต โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” มาเป็นแนวทางจุดยืน     
ในการบริหาร และปรับโครงสร้างขนาดสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ภารกิจตามสถานการณ์ 
โดยจ าแนกพันธกิจหน่วยงานและส่วนราชการที่อยู่ในการก ากับให้ชัดเจน ส่งเสริมขีดความสามารถและศักยภาพของ
องค์กรให้มีสมรรถนะสูง บริหารงานโดยยึดตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมวัฒนธรรมค่านิยมแห่งการเรี ยนรู้     
พร้อมทั้งน าเครื่องมือการบริหารที่ทันสมัยมาปรับใช้เพ่ือพร้อมรับการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ สามารถบริหาร
จัดการความคาดหวังของประชาชนได้ โดยเฉพาะการน านวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่าในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
ประเด็นการพัฒนาจัดท าแผนงาน โครงการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ นอกจากนั้นกระทรวงมหาดไทยต้องปรับปรุงกฎหมาย  
กฎ ระเบียบให้มีความทันสมัยเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตของประชาชนช่วยลดความเหลื่อมล้ า   
การให้บริการสาธารณะหรือบริการประชาชน ดังนั้น ปัจจัยการบริหารในองค์กรที่ส าคัญที่สุด คือ “คนมหาดไทย” 
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยต้องเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะการท างานตลอดเวลา 
โดยเฉพาะทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและรอบรู้ในสหวิทยาการต่าง ๆ สร้างบรรยากาศ ในการท างานแนวราบ     
มีส่วนร่วมหรือทีมงาน ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานแบบมืออาชีพที่เป็นเลิศ ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม       
สร้างการยอมรับให้กับทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม NGO รวมทั้งสื่อมวลชน มีทัศนคติเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน     
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมที่ดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ และสร้างจิตส านึกของการเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิเสธการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
ยกระดับความคิดของตนให้หลุดพ้นจากโลกทัศน์ของความเป็น “เจ้าคนนายคน” มาเป็นผู้ท างานเพ่ือประชาชน  
และเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง มีบุคลิกภาพเป็น “นักปกครอง นักบริหาร นักเปลี่ยนแปลง” ที่มีคุณภาพ 
จะต้องยกระดับทัศนคติหรือความคิดจากที่เคยมุ่งท างานเพ่ือภาพลักษณ์เฉพาะในบทบาทของกระทรวงมาเป็นการท างาน
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ โดยกระทรวงมหาดไทยต้องก าหนดจุดยืนของตนเอง เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์
ส าหรับพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจน สามารถสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ มีเส้นทางความก้าวหน้าเติบโตในอาชีพ 
ดึงดูดให้คนดีและเก่ง บุคลากรคนรุ่นใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เพ่ือก้าวไปสู่องค์กร
ที่มีเอกภาพในการบริหารจัดการอย่างสมดุล สร้างความผาสุก ให้แก่สังคม ประชาชนได้รับความเป็นธรรม             
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติตามเป้าหมายของการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”   
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บทท่ี ๒ 
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ บทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 

 
 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย 

มีอ ำนำจหน้ำที่พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ก ำหนดให้กระทรวงมหำดไทย
เกี่ยวกับกำรบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน กำรอ ำนวยควำมเป็นธรรมของสังคม 
กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเมืองกำรปกครอง กำรพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค กำรปกครองท้องที่     
กำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและพัฒนำชุมชน กำรทะเบียนรำษฎร ควำมมั่นคงภำยใน กิจกำรสำธำรณภัย  
กำรพัฒนำเมือง และรำชกำรอ่ืนตำมที่มีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของกระทรวงมหำดไทยหรือส่วนรำชกำร      
ที่สังกัดกระทรวงมหำดไทย โดยมีส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย ดังนี้ 

ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงมหำดไทย 
 ๑. ส ำนักงำนรัฐมนตรี 
 ๒. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย  
 ๓. กรมกำรปกครอง 
 ๔. กรมกำรพัฒนำชุมชน 
 ๕. กรมท่ีดิน 
 ๖. กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 ๗. กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 ๘. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

 รัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย  
 ๑. กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
 ๒. กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
 ๓. กำรประปำนครหลวง 
 ๔. กำรประปำส่วนภูมิภำค 
 ๕. องค์กำรตลำด 
 ๖. องค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย 
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ของประชาชนเป็นอย่างมาก กระทรวงมหาดไทยถือเป็นกระทรวงหลักที่มีหน้าที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” บูรณาการ
ขับเคลื่อนการท างานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทส าคัญต่อ           
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามทิศทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเทศในปัจจุบันไม่ว่า
จะเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การที่กระทรวงมหาดไทยจะบรรลุเป้าหมายอนาคตระยะยาวได้นั้นระบบบริหาร
จัดการภายในหน่วยงานต้องสามารถขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนาอย่างเป็นระบบในทุกมิติ                    
ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ การบริหารงานจะต้องมีความสอดคล้องประสานกัน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ                
มีเป้าหมายร่วมกันทั้งเชิงนโยบาย เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ ให้มีความต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยน ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่เน้นการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ     
ในอนาคต โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” มาเป็นแนวทางจุดยืน     
ในการบริหาร และปรับโครงสร้างขนาดสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ภารกิจตามสถานการณ์ 
โดยจ าแนกพันธกิจหน่วยงานและส่วนราชการที่อยู่ในการก ากับให้ชัดเจน ส่งเสริมขีดความสามารถและศักยภาพของ
องค์กรให้มีสมรรถนะสูง บริหารงานโดยยึดตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมวัฒนธรรมค่านิยมแห่งการเรี ยนรู้     
พร้อมทั้งน าเครื่องมือการบริหารที่ทันสมัยมาปรับใช้เพ่ือพร้อมรับการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ สามารถบริหาร
จัดการความคาดหวังของประชาชนได้ โดยเฉพาะการน านวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่าในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
ประเด็นการพัฒนาจัดท าแผนงาน โครงการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ นอกจากนั้นกระทรวงมหาดไทยต้องปรับปรุงกฎหมาย  
กฎ ระเบียบให้มีความทันสมัยเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตของประชาชนช่วยลดความเหลื่อมล้ า   
การให้บริการสาธารณะหรือบริการประชาชน ดังนั้น ปัจจัยการบริหารในองค์กรที่ส าคัญที่สุด คือ “คนมหาดไทย” 
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยต้องเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะการท างานตลอดเวลา 
โดยเฉพาะทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและรอบรู้ในสหวิทยาการต่าง ๆ สร้างบรรยากาศ ในการท างานแนวราบ     
มีส่วนร่วมหรือทีมงาน ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานแบบมืออาชีพที่เป็นเลิศ ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม       
สร้างการยอมรับให้กับทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม NGO รวมทั้งสื่อมวลชน มีทัศนคติเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน     
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมที่ดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ และสร้างจิตส านึกของการเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิเสธการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
ยกระดับความคิดของตนให้หลุดพ้นจากโลกทัศน์ของความเป็น “เจ้าคนนายคน” มาเป็นผู้ท างานเพ่ือประชาชน  
และเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง มีบุคลิกภาพเป็น “นักปกครอง นักบริหาร นักเปลี่ยนแปลง” ที่มีคุณภาพ 
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ส าหรับพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจน สามารถสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ มีเส้นทางความก้าวหน้าเติบโตในอาชีพ 
ดึงดูดให้คนดีและเก่ง บุคลากรคนรุ่นใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลง เพ่ือก้าวไปสู่องค์กร
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เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติตามเป้าหมายของการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”   

- 11 - 
 

บทท่ี ๒ 
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ บทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 

 
 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย 

มีอ ำนำจหน้ำที่พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ก ำหนดให้กระทรวงมหำดไทย
เกี่ยวกับกำรบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน กำรอ ำนวยควำมเป็นธรรมของสังคม 
กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเมืองกำรปกครอง กำรพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค กำรปกครองท้องที่     
กำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและพัฒนำชุมชน กำรทะเบียนรำษฎร ควำมมั่นคงภำยใน กิจกำรสำธำรณภัย  
กำรพัฒนำเมือง และรำชกำรอ่ืนตำมที่มีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของกระทรวงมหำดไทยหรือส่วนรำชกำร      
ที่สังกัดกระทรวงมหำดไทย โดยมีส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย ดังนี้ 

ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงมหำดไทย 
 ๑. ส ำนักงำนรัฐมนตรี 
 ๒. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย  
 ๓. กรมกำรปกครอง 
 ๔. กรมกำรพัฒนำชุมชน 
 ๕. กรมท่ีดิน 
 ๖. กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 ๗. กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 ๘. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

 รัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย  
 ๑. กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
 ๒. กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
 ๓. กำรประปำนครหลวง 
 ๔. กำรประปำส่วนภูมิภำค 
 ๕. องค์กำรตลำด 
 ๖. องค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย 
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 โครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย 
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 ภารกิจของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ด ำเนินงำนรำชกำรทำงกำรเมืองเพ่ือสนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรี และประสำนนโยบำยระหว่ำงกระทรวง 

 พัฒนำยุทธศำสตร์และแปลงนโยบำยของกระทรวงเป็นแผนกำรปฏิบัติงำน 
 จัดสรรทรัพยำกร และบริหำรรำชกำรทั่วไปของกระทรวง 
 ด ำเนินงำนด้ำนกำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน 
 ด ำเนินงำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและอ ำนวยควำมเป็นธรรม 
 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค 

 ด ำเนินงำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยในประเทศ  
 ด ำเนินงำนด้ำนกำรอ ำนวยควำมเป็นธรรม 
 ด ำเนินงำนด้ำนกำรปกครองท้องที่ 
 ด ำเนินงำนด้ำนกำรอำสำรักษำดินแดน 
 ด ำเนินงำนด้ำนกำรทะเบียน 

 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนฐำนรำกให้มีควำมม่ันคงและมีเสถียรภำพ 
 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำยุทธศำสตร์ชุมชน 
 ฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรที่เก่ียวข้องในกำรพัฒนำชุมชนเพ่ือให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 

 คุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดกำรที่ดินของรัฐ โดยกำรออกหนังสือแสดงสิทธิ 
 ให้บริกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ 
 บริหำรจัดกำรที่ดินของรัฐเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

จัดท ำแผนแม่บท วำงมำตรกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันบรรเทำและฟ้ืนฟูจำกสำธำรณภัย โดยกำรก ำหนด
นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย สร้ำงระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และกำรติดตำมประเมินผล เพ่ือให้
หลักประกันในด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ด ำเนินงำนด้ำนกำรผังเมืองระดับต่ำง ๆ กำรโยธำธิกำร กำรออกแบบกำรก่อสร้ำงและกำรควบคุม    
กำรก่อสร้ำงอำคำร 

 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้ำนกำรพัฒนำเมือง พ้ืนที่  และชนบท โดยกำรก ำหนด      
และก ำกับดูแลนโยบำยกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบกำรตั้งถิ่นฐำน และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
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 โครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย 
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 ภารกิจของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
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 บริหำรจัดกำรที่ดินของรัฐเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

จัดท ำแผนแม่บท วำงมำตรกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันบรรเทำและฟ้ืนฟูจำกสำธำรณภัย โดยกำรก ำหนด
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และก ำกับดูแลนโยบำยกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบกำรตั้งถิ่นฐำน และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
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 ก ำหนดคุณภำพและมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงด้ำนสถำปัตยกรรม วิศวกรรม และกำรผังเมือง 

ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำรพัฒนำและให้ค ำปรึกษำ แนะน ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน กำรคลัง และกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพในกำรให้บริกำรสำธำรณะ 

 จ ัดหำและให ้บ ร ิก ำรพล ัง ง ำน ไฟฟ ้ำที ่ม ีค ุณภำพ เชื ่อถ ือ ได ้ และปลอดภ ัย  ใน เขต พื ้นที่
กรุงเทพมหำนคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปรำกำร 

 ด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เพ่ือสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

จัดหำ ให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำ และด ำเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ     
ให้เกิดควำมพึงพอใจ ทั้งด้ำนคุณภำพและบริกำร โดยกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
และสิ่งแวดล้อม 

 ส ำรวจ จัดหำแหล่งน้ ำดิบ และจัดให้ได้มำซึ่งน้ ำดิบเพื่อใช้ในกำรประปำ 
 ผลิต จัดส่ง และจ ำหน่ำยน้ ำประปำในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปรำกำร และควบคุมมำตรฐำนเกี่ยวกับระบบประปำเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่ำว 
 ด ำเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นประโยชน์แก่กำรประปำ และค ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ       

และประชำชน 

 ส ำรวจ จัดหำแหล่งน้ ำดิบ และจัดให้ได้มำซึ่งน้ ำดิบ 
 ผลิต จัดส่ง และจ ำหน่ำยน้ ำประปำทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปรำกำร 
 ด ำเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจกำรประปำ 

พัฒนำและบริหำรเครือข่ำยตลำดภำครัฐและส่งเสริมตลำดร่วมเอกชน เพ่ือเป็นกลไกของรัฐบำลในกำร
กระจำยสินค้ำอุปโภคและสินค้ำชุมชนเพ่ือประชำชน 

จัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมส ำหรับกำรบ ำบัดน้ ำเสียภำยในเขตพ้ืนที่จัดกำรน้ ำเสียและกำรให้บริกำร  
หรือรับบริกำรหรือจัดกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดกำรน้ ำเสีย รวมทั้งบริหำรหรือกิจกำร
ต่อเนื่องที่เก่ียวกับกำรจัดกำรน้ ำเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพในเชิงเศรษฐกิจ 
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 บทบาทภารกิจที่ส าคัญของกระทรวงมหาดไทย 
 ภำยใต้บริบทของกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติของควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และกำรบริหำรจัดกำร เช่น 
กรณีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน ประชำชน ต้องปรับตัวและเตรียมกำรรองรับให้ทันกับสถำนกำรณ์ ควำมเปลี่ยนแปลง และควำมท้ำทำย
ใหม่ ๆ โดยเชื่อมโยงกำรพัฒนำในทุกมิติ เพ่ือส่งมอบบริกำรสำธำรณะที่มีประสิทธิภำพและคุณภำพให้กับประชำชน 
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง เนื่องจำกภำครัฐเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งจะต้อง
พัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรให้มีควำมเหมำะสม ทันสมัย ปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง       
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกำรน ำนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร ยึดหลักธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใส 
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) 
โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของประชำชน ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen – Centric Government) เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำย และน ำพำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง และมีควำมยั่งยืน 
 กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่มีบทบำทภำรกิจส ำคัญใกล้ชิดกับควำมเป็นอยู่ของประชำชน  
โดยมีภำรกิจหน้ำที่หลักเกี่ยวกับกำรบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน กำรอ ำนวย
ควำมเป็นธรรมของสังคม กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเมืองกำรปกครอง กำรพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค  
กำรปกครองท้องที่ กำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและพัฒนำชุมชน กำรทะเบียนรำษฎร ควำมมั่นคงภำยใน  
กำรป้องกันสำธำรณภัยและกำรพัฒนำเมือง โดยมีหน่วยปฏิบัติงำน สำยกำรบังคับบัญชำทั้งในระดับกำรบริหำร
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่ำมีควำมส ำคัญในกำรผลักดันนโยบำยของรัฐบำลตลอดจน 
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศจำกระดับนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเห็นผลเป็นรูปธรรมในระดับพ้ืนที่ ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ผ่ำนกำรประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน ทั้งภำครำชกำร ภำคเอกชน และภำคประชำชน 
 กำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงมหำดไทยใช้กลไกของกระทรวงมหำดไทยทั้งส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอ ำเภอ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ร่วมกันด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข ให้แก่ประชำชน  
สร้ำงควำมม่ันคงทำงสังคม เศรษฐกิจ เพ่ือน ำพำประเทศไปสู่ควำมก้ำวหน้ำตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทย มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรน้อมน ำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ทั้งนี้ ได้มีกำรแบ่งกลุ่มภำรกิจในกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือควำมคล่องตัว รวดเร็ว เหมำะสม มีควำมต่อเนื่อง  
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร กระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจและควำมรับผิดชอบ ได้แก่ งำนด้ำนบริหำร กลุ่มภำรกิจ
ด้ำนควำมม่ันคงภำยใน กลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำชุมชนและส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กลุ่มภำรกิจด้ำนสำธำรณภัย  
และพัฒนำเมือง โดยปลัดกระทรวงมหำดไทยมอบอ ำนำจให้รองปลัดกระทรวงมหำดไทยปฏิบัติรำชกำรแทน           
ในงำนด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตำมวิสัยทัศน์กระทรวงมหำดไทย คือ 
“ประชำชนมีรำกฐำนกำรด ำรงชีวิตและพัฒนำสู่อนำคตได้อย่ำงมั่นคงและสมดุลตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีเป้ำหมำย ดังนี้ 
 ๑. สังคมมีควำมสงบเรียบร้อยและปลอดภัย 
 ๒. ภูมิภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 ๓. ชุมชนมีควำมสุข 
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 ก ำหนดคุณภำพและมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงด้ำนสถำปัตยกรรม วิศวกรรม และกำรผังเมือง 

ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำรพัฒนำและให้ค ำปรึกษำ แนะน ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน กำรคลัง และกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพในกำรให้บริกำรสำธำรณะ 

 จ ัดหำและให ้บ ร ิก ำรพล ัง ง ำน ไฟฟ ้ำที ่ม ีค ุณภำพ เชื ่อถ ือ ได ้ และปลอดภ ัย  ใน เขต พื ้นที่
กรุงเทพมหำนคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปรำกำร 

 ด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เพ่ือสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

จัดหำ ให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำ และด ำเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ     
ให้เกิดควำมพึงพอใจ ทั้งด้ำนคุณภำพและบริกำร โดยกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
และสิ่งแวดล้อม 

 ส ำรวจ จัดหำแหล่งน้ ำดิบ และจัดให้ได้มำซึ่งน้ ำดิบเพื่อใช้ในกำรประปำ 
 ผลิต จัดส่ง และจ ำหน่ำยน้ ำประปำในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปรำกำร และควบคุมมำตรฐำนเกี่ยวกับระบบประปำเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่ำว 
 ด ำเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นประโยชน์แก่กำรประปำ และค ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ       

และประชำชน 

 ส ำรวจ จัดหำแหล่งน้ ำดิบ และจัดให้ได้มำซึ่งน้ ำดิบ 
 ผลิต จัดส่ง และจ ำหน่ำยน้ ำประปำทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปรำกำร 
 ด ำเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจกำรประปำ 

พัฒนำและบริหำรเครือข่ำยตลำดภำครัฐและส่งเสริมตลำดร่วมเอกชน เพ่ือเป็นกลไกของรัฐบำลในกำร
กระจำยสินค้ำอุปโภคและสินค้ำชุมชนเพ่ือประชำชน 

จัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมส ำหรับกำรบ ำบัดน้ ำเสียภำยในเขตพ้ืนที่จัดกำรน้ ำเสียและกำรให้บริกำร  
หรือรับบริกำรหรือจัดกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดกำรน้ ำเสีย รวมทั้งบริหำรหรือกิจกำร
ต่อเนื่องที่เก่ียวกับกำรจัดกำรน้ ำเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพในเชิงเศรษฐกิจ 
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 บทบาทภารกิจที่ส าคัญของกระทรวงมหาดไทย 
 ภำยใต้บริบทของกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติของควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และกำรบริหำรจัดกำร เช่น 
กรณีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน ประชำชน ต้องปรับตัวและเตรียมกำรรองรับให้ทันกับสถำนกำรณ์ ควำมเปลี่ยนแปลง และควำมท้ำทำย
ใหม่ ๆ โดยเชื่อมโยงกำรพัฒนำในทุกมิติ เพ่ือส่งมอบบริกำรสำธำรณะที่มีประสิทธิภำพและคุณภำพให้กับประชำชน 
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง เนื่องจำกภำครัฐเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งจะต้อง
พัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรให้มีควำมเหมำะสม ทันสมัย ปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง       
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกำรน ำนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร ยึดหลักธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใส 
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) 
โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของประชำชน ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen – Centric Government) เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำย และน ำพำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง และมีควำมยั่งยืน 
 กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่มีบทบำทภำรกิจส ำคัญใกล้ชิดกับควำมเป็นอยู่ของประชำชน  
โดยมีภำรกิจหน้ำที่หลักเกี่ยวกับกำรบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน กำรอ ำนวย
ควำมเป็นธรรมของสังคม กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเมืองกำรปกครอง กำรพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค  
กำรปกครองท้องที่ กำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและพัฒนำชุมชน กำรทะเบียนรำษฎร ควำมม่ันคงภำยใน  
กำรป้องกันสำธำรณภัยและกำรพัฒนำเมือง โดยมีหน่วยปฏิบัติงำน สำยกำรบังคับบัญชำทั้งในระดับกำรบริหำร
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่ำมีควำมส ำคัญในกำรผลักดันนโยบำยของรัฐบำลตลอดจน 
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศจำกระดับนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเห็นผลเป็นรูปธรรมในระดับพ้ืนที่ ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ผ่ำนกำรประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน ทั้งภำครำชกำร ภำคเอกชน และภำคประชำชน 
 กำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงมหำดไทยใช้กลไกของกระทรวงมหำดไทยทั้งส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอ ำเภอ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ร่วมกันด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข ให้แก่ประชำชน  
สร้ำงควำมม่ันคงทำงสังคม เศรษฐกิจ เพ่ือน ำพำประเทศไปสู่ควำมก้ำวหน้ำตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทย มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรน้อมน ำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ทั้งนี้ ได้มีกำรแบ่งกลุ่มภำรกิจในกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือควำมคล่องตัว รวดเร็ว เหมำะสม มีควำมต่อเนื่อง  
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร กระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจและควำมรับผิดชอบ ได้แก่ งำนด้ำนบริหำร กลุ่มภำรกิจ
ด้ำนควำมม่ันคงภำยใน กลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำชุมชนและส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กลุ่มภำรกิจด้ำนสำธำรณภัย  
และพัฒนำเมือง โดยปลัดกระทรวงมหำดไทยมอบอ ำนำจให้รองปลัดกระทรวงมหำดไทยปฏิบัติรำชกำรแทน           
ในงำนด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตำมวิสัยทัศน์กระทรวงมหำดไทย คือ 
“ประชำชนมีรำกฐำนกำรด ำรงชีวิตและพัฒนำสู่อนำคตได้อย่ำงม่ันคงและสมดุลตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีเป้ำหมำย ดังนี้ 
 ๑. สังคมมีควำมสงบเรียบร้อยและปลอดภัย 
 ๒. ภูมิภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 ๓. ชุมชนมีควำมสุข 
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 ๔. สภำพแวดล้อมในพ้ืนที่มีคุณภำพเอ้ือต่อกำรพัฒนำ 
 ๕. องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

โดยในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วยภำรกิจที่ครอบคลุม
อ ำนำจหน้ำที่ของทุกกรมและรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย รวมทั้งจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งมีกฎหมำย            
ที่เกี่ยวข้องหลำกหลำย มีแนวทำงปฏิบัติที่ยุ่งยำก ซับซ้อน กระทรวงมหำดไทยจึงได้รวบรวมข้อมูลภำรกิจที่ส ำคัญ 
แนวทำงปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำน ประชำชน ตลอดจนผู้สนใจ
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยจ ำแนกประเด็นตำมประเภทของเรื่อง ดังนี้ 

๑. ภำรกิจด้ำนบริหำร ประกอบด้วย 
๑.๑ ด้ำนระบบงำน  
๑.๒ ด้ำนระบบงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ  
๑.๓ ด้ำนระบบคน  
๑.๔ ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนภำรกิจด้ำนบริหำรในพื้นท่ี  

๒. ภำรกิจด้ำนควำมมั่นคงภำยใน ประกอบด้วย 
๒.๑ ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  
๒.๒ ด้ำนควำมมั่นคงภำยใน 
๒.๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน  
๒.๔ ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  
๒.๕ ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนภำรกิจด้ำนควำมมั่นคงภำยในพ้ืนที ่  

๓. ภำรกิจด้ำนพัฒนำชุมชนและส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 
๓.๑ ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน  
๓.๒ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น    
๓.๓ ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนภำรกิจด้ำนพัฒนำชุมชนและส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่  

๔. ภำรกจิด้ำนสำธำรณภัยและพัฒนำเมือง ประกอบด้วย 
๔.๑ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัย  
๔.๒ ด้ำนกำรพัฒนำเมือง    
๔.๓ ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนภำรกิจด้ำนสำธำรณภัยและพัฒนำเมืองในพ้ืนที่  

๕. ภำรกิจของหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย ประกอบด้วย 
๕.๑ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประปำ  
๕.๒ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรไฟฟ้ำ  
๕.๓ กำรส่งเสริมกำรตลำด  
๕.๔ กำรจัดกำรน้ ำเสีย  
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ภารกิจด้านบริหาร 
  ภารกิจด้านบริหาร เป็นภารกิจที่ เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง การจัดท าแนวทาง            
และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง จัดท าแผนแม่บท งานการข่าว งานประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบงาน   
และบุคลากร การติดตามประเมินผล งานงบประมาณ การตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ งานประสานราชการ
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง การก ากับดูแลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ส่งเสริม
สนับสนุนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ โดยแยกออกเป็นภารกิจหลัก ๒ ด้าน คือ 

ภารกิจด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Function) ภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ส าคัญในการที่จะพัฒนาส่งเสริม   
การด าเนินบทบาทของกระทรวงในภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย งานหลักที่จ า เป็นต้องพัฒนา และสร้างเสริม
ศักยภาพการท างานด้านนี้ รวมถึงงานด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ของกระทรวงท่ีแปลงนโยบาย เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงออกเป็นแผนปฏิบัติงาน โดยท าร่วมกับกลุ่มภารกิจต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดภาพรวมการท างาน 
การจัดท าข้อมูลของกระทรวง เพ่ือให้สามารถติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวง และ
สามารถจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภารกิจด้านการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ (Administrative Function) ซึ่งเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับ
การจัดท าแผนการปฏิบัติงานโดยจะรวมถึงภารกิจในการจัดสรรงบประมาณ ดูแลบริหารงานบุคคลในภาพรวม    
ของกระทรวง การพัฒนาระบบการท างานภายในกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และดูแลให้ระบบการ
บริหารงานทั่วไปราบรื่นโดยประสานงานกับหน่วยงานกลางที่เก่ียวข้อง 

โดยจ าแนกกระบวนการท างานตามภารกิจด้านบริหาร ออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ด้านระบบงาน 

๑. การจัดท าแผน 
๑.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

แผนปฏิบั ติ ร าชการกระทรวงมหาดไทยจั ดท าขึ้ น เ พ่ือ ให้
กระทรวงมหาดไทยมีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน/การใช้จ่าย
งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ ์ 

๑.๑.๑ กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย       

โดยได ้มีการเสนอให้ปล ัดกระทรวงมหาดไทยมีค าสั ่งแต ่งตั ้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผน          
ปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
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 ๔. สภำพแวดล้อมในพ้ืนที่มีคุณภำพเอ้ือต่อกำรพัฒนำ 
 ๕. องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

โดยในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วยภำรกิจที่ครอบคลุม
อ ำนำจหน้ำที่ของทุกกรมและรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย รวมทั้งจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งมีกฎหมำย            
ที่เกี่ยวข้องหลำกหลำย มีแนวทำงปฏิบัติที่ยุ่งยำก ซับซ้อน กระทรวงมหำดไทยจึงได้รวบรวมข้อมูลภำรกิจที่ส ำคัญ 
แนวทำงปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำน ประชำชน ตลอดจนผู้สนใจ
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยจ ำแนกประเด็นตำมประเภทของเรื่อง ดังนี้ 

๑. ภำรกิจด้ำนบริหำร ประกอบด้วย 
๑.๑ ด้ำนระบบงำน  
๑.๒ ด้ำนระบบงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ  
๑.๓ ด้ำนระบบคน  
๑.๔ ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนภำรกิจด้ำนบริหำรในพื้นท่ี  

๒. ภำรกิจด้ำนควำมมั่นคงภำยใน ประกอบด้วย 
๒.๑ ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  
๒.๒ ด้ำนควำมมั่นคงภำยใน 
๒.๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน  
๒.๔ ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  
๒.๕ ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนภำรกิจด้ำนควำมมั่นคงภำยในพ้ืนที ่  

๓. ภำรกิจด้ำนพัฒนำชุมชนและส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 
๓.๑ ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน  
๓.๒ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น    
๓.๓ ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนภำรกิจด้ำนพัฒนำชุมชนและส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่  

๔. ภำรกจิด้ำนสำธำรณภัยและพัฒนำเมือง ประกอบด้วย 
๔.๑ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัย  
๔.๒ ด้ำนกำรพัฒนำเมือง    
๔.๓ ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนภำรกิจด้ำนสำธำรณภัยและพัฒนำเมืองในพ้ืนที่  

๕. ภำรกิจของหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย ประกอบด้วย 
๕.๑ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประปำ  
๕.๒ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรไฟฟ้ำ  
๕.๓ กำรส่งเสริมกำรตลำด  
๕.๔ กำรจัดกำรน้ ำเสีย  
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ภารกิจด้านบริหาร 
  ภารกิจด้านบริหาร เป็นภารกิจที่ เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง การจัดท าแนวทาง            
และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง จัดท าแผนแม่บท งานการข่าว งานประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบงาน   
และบุคลากร การติดตามประเมินผล งานงบประมาณ การตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ งานประสานราชการ
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง การก ากับดูแลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ส่งเสริม
สนับสนุนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ โดยแยกออกเป็นภารกิจหลัก ๒ ด้าน คือ 

ภารกิจด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Function) ภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ส าคัญในการที่จะพัฒนาส่งเสริม   
การด าเนินบทบาทของกระทรวงในภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย งานหลักที่จ า เป็นต้องพัฒนา และสร้างเสริม
ศักยภาพการท างานด้านนี้ รวมถึงงานด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ของกระทรวงท่ีแปลงนโยบาย เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงออกเป็นแผนปฏิบัติงาน โดยท าร่วมกับกลุ่มภารกิจต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดภาพรวมการท างาน 
การจัดท าข้อมูลของกระทรวง เพ่ือให้สามารถติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวง และ
สามารถจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภารกิจด้านการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ (Administrative Function) ซึ่งเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับ
การจัดท าแผนการปฏิบัติงานโดยจะรวมถึงภารกิจในการจัดสรรงบประมาณ ดูแลบริหารงานบุคคลในภาพรวม    
ของกระทรวง การพัฒนาระบบการท างานภายในกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และดูแลให้ระบบการ
บริหารงานทั่วไปราบรื่นโดยประสานงานกับหน่วยงานกลางที่เก่ียวข้อง 

โดยจ าแนกกระบวนการท างานตามภารกิจด้านบริหาร ออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ด้านระบบงาน 

๑. การจัดท าแผน 
๑.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

แผนปฏิบั ติ ร าชการกระทรวงมหาดไทยจั ดท าขึ้ น เ พ่ือ ให้
กระทรวงมหาดไทยมีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน/การใช้จ่าย
งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ ์ 

๑.๑.๑ กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย       

โดยได ้มีการเสนอให้ปล ัดกระทรวงมหาดไทยมีค าสั ่งแต ่งตั ้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผน          
ปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
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๑) คณะกรรมการแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย มีปลัดกระทรวงมหาดไทย   
เป็นประธาน มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือเทียบเท่า หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ และมีผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายระดับชาติ เป้าหมาย          
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา   
และเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ  

๒) คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย มีรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน มีผู ้ช ่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือเทียบเท่าที ่ได้ร ับมอบหมาย           
ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ในราชการประจ าและทั่วไปของกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม   
ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองหัวหน้าคณะท างาน มีผู้แทนหน่วยงาน    
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นคณะท างาน และมีผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นคณะท างานและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 
และน าเสนอให้คณะกรรมการแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา  

(๒) ด าเนินการรวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ/แนวความคิด 
บริบท/ตัวชี้วัดในประเทศและระดับโลก และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ส าคัญ เพ่ือน ามาใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งจัดท าแบบสอบถาม      
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ               
ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย 

(๓) น าข้อมูลความรู้ทางวิชาการ/แนวความคิด บริบท/ตัวชี้วัดในประเทศและระดับโลก    
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ศึกษาและทบทวนมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทย ตามหลัก 
SWOT Analysis ประกอบด้วย  

๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) โดยใช้ฐานการวิเคราะห์
จ าแนกตามหลัก PESTEL Analysis ประกอบด้วย การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคมและวัฒนธรรม 
(Social and Culture) เทคโนโลยี (Technology) สิ่งแวดล้อม (Environment) และกฎหมาย (Legal) 

๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) โดยใช้ฐานการวิเคราะห์
จ าแนกตามแนวคิด McKinsey’s 7S ประกอบด้วย กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) ระบบในการ
ด าเนินงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรม  
ในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style) และค่านิยมร่วม (Shared Values) 
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(๔) ยกร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย โดยมีโครงสร้างเนื้อหา ประกอบด้วย 
๑) ข้อมูลพ้ืนฐานของกระทรวงมหาดไทย เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง    

อ านาจหน้าที่และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 
ส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการระดับกรม จ านวน ๖ กรม ได้แก่ กรมการปกครอง 
กรมที่ดิน กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย            
และกรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่  
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค องค์การตลาด         
และองค์การจัดการน้ าเสีย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา 

๒) การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทย  เป็นการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทยตามหลัก SWOT Analysis ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) 

๓) สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์  แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ    
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา กับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และแผนที่ยุทธศาสตร์
ของกระทรวงมหาดไทย 

๔) แผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทย โดยแสดงแผนงาน/โครงการจ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนการด าเนินงาน งบประมาณ ประเภทของ
งบประมาณ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายระดับชาติ 

๕) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

๖)  จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือระดม
ความคิด (Brainstorming) และให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยไปทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๗) จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณา      
ให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการ ก่อนเสนอคณะกรรมการแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ต่อไป 

๘) จัดการประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา
ร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยก่อนเสนอผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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๑) คณะกรรมการแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย มีปลัดกระทรวงมหาดไทย   
เป็นประธาน มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือเทียบเท่า หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ และมีผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายระดับชาติ เป้าหมาย          
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา   
และเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ  

๒) คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย มีรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน มีผู ้ช ่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือเทียบเท่าที ่ได้ร ับมอบหมาย           
ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ในราชการประจ าและทั่วไปของกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม   
ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองหัวหน้าคณะท างาน มีผู้แทนหน่วยงาน    
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นคณะท างาน และมีผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นคณะท างานและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 
และน าเสนอให้คณะกรรมการแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา  

(๒) ด าเนินการรวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ/แนวความคิด 
บริบท/ตัวชี้วัดในประเทศและระดับโลก และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ส าคัญ เพ่ือน ามาใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งจัดท าแบบสอบถาม      
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ               
ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย 

(๓) น าข้อมูลความรู้ทางวิชาการ/แนวความคิด บริบท/ตัวชี้วัดในประเทศและระดับโลก    
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ศึกษาและทบทวนมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทย ตามหลัก 
SWOT Analysis ประกอบด้วย  

๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) โดยใช้ฐานการวิเคราะห์
จ าแนกตามหลัก PESTEL Analysis ประกอบด้วย การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคมและวัฒนธรรม 
(Social and Culture) เทคโนโลยี (Technology) สิ่งแวดล้อม (Environment) และกฎหมาย (Legal) 

๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) โดยใช้ฐานการวิเคราะห์
จ าแนกตามแนวคิด McKinsey’s 7S ประกอบด้วย กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) ระบบในการ
ด าเนินงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรม  
ในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style) และค่านิยมร่วม (Shared Values) 
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(๔) ยกร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย โดยมีโครงสร้างเนื้อหา ประกอบด้วย 
๑) ข้อมูลพ้ืนฐานของกระทรวงมหาดไทย เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง    

อ านาจหน้าที่และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 
ส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการระดับกรม จ านวน ๖ กรม ได้แก่ กรมการปกครอง 
กรมที่ดิน กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย            
และกรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่  
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค องค์การตลาด         
และองค์การจัดการน้ าเสีย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา 

๒) การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทย  เป็นการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทยตามหลัก SWOT Analysis ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) 

๓) สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์  แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ    
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา กับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และแผนที่ยุทธศาสตร์
ของกระทรวงมหาดไทย 

๔) แผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทย โดยแสดงแผนงาน/โครงการจ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนการด าเนินงาน งบประมาณ ประเภทของ
งบประมาณ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายระดับชาติ 

๕) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

๖)  จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือระดม
ความคิด (Brainstorming) และให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยไปทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๗) จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณา      
ให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการ ก่อนเสนอคณะกรรมการแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ต่อไป 

๘) จัดการประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา
ร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยก่อนเสนอผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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๙) เสนอผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น ๒ กรณี ได้แก่ 

- กรณีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี ให้เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้  

- กรณีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ 

๑๐) ประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับหน่วยงาน ส านัก/กอง และบุคคล รวมทั้งจังหวัดและหน่วยงานภายนอกกระทรวง 
มหาดไทยผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การประชุม/สัมมนา หนังสือสั่งการ/แจ้งเวียน 
เว็บไซต์ คู่มือ การมอบหมายงาน/การสอนงาน การจัดการความรู้ เป็นต้น  

๑๑) ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับ
บร ิบทที่ เปลี่ ยนแปลงไป  อาทิ  การทบทวน/ปรับค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 

 

     
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม ส านักนโยบายและแผน สป  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๓ (มท.) ๕๐๕๗๓ 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process) ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 ผ ้บริหาร อนุมัติแ ะ
ประกาศ ช้ 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจดัท า
แผนปฏบิตัิราชการกระทรวงมหาดไทย 

ศึกษาและทบทวนข้อมลูที่เกี่ยวขอ้ง 

ยกร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

 ผู้บริหาร มท. 
 หน่วยงานในสังกัด มท. 
 สนผ.สป. 

ประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอด 
แผนปฏิบัติราชการฯ 

 เสนอผูบ้รหิาร มท. ใหค้วามเหน็ชอบ 
 และประกาศใชแ้ผนปฏบิตัิราชการฯ 

๑ 

ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือระดมความคิด 
(Brainstorming)แ ะ ห้ข้อเสนอแนะ  

ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา 
ร่างแผนปฏิบัติราชการ 

๒ 

๔ 

๕ 

7 

 สนผ.สป. 

 คณะท างานฯ 
 สนผ.สป. 

 คณะกรรมการฯ 
 สนผ.สป. 

 ผู้บริหาร มท. 
 สนผ.สป. 

 ผู้บริหาร มท. 
 หน่วยงานในสังกัด มท. 
 สนผ.สป. 
 ทุกภาคส่วน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน 

ระเบียบกฎหมาย 

๓ 

ความรู้/แนวความคิด 

6 

8 

9 

 สนผ.สป. 

 

บริบท/ตัวชี้วัด 

 สนผ.สป. 

 

ประชุมคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาร่าง
แผนปฏบิตัิราชการฯ 

 คณะท างานฯ 
 สนผ.สป. 

ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัตริาชการฯ ให้สอดคล้องกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

10 

 คณะท างาน 
 สนผ.สป. 
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๙) เสนอผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น ๒ กรณี ได้แก่ 

- กรณีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี ให้เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้  

- กรณีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ 

๑๐) ประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับหน่วยงาน ส านัก/กอง และบุคคล รวมทั้งจังหวัดและหน่วยงานภายนอกกระทรวง 
มหาดไทยผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การประชุม/สัมมนา หนังสือสั่งการ/แจ้งเวียน 
เว็บไซต์ คู่มือ การมอบหมายงาน/การสอนงาน การจัดการความรู้ เป็นต้น  

๑๑) ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับ
บร ิบทที่ เปลี่ ยนแปลงไป  อาทิ  การทบทวน/ปรับค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 

 

     
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม ส านักนโยบายและแผน สป  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๓ (มท.) ๕๐๕๗๓ 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process) ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 ผ ้บริหาร อนุมัติแ ะ
ประกาศ ช้ 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจดัท า
แผนปฏบิตัิราชการกระทรวงมหาดไทย 

ศึกษาและทบทวนข้อมลูที่เกี่ยวขอ้ง 

ยกร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

 ผู้บริหาร มท. 
 หน่วยงานในสังกัด มท. 
 สนผ.สป. 

ประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอด 
แผนปฏิบัติราชการฯ 

 เสนอผูบ้รหิาร มท. ใหค้วามเหน็ชอบ 
 และประกาศใชแ้ผนปฏบิตัิราชการฯ 

๑ 

ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือระดมความคิด 
(Brainstorming)แ ะ ห้ข้อเสนอแนะ  

ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา 
ร่างแผนปฏิบัติราชการ 

๒ 

๔ 

๕ 

7 

 สนผ.สป. 

 คณะท างานฯ 
 สนผ.สป. 

 คณะกรรมการฯ 
 สนผ.สป. 

 ผู้บริหาร มท. 
 สนผ.สป. 

 ผู้บริหาร มท. 
 หน่วยงานในสังกัด มท. 
 สนผ.สป. 
 ทุกภาคส่วน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน 

ระเบียบกฎหมาย 

๓ 

ความรู้/แนวความคิด 

6 

8 

9 

 สนผ.สป. 

 

บริบท/ตัวชี้วัด 

 สนผ.สป. 

 

ประชุมคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาร่าง
แผนปฏบิตัิราชการฯ 

 คณะท างานฯ 
 สนผ.สป. 

ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัตริาชการฯ ให้สอดคล้องกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

10 

 คณะท างาน 
 สนผ.สป. 
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๑.๒ การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/ก ุ่มจังหวัดแ ะแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/ก ุ่มจังหวัด 
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่หลักในการประสานระดับ

นโยบายในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค รวมทั้งการเสนอของบประมาณของจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดและภาคโดยด าเนินงานร่วมกับทีมบูรณาการกลาง ประกอบด้วย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงบประมาณ (สงป.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด 
และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ส านักงบประมาณก าหนด  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑.๒.๑ การสร้างความร ้ความเข้า จเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาแ ะแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดแ ะก ุ่มจังหวัด  

(๑) จัดอบรมให้ความรู้และแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานรองรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับจังหวัด         
กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการในระดับพื้นท่ี  

(๒) ปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องมือวั ดระดับการพัฒนาจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัด 
(Benchmarking)  

(๓)  จัดท าคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผน การบริหารโครงการ การบริหาร
งบประมาณ ฯลฯ ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

(๔) จัดอบรมเก่ียวกับระบบ e-Budgeting / GFMIS ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๑.๒.๒ การ ห้ค าปรึกษาแนะน า นการทบทวนแ ะวางแผนงบประมาณ  

(๑) ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน 

(๒) ก าหนดปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๑.๒.๓ การจัดท างบประมาณของจังหวัด/ก ุ่มจังหวัด  
(๑) ประชุมร่วมกับทีมบูรณาการกลางในการระดมความคิดเห็นต่อการก าหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค  
(๒) แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือรับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผน

ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค พ.ศ. ... เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด          
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
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(๓) ร่วมกับทีมบูรณาการกลางจัดตั้งคณะท างานกลั่นกรองเพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และร่วมประชุมกับ อ.ก.บ.ภ. พิจารณาผลการกลั่นกรองของ
คณะท างานเพ่ือเสนอ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

(๔) รวบรวมแผนงาน/โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๕) ประสานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด บันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการลงในระบบ e-Budgeting 
(๖) แจ้งผลการพิจารณาวงเงินงบประมาณที่ผ่านการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบและพิจารณาอุทธรณ์ค าของบประมาณภายในกรอบวงเงินต่อส านักงบประมาณ 
๑.๒.๔ การอนุมัติงบประมาณ 

(๑) แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าฐานข้อมูลและรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ 

(๒) แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณา และรวบรวมข้อมูล    
ในภาพรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(๓) ประสานและสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการน าเสนอข้อมูลต่อรัฐสภาในการ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ และชี้แจงรายละเอียดข้อมูลต่อรัฐสภา 

(๔) สนับสนุนข้อมูลต่อผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเพ่ือชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
งบประมาณและรัฐสภา 

๑.๒.๕ การบริหารงบประมาณ 
(๑) แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรับทราบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ  

ส านักงบประมาณ 
(๒) รวบรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด 

และกลุ่มจังหวัด เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือทราบ 
(๓) ประชุมร่วมกับทีมบูรณาการกลาง และ อ.ก.พ.ร.ภูมิภาค ให้ค าปรึกษา แนะน า 

ประสานงาน และแก้ไขปัญหา อุปสรรคการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(๔) ประสานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนดไว้ 

๑.๒.๖ การติดตามประเมินผ การ ช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดแ ะก ุ่มจังหวัด 
(๑) แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการผ่านระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
(๒) แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดผ่านระบบ.eMENSCR.ตามหนังสือข้อสั่งการของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(๓) เร่งรัด ติดตาม และสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ 
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๑.๒ การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/ก ุ่มจังหวัดแ ะแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/ก ุ่มจังหวัด 
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่หลักในการประสานระดับ

นโยบายในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค รวมทั้งการเสนอของบประมาณของจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดและภาคโดยด าเนินงานร่วมกับทีมบูรณาการกลาง ประกอบด้วย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงบประมาณ (สงป.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด 
และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ส านักงบประมาณก าหนด  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑.๒.๑ การสร้างความร ้ความเข้า จเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาแ ะแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดแ ะก ุ่มจังหวัด  

(๑) จัดอบรมให้ความรู้และแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานรองรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับจังหวัด         
กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการในระดับพื้นท่ี  

(๒) ปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องมือวั ดระดับการพัฒนาจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัด 
(Benchmarking)  

(๓)  จัดท าคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผน การบริหารโครงการ การบริหาร
งบประมาณ ฯลฯ ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

(๔) จัดอบรมเก่ียวกับระบบ e-Budgeting / GFMIS ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๑.๒.๒ การ ห้ค าปรึกษาแนะน า นการทบทวนแ ะวางแผนงบประมาณ  

(๑) ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน 

(๒) ก าหนดปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๑.๒.๓ การจัดท างบประมาณของจังหวัด/ก ุ่มจังหวัด  
(๑) ประชุมร่วมกับทีมบูรณาการกลางในการระดมความคิดเห็นต่อการก าหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค  
(๒) แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือรับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผน

ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค พ.ศ. ... เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด          
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
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(๓) ร่วมกับทีมบูรณาการกลางจัดตั้งคณะท างานกล่ันกรองเพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และร่วมประชุมกับ อ.ก.บ.ภ. พิจารณาผลการกลั่นกรองของ
คณะท างานเพ่ือเสนอ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

(๔) รวบรวมแผนงาน/โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๕) ประสานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด บันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการลงในระบบ e-Budgeting 
(๖) แจ้งผลการพิจารณาวงเงินงบประมาณที่ผ่านการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบและพิจารณาอุทธรณ์ค าของบประมาณภายในกรอบวงเงินต่อส านักงบประมาณ 
๑.๒.๔ การอนุมัติงบประมาณ 

(๑) แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าฐานข้อมูลและรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ 

(๒) แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณา และรวบรวมข้อมูล    
ในภาพรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(๓) ประสานและสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการน าเสนอข้อมูลต่อรัฐสภาในการ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ และชี้แจงรายละเอียดข้อมูลต่อรัฐสภา 

(๔) สนับสนุนข้อมูลต่อผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเพ่ือชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
งบประมาณและรัฐสภา 

๑.๒.๕ การบริหารงบประมาณ 
(๑) แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรับทราบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ  

ส านักงบประมาณ 
(๒) รวบรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด 

และกลุ่มจังหวัด เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือทราบ 
(๓) ประชุมร่วมกับทีมบูรณาการกลาง และ อ.ก.พ.ร.ภูมิภาค ให้ค าปรึกษา แนะน า 

ประสานงาน และแก้ไขปัญหา อุปสรรคการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(๔) ประสานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนดไว้ 

๑.๒.๖ การติดตามประเมินผ การ ช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดแ ะก ุ่มจังหวัด 
(๑) แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการผ่านระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
(๒) แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดผ่านระบบ.eMENSCR.ตามหนังสือข้อสั่งการของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(๓) เร่งรัด ติดตาม และสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ 
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๑.๒.๗  ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่        

ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๕) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๖) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๗) แนวทางท่ีส านักงบประมาณก าหนด 
(๘) มติการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 

ก ไกการจัดท าแผนระดับต่าง ๆ ตามมติ ก.บ.ภ. แ ะ ก.น.จ. 
 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบรหิารราชการจังหวัด สป. 
      โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐ (มท.) ๕๐๕๘๔ 
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๑.๓ การด าเนินงานของก ุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งจัดตั้งกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค จ านวน ๖ ภาค  

เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนกลางในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการเป็นรายพ้ืนที่ 
และมีกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) จ านวน ๑๘ แห่ง เป็นโครงสร้างการแบ่งงานภายใน         
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ทั้งนี้ มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า        
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ      
ของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ภายในภาคท่ีได้รับมอบหมายโดยมีโครงสร้าง ดังนี้  

 ภาคก าง ประกอบด้วย ๑ กลุ่ม และ ๔ กลุ่มงาน ดังนี้ 
๑) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง (ส่วนหน้า) 

- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (ราชบุรี) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (เพชรบุรี) 

 ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ๑ กลุ่ม และ ๒ กลุ่มงาน ดังนี้ 
๒) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก (ส่วนหน้า) 

- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ชลบุรี) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ (ปราจีนบุรี) 

 ภาค ต้ ประกอบด้วย ๑ กลุ่ม และ ๒ กลุ่มงาน ดังนี้ 
๓) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ (ส่วนหน้า) 

- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) 

 ภาค ต้ชายแดน ประกอบด้วย ๑ กลุ่ม และ ๑ กลุ่มงาน ดังนี้ 
๔) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน (ส่วนหน้า) 

- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา) 
 ภาคเหนือ ประกอบด้วย ๑ กลุ่ม และ ๔ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๕) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ (ส่วนหน้า) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (พิษณุโลก) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (นครสวรรค์) 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บังคับบัญชา โดยประกอบด้วย ๑ กลุ่ม และ ๕ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๖) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส่วนหน้า) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (สกลนคร) 
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๑.๒.๗  ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่        

ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๕) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๖) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๗) แนวทางท่ีส านักงบประมาณก าหนด 
(๘) มติการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 

ก ไกการจัดท าแผนระดับต่าง ๆ ตามมติ ก.บ.ภ. แ ะ ก.น.จ. 
 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบรหิารราชการจังหวัด สป. 
      โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐ (มท.) ๕๐๕๘๔ 
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๑.๓ การด าเนินงานของก ุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งจัดตั้งกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค จ านวน ๖ ภาค  

เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนกลางในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการเป็นรายพ้ืนที่ 
และมีกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) จ านวน ๑๘ แห่ง เป็นโครงสร้างการแบ่งงานภายใน         
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ทั้งนี้ มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า        
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ      
ของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ภายในภาคท่ีได้รับมอบหมายโดยมีโครงสร้าง ดังนี้  

 ภาคก าง ประกอบด้วย ๑ กลุ่ม และ ๔ กลุ่มงาน ดังนี้ 
๑) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง (ส่วนหน้า) 

- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (ราชบุรี) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (เพชรบุรี) 

 ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ๑ กลุ่ม และ ๒ กลุ่มงาน ดังนี้ 
๒) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก (ส่วนหน้า) 

- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ชลบุรี) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ (ปราจีนบุรี) 

 ภาค ต้ ประกอบด้วย ๑ กลุ่ม และ ๒ กลุ่มงาน ดังนี้ 
๓) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ (ส่วนหน้า) 

- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) 

 ภาค ต้ชายแดน ประกอบด้วย ๑ กลุ่ม และ ๑ กลุ่มงาน ดังนี้ 
๔) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน (ส่วนหน้า) 

- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา) 
 ภาคเหนือ ประกอบด้วย ๑ กลุ่ม และ ๔ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๕) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ (ส่วนหน้า) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (พิษณุโลก) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (นครสวรรค์) 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บังคับบัญชา โดยประกอบด้วย ๑ กลุ่ม และ ๕ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๖) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส่วนหน้า) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (สกลนคร) 
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- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี) 

โครงสร้างการบริหารงานก ุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หมายเหตุ :  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ เป็นหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค มีหน้าที่ ดังนี้ 
 ก ากับดแูลควบคุมการปฏิบัติราชการภายในกลุ่มยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
 เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลกูจ้างของกลุ่มยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
 ให้งานที่เป็นของหัวหน้าส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัด (เดิม) เปน็ของหัวหน้ากลุม่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 

ป ัดกระทรวงมหาดไทย 

รอง ปมท.  
(ที่รับผิดชอบภาค) 

ก ุ่มยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ภาคก าง  

ก ุ่มยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ภาคตะวันออก  

ก ุ่มยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ภาค ต ้

 
กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออก ๑ 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน 

 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคใต้ชายแดน 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคกลางตอนบน 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคกลางปริมณฑล 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง ๑ 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง ๒ 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออก ๒ 
 

กลุ่มงานบริหาร 
ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคใต้อ่าวไทย 

ก ุ่มยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒ 

 
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง 
 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ 

 
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ๒ 
 

ก ุ่มยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ภาคเหนือ 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ 

 
กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๒ 
 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑ 

 
กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง ๒ 
 

ก ุ่มยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

ภาค ต้ชายแดน 

รอง ปมท.  
(ที่รับผิดชอบภาค) 

รอง ปมท.  
(ที่รับผิดชอบภาค) 

รอง ปมท.  
(ที่รับผิดชอบภาค) 
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อ านาจหน้าที่และภารกิจส าคัญของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย สรุปประเด็นส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจ อ านาจ หน้าที่ โดยสังเขป ดังนี้ 

๑.๓.๑ การประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานกลางและคณะกรรมการ หรือ
คณะท างานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่วนราชการหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่  
การรับฟังความคิดเห็นในระดับพ้ืนที่  เ พ่ือเชื่อมโยงบูรณาการและประสานการจัดท าแผนในทุกระดับ 
ทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายส าคัญของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ One Plan โดยมีสาระส าคัญตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(๑) เข้าร่วมประชุมกับทีมบูรณาการกลาง และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ.) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค    
ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงวิชาการในการทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

(๒) เข้าร่วมประชุมกับทีมบูรณาการกลางเพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

(๓) เข้าร่วมประชุมกับคณะท างานช่วยอ านวยการ อ.ก.บ.ภ. และทีมบูรณาการกลาง        
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(๔) ประสานงานกับทีมบูรณาการกลางเพ่ือพิจารณากลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรืองบประมาณเหลือจ่ายในกรณีขอความ
เห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 

๑.๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าและบริหารแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) สนับสนุน ส่งเสริม และประสานเพ่ือจัดท าแผน พัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด โดยประสานงานและให้ค าแนะน าแก่กลุ่มจังหวัดในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด รวมถึงการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยการบูรณาการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ ทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายส าคัญของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาคและแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
และแผนในระดับพ้ืนที่ (แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ในลักษณะ One plan  
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- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา) 
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี) 

โครงสร้างการบริหารงานก ุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หมายเหตุ :  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ เป็นหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค มีหน้าที่ ดังนี้ 
 ก ากับดแูลควบคุมการปฏิบัติราชการภายในกลุ่มยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
 เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลกูจ้างของกลุ่มยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
 ให้งานที่เป็นของหัวหน้าส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัด (เดิม) เปน็ของหัวหน้ากลุม่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 

ป ัดกระทรวงมหาดไทย 

รอง ปมท.  
(ที่รับผิดชอบภาค) 

ก ุ่มยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ภาคก าง  

ก ุ่มยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ภาคตะวันออก  

ก ุ่มยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ภาค ต ้

 
กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออก ๑ 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน 

 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคใต้ชายแดน 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคกลางตอนบน 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคกลางปริมณฑล 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง ๑ 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง ๒ 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออก ๒ 
 

กลุ่มงานบริหาร 
ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคใต้อ่าวไทย 

ก ุ่มยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒ 

 
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง 
 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ 

 
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ๒ 
 

ก ุ่มยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ภาคเหนือ 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ 

 
กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๒ 
 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑ 

 
กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง ๒ 
 

ก ุ่มยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

ภาค ต้ชายแดน 

รอง ปมท.  
(ที่รับผิดชอบภาค) 

รอง ปมท.  
(ที่รับผิดชอบภาค) 

รอง ปมท.  
(ที่รับผิดชอบภาค) 
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อ านาจหน้าที่และภารกิจส าคัญของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย สรุปประเด็นส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจ อ านาจ หน้าที่ โดยสังเขป ดังนี้ 

๑.๓.๑ การประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานกลางและคณะกรรมการ หรือ
คณะท างานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่วนราชการหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่  
การรับฟังความคิดเห็นในระดับพ้ืนที่  เ พ่ือเชื่อมโยงบูรณาการและประสานการจัดท าแผนในทุกระดับ 
ทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายส าคัญของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ One Plan โดยมีสาระส าคัญตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(๑) เข้าร่วมประชุมกับทีมบูรณาการกลาง และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ.) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค    
ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงวิชาการในการทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

(๒) เข้าร่วมประชุมกับทีมบูรณาการกลางเพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

(๓) เข้าร่วมประชุมกับคณะท างานช่วยอ านวยการ อ.ก.บ.ภ. และทีมบูรณาการกลาง        
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(๔) ประสานงานกับทีมบูรณาการกลางเพ่ือพิจารณากลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรืองบประมาณเหลือจ่ายในกรณีขอความ
เห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 

๑.๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าและบริหารแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) สนับสนุน ส่งเสริม และประสานเพ่ือจัดท าแผน พัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด โดยประสานงานและให้ค าแนะน าแก่กลุ่มจังหวัดในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด รวมถึงการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยการบูรณาการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ ทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายส าคัญของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาคและแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
และแผนในระดับพ้ืนที่ (แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ในลักษณะ One plan  

 



- 28 - 

 

  

(๒) ขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยใช้เวทีและกลไก 

- คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  
- คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ    

กลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) 
- การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๗ ตาม      

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือน าความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) พิจารณา 

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางและกระบวนการในการบูรณาการและ
เชื่อมโยงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ รวมถึงความต้องการและ
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม 

(๔) การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด      
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓.๓  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
(๑) ติดตามและเร่งรัดการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
(๒) เร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดให้

เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล 
(๓) ก ากับ ติดตาม เร่งรัดการรายงานข้อมูลผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
(๔) ประมวลผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด และ 

ผลการเบิกจ่าย พร้อมปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) เพ่ือทราบและพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

๑.๓.๔ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  
ก ากับดูแลและให้ค าแนะน ากลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมกับ       
กลุ่มจังหวัดเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่เก่ียวข้อง และน าข้อมูลมาสรุปเพื่อน าเรียนผู้บริหาร  

๑.๓.๕ การจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ      
กลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด)  

(๑) ก าชับและให้ค าแนะน าแก่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ให้มีการจัดประชุม 
กรอ.กลุ่มจังหวัด เพ่ือหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด  

และแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับพ้ืนที่  
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(๒) รับความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน เพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 

๑.๓.๖ ก ากับดูแลการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
ก าหนด ประกอบด้วย การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด  
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) การศึกษาเพ่ือพัฒนากลุ่มจังหวัด การส ารวจความคิดเห็นเพ่ือทราบถึงปัญหาความต้องการ
และศักยภาพของประชาชน การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมถึง         
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ 

๑.๓.๗ การประสานและด าเนินการอ่ืน ๆ   
(๑) ประสานและเชื่อมโยงการด าเนินงานกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional 

Operation Center : ROC) 
(๒) จัดให้มีการประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน เพ่ือการพัฒนายุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการขอรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญที่มีผลการทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคกลาง  โทร. ๕๐๖๘๗ 
    กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคตะวนัออก   โทร. ๕๐๗๗๗ 
    กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคใต ้  โทร. ๕๐๕๒๔ 
    กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน   โทร. ๕๐๖๘๕ 
    กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคเหนอื   โทร. ๕๐๖๘๗ 
    กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โทร. ๕๐๗๕๑ 

    โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐ 
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(๒) ขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยใช้เวทีและกลไก 

- คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  
- คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ    

กลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) 
- การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๒๗ ตาม      

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือน าความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) พิจารณา 

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางและกระบวนการในการบูรณาการและ
เชื่อมโยงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ รวมถึงความต้องการและ
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม 

(๔) การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด      
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓.๓  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
(๑) ติดตามและเร่งรัดการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
(๒) เร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดให้

เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล 
(๓) ก ากับ ติดตาม เร่งรัดการรายงานข้อมูลผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
(๔) ประมวลผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด และ 

ผลการเบิกจ่าย พร้อมปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) เพ่ือทราบและพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

๑.๓.๔ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  
ก ากับดูแลและให้ค าแนะน ากลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมกับ       
กลุ่มจังหวัดเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่เก่ียวข้อง และน าข้อมูลมาสรุปเพื่อน าเรียนผู้บริหาร  

๑.๓.๕ การจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ      
กลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด)  

(๑) ก าชับและให้ค าแนะน าแก่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ให้มีการจัดประชุม 
กรอ.กลุ่มจังหวัด เพ่ือหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด  

และแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับพ้ืนที่  

- 29 - 

 

  

(๒) รับความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน เพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 

๑.๓.๖ ก ากับดูแลการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
ก าหนด ประกอบด้วย การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด  
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) การศึกษาเพ่ือพัฒนากลุ่มจังหวัด การส ารวจความคิดเห็นเพ่ือทราบถึงปัญหาความต้องการ
และศักยภาพของประชาชน การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมถึง         
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ 

๑.๓.๗ การประสานและด าเนินการอ่ืน ๆ   
(๑) ประสานและเชื่อมโยงการด าเนินงานกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional 

Operation Center : ROC) 
(๒) จัดให้มีการประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน เพ่ือการพัฒนายุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการขอรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญที่มีผลการทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคกลาง  โทร. ๕๐๖๘๗ 
    กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคตะวนัออก   โทร. ๕๐๗๗๗ 
    กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคใต ้  โทร. ๕๐๕๒๔ 
    กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน   โทร. ๕๐๖๘๕ 
    กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคเหนอื   โทร. ๕๐๖๘๗ 
    กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โทร. ๕๐๗๕๑ 

    โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐ 
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๑.๔ การจัดท าแผนแ ะประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)   
๑.๔.๑  ที่มา 

ปัจจุบันการบริหารงานเชิงพ้ืนทีแ่บบบูรณาการ ได้ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี “แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา   
กลุ่มจังหวัด” เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบของแผน “บูรณาการ” ที่สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์รายสาขา/เฉพาะด้าน ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี        
ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ (Bottom-Up) ในลักษณะแผนเดียว (One Plan)   
โดยมุ่งเน้นการท างานในรูปแบบเครือข่ายทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน   
และภาคประชาสังคม/ชุมชน ร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งแผนพัฒนาจังหวัด     
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นจุดเชื่อมส าคัญ (Focal Point) ในการประสานนโยบายระดับชาติ และความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่  โดยมีกลไกในแต่ละระดับที่สามารถเชื่อมโยงการจัดท าและประสานแผนในแต่ละระดับ         
เข้าด้วยกัน ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความส าคัญกับการบูรณาการการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะเป็นแผนเดียว (One Plan) จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
และประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมกับออกแนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการด าเนินการตามระเบียบฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ในแต่ละระดับ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน        
แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ) ซึ่งจะท าให้มีกลไกการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนที่ชัดเจน และแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน    
ในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง  

๑.๔.๒ แนวคิด 
(๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข้อ ๔.๒ ก าหนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา  
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริการงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเจตนารมณ์        
ให้การจัดท าแผนในแต่ละระดับสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยยึดเอาปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มาเป็น
แนวทางหลักในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง โดยการบูรณาการงบประมาณระหว่างกระทรวงตามมิติของหน้าที่และพ้ืนที่  
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(๓) นโยบายคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนดให้การจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวที
ระดมความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งให้มี        
การประสานแผนในระดับพ้ืนที่ โดยการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ           
ของประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ 
เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan)   

(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ใน
ระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาอ าเภอไปสู่กลไกการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค  

๑.๔.๓  แนวทางการจัดท าแผนแ ะประสานแผนพัฒนาพื้นที่ 
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับผิดชอบในการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในระดับพ้ืนที่

ระดับหมู่บ้าน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน) ระดับต าบล (แผนพัฒนาต าบล/แผนพัฒนาท้องถิ่น) ระดับอ าเภอ 
(แผนพัฒนาอ าเภอ) และระดับจังหวัด (แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) เชื่อมโยงไปสู่
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาค เพ่ือให้การจัดท าแผนแต่ละระดับมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างแท้จริง โดยแนวทางการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นทีต่ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ มีดังนี้ 

(๑) ระดับหม ่บ้าน/ชุมชน  
การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนด าเนินการในห้วง

ระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ โดยให้นายอ าเภอก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านและชุมชนตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชนเสนอ รวมทั้งการประสานงานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ด าเนินการในพ้ืนที่เข้าร่วมประชาคม  

คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน หรือให้คณะกรรมการชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องช่วยด าเนินการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนชุมชนก็ได้ ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดท าแผนฯ ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑) การจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชนเพ่ือรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง ๆ 
ของหมู่บ้านและชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคมและคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และการบริหารจัดการ หรืออ่ืน ๆ 

๒) จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน โดยน าข้อมูลจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และชุมชน ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ ค) มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน     
ในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญเพ่ือรองรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ในพ้ืนที่ รวมทั้งตอบสนองนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหา และพัฒนาระดับหมู่บ้านและชุมชนของรัฐบาล 
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๑.๔ การจัดท าแผนแ ะประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)   
๑.๔.๑  ที่มา 

ปัจจุบันการบริหารงานเชิงพ้ืนทีแ่บบบูรณาการ ได้ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี “แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา   
กลุ่มจังหวัด” เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบของแผน “บูรณาการ” ที่สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์รายสาขา/เฉพาะด้าน ข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี        
ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ (Bottom-Up) ในลักษณะแผนเดียว (One Plan)   
โดยมุ่งเน้นการท างานในรูปแบบเครือข่ายทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน   
และภาคประชาสังคม/ชุมชน ร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งแผนพัฒนาจังหวัด     
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นจุดเชื่อมส าคัญ (Focal Point) ในการประสานนโยบายระดับชาติ และความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่  โดยมีกลไกในแต่ละระดับที่สามารถเชื่อมโยงการจัดท าและประสานแผนในแต่ละระดับ         
เข้าด้วยกัน ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความส าคัญกับการบูรณาการการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะเป็นแผนเดียว (One Plan) จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
และประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมกับออกแนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการด าเนินการตามระเบียบฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ในแต่ละระดับ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน        
แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ) ซึ่งจะท าให้มีกลไกการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนที่ชัดเจน และแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน    
ในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง  

๑.๔.๒ แนวคิด 
(๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข้อ ๔.๒ ก าหนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา  
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริการงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเจตนารมณ์        
ให้การจัดท าแผนในแต่ละระดับสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยยึดเอาปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มาเป็น
แนวทางหลักในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง โดยการบูรณาการงบประมาณระหว่างกระทรวงตามมิติของหน้าที่และพ้ืนที่  
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(๓) นโยบายคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนดให้การจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวที
ระดมความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งให้มี        
การประสานแผนในระดับพ้ืนที่ โดยการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ           
ของประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ 
เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan)   

(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ใน
ระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาอ าเภอไปสู่กลไกการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค  

๑.๔.๓  แนวทางการจัดท าแผนแ ะประสานแผนพัฒนาพื้นที่ 
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับผิดชอบในการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในระดับพ้ืนที่

ระดับหมู่บ้าน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน) ระดับต าบล (แผนพัฒนาต าบล/แผนพัฒนาท้องถิ่น) ระดับอ าเภอ 
(แผนพัฒนาอ าเภอ) และระดับจังหวัด (แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) เชื่อมโยงไปสู่
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาค เพ่ือให้การจัดท าแผนแต่ละระดับมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างแท้จริง โดยแนวทางการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นทีต่ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ มีดังนี้ 

(๑) ระดับหม ่บ้าน/ชุมชน  
การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนด าเนินการในห้วง

ระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ โดยให้นายอ าเภอก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านและชุมชนตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชนเสนอ รวมทั้งการประสานงานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ด าเนินการในพ้ืนที่เข้าร่วมประชาคม  

คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน หรือให้คณะกรรมการชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องช่วยด าเนินการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนชุมชนก็ได้ ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดท าแผนฯ ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑) การจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชนเพ่ือรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง ๆ 
ของหมู่บ้านและชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคมและคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และการบริหารจัดการ หรืออ่ืน ๆ 

๒) จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน โดยน าข้อมูลจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และชุมชน ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ ค) มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน     
ในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญเพ่ือรองรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ในพ้ืนที่ รวมทั้งตอบสนองนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหา และพัฒนาระดับหมู่บ้านและชุมชนของรัฐบาล 
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๓) ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณา
การ (ก.บ.ต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๔)  ประสานจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเ พ่ือขอรับ           
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ 

๕) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน      
โดยให้ที่ท าการปกครองอ าเภอประเมินผลแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแบบที่กรมการปกครอง  ก าหนดรายงาน 
ให้ที่ท าการปกครองจังหวัดเพ่ือรวบรวมและรายงานให้กรมการปกครองทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเมินผลแผนชุมชนรายงานให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจั งหวัดเพ่ือรวบรวมและรายงาน            
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 

๖) ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนทุกปี เพ่ือให้แผนงานหรือ
โครงการระดับหมู่บ้านและชุมชน เป็นปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา         
ของประชาชนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้อ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน และให้ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน 

ทั้งนี้  ให้นายอ าเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ ยวข้องในการบูรณาการ         
และประสานงานในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(๒) ระดับต าบ  
การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบลด าเนินการในห้วงระยะเวลาระหว่าง     

เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน โดยคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) เป็นกลไกหลักรับผิดชอบ
ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดท าแผนฯ ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑) รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ 
ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.  ๒ ค) และข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล       
ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

๒) รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นในต าบล เพ่ือใช้
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

๓) จัดท าแผนพัฒนาต าบล ให้น าข้อมูลจาก ๑) และ ๒) มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 
กลั่นกรอง ประมวลผล เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบล และจัดล าดับความส าคัญของแผนงานหรือโครงการ
ระดับต าบล รวมทั้งจัดท าแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ที่มีความคาบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้าน
หรือสองชุมชนขึ้นไป เพ่ือรองรับการพัฒนาและตอบสนองนโยบายส าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา     
ในต าบล 
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๔) จ าแนกแผนงานหรือโครงการระดับต าบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ระดับต าบล และจัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา ส่งให้องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๕) จัดส่งแผนพัฒนาต าบล ให้คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ และแผนความต้องการระดับอ าเภอ  

๖) ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลทุกปี เพ่ือให้แผนงานหรือโครงการระดับต าบล 
เป็นปัจจุบัน โดยให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประเมินผลแผนพัฒนาต าบล และรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ 

ทั้งนี้ ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล
และด าเนินการพัฒนาศักยภาพ ก.บ.ต. ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบล 

(๓) ระดับอ าเภอ  
การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาอ าเภอมีคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ             

แบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) เป็นกลไกหลักรับผิดชอบ ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดท าแผนฯ ๖ ขั้นตอน โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ 
ระยะที่ ๑ ช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม 

๑) น ากรอบทิศทางการพัฒนาอ าเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด    
มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ และแผนความต้องการระดับอ าเภอ โดยก าหนดให้แผนพัฒนาอ าเภอ   
มีระยะเวลาสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด 

๒) จ า แนกและจั ดท าบัญชี แผนงานห รือ โคร งการ ระดับอ า เภอ               
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระยะที่ ๒ ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 
๑) ประสานและรวบรวมข้อมูลจากปัญหาและความต้องการของประชาชน 

(Bottom-up) จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านกลไกคณะท างานกลั่นกรองแผนพัฒนาอ าเภอ และน าเข้าสู่การประชุม
คณะท างานบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เป็นวาระเพ่ือทราบ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
แผนพัฒนาอ าเภอแล้ว ให้ ก.บ.อ. ประกาศใช้ และจัดส่งแผนพัฒนาอ าเภอให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนทราบและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
อย่างยั่งยืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๒) จัดท าแผนความต้องการระดับอ าเภอให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
จังหวัด โดยโครงการที่อยู่ในแผนความต้องการระดับอ าเภอจะต้องเป็นโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาอ าเภอ 
โดยให้อ าเภอจัดส่งแผนความต้องการระดับอ าเภอให้ ก.บ.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น ๆ 
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๓) ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณา
การ (ก.บ.ต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๔)  ประสานจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเ พ่ือขอรับ           
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ 

๕) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน      
โดยให้ที่ท าการปกครองอ าเภอประเมินผลแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแบบที่กรมการปกครอง  ก าหนดรายงาน 
ให้ที่ท าการปกครองจังหวัดเพ่ือรวบรวมและรายงานให้กรมการปกครองทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเมินผลแผนชุมชนรายงานให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจั งหวัดเพ่ือรวบรวมและรายงาน            
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 

๖) ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนทุกปี เพ่ือให้แผนงานหรือ
โครงการระดับหมู่บ้านและชุมชน เป็นปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา         
ของประชาชนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้อ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน และให้ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน 

ทั้งนี้  ให้นายอ าเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ ยวข้องในการบูรณาการ         
และประสานงานในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(๒) ระดับต าบ  
การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบลด าเนินการในห้วงระยะเวลาระหว่าง     

เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน โดยคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) เป็นกลไกหลักรับผิดชอบ
ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดท าแผนฯ ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑) รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ 
ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.  ๒ ค) และข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล       
ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

๒) รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นในต าบล เพ่ือใช้
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

๓) จัดท าแผนพัฒนาต าบล ให้น าข้อมูลจาก ๑) และ ๒) มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 
กลั่นกรอง ประมวลผล เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบล และจัดล าดับความส าคัญของแผนงานหรือโครงการ
ระดับต าบล รวมทั้งจัดท าแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ที่มีความคาบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้าน
หรือสองชุมชนขึ้นไป เพ่ือรองรับการพัฒนาและตอบสนองนโยบายส าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา     
ในต าบล 
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๔) จ าแนกแผนงานหรือโครงการระดับต าบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ระดับต าบล และจัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา ส่งให้องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๕) จัดส่งแผนพัฒนาต าบล ให้คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ และแผนความต้องการระดับอ าเภอ  

๖) ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลทุกปี เพ่ือให้แผนงานหรือโครงการระดับต าบล 
เป็นปัจจุบัน โดยให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประเมินผลแผนพัฒนาต าบล และรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ 

ทั้งนี้ ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล
และด าเนินการพัฒนาศักยภาพ ก.บ.ต. ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบล 

(๓) ระดับอ าเภอ  
การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาอ าเภอมีคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ             

แบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) เป็นกลไกหลักรับผิดชอบ ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดท าแผนฯ ๖ ขั้นตอน โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ 
ระยะที่ ๑ ช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม 

๑) น ากรอบทิศทางการพัฒนาอ าเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด    
มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ และแผนความต้องการระดับอ าเภอ โดยก าหนดให้แผนพัฒนาอ าเภอ   
มีระยะเวลาสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด 

๒) จ า แนกและจั ดท าบัญชี แผนงานห รือ โคร งการ ระดับอ า เภอ               
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระยะที่ ๒ ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 
๑) ประสานและรวบรวมข้อมูลจากปัญหาและความต้องการของประชาชน 

(Bottom-up) จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีอ าเภอ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านกลไกคณะท างานกลั่นกรองแผนพัฒนาอ าเภอ และน าเข้าสู่การประชุม
คณะท างานบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เป็นวาระเพ่ือทราบ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
แผนพัฒนาอ าเภอแล้ว ให้ ก.บ.อ. ประกาศใช้ และจัดส่งแผนพัฒนาอ าเภอให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนทราบและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
อย่างยั่งยืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๒) จัดท าแผนความต้องการระดับอ าเภอให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
จังหวัด โดยโครงการที่อยู่ในแผนความต้องการระดับอ าเภอจะต้องเป็นโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาอ าเภอ 
โดยให้อ าเภอจัดส่งแผนความต้องการระดับอ าเภอให้ ก.บ.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น ๆ 
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๓) ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาอ าเภอและแผนความต้องการระดับอ าเภอ
ทุกปี โดยให้ที่ท าการปกครองจังหวัดประเมินผลแผนพัฒนาอ าเภอ และรายงานให้กรมการปกครองทราบ 

ทั้งนี้  ให้อ าเภอเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ      
และด าเนินการพัฒนาศักยภาพของ ก.บ.อ. ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาอ าเภอ 

 

แผนภาพ : ก ไก นการบ รณาการการจัดท าแ ะประสานแผนพัฒนา นระดับพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ : การบ รณาการแ ะการประสานแผน นระดับพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
แ ะประสานแผนพัฒนาพื้นที่ นระดับอ าเภอแ ะต าบ  พ.ศ. ๒๕๖๒ แ ะแนวทางปฏิบัติ 
รองรับการด าเนินการตามระเบียบฯ 
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(๔) การด าเนินการของกระทรวงมหาดไทย 
๑) กระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งที่ ๑๑๔๕/๒๕๕๘  งวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเชื่อมโยงแ ะบ รณาการแผน นระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย ด้านบริหารเป็นประธาน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนในแต่ละระดับ
ตั้งแต่แผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้มีความสอดคล้อง 
เชื่อมโยง และมีเอกภาพในการด าเนินการร่วมกัน รวมทั้งก ากับ ให้ค าแนะน า และติดตามการด าเนินการเชื่อมโยง
และบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณในระดับพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติรองรับการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนแ ะประสานแผนพัฒนาพื้นที่ นระดับอ าเภอแ ะต าบ  พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติรองรับการด าเนินการตามระเบียบฯ โดยขอให้
จังหวัดโดยส านักงานจังหวัด ที่ท าการปกครองจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และส านักงานส่งเสริม      
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับปรับปรุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งให้ส านักงานจังหวัดรายงานผลการเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่       
เข้าสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย  

๓) การสร้างความร ้ความเข้า จ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดท าโครงการ    
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และแนวทางปฏิบัติฯ รวมทั้งยกระดับศักยภาพในการจัดท าแผน          
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ 

๔) การถอดบทเรียนการจัดท าแผนแ ะประสานแผนพัฒนาพื้นที่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยถอดบทเรียนในจังหวัดน าร่อง ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดล าพูน จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสตูล และจังหวัดนราธิวาส เพ่ือวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาอ าเ ภอตามระเบียบฯ      
ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างโครงการตามแผนความต้องการของอ าเภอกับปัญหาความต้องการที่มาจาก     
ระดับต าบล ศักยภาพการพัฒนาระดับอ าเภอ และความจ าเป็นเร่งด่วนของพ้ืนที่ และความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่าง
โครงการตามแผนความต้องการของอ าเภอกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดและเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัด   
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๓) ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาอ าเภอและแผนความต้องการระดับอ าเภอ
ทุกปี โดยให้ที่ท าการปกครองจังหวัดประเมินผลแผนพัฒนาอ าเภอ และรายงานให้กรมการปกครองทราบ 

ทั้งนี้  ให้อ าเภอเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ      
และด าเนินการพัฒนาศักยภาพของ ก.บ.อ. ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาอ าเภอ 

 

แผนภาพ : ก ไก นการบ รณาการการจัดท าแ ะประสานแผนพัฒนา นระดับพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ : การบ รณาการแ ะการประสานแผน นระดับพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
แ ะประสานแผนพัฒนาพื้นที่ นระดับอ าเภอแ ะต าบ  พ.ศ. ๒๕๖๒ แ ะแนวทางปฏิบัติ 
รองรับการด าเนินการตามระเบียบฯ 
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(๔) การด าเนินการของกระทรวงมหาดไทย 
๑) กระทรวงมหาดไทยมีค าส่ังที่ ๑๑๔๕/๒๕๕๘  งวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเชื่อมโยงแ ะบ รณาการแผน นระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย ด้านบริหารเป็นประธาน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนในแต่ละระดับ
ตั้งแต่แผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้มีความสอดคล้อง 
เชื่อมโยง และมีเอกภาพในการด าเนินการร่วมกัน รวมทั้งก ากับ ให้ค าแนะน า และติดตามการด าเนินการเชื่อมโยง
และบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณในระดับพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพ 

๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติรองรับการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนแ ะประสานแผนพัฒนาพื้นที่ นระดับอ าเภอแ ะต าบ  พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติรองรับการด าเนินการตามระเบียบฯ โดยขอให้
จังหวัดโดยส านักงานจังหวัด ที่ท าการปกครองจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และส านักงานส่งเสริม      
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับปรับปรุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งให้ส านักงานจังหวัดรายงานผลการเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่       
เข้าสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย  

๓) การสร้างความร ้ความเข้า จ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดท าโครงการ    
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และแนวทางปฏิบัติฯ รวมท้ังยกระดับศักยภาพในการจัดท าแผน          
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ 

๔) การถอดบทเรียนการจัดท าแผนแ ะประสานแผนพัฒนาพื้นที่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยถอดบทเรียนในจังหวัดน าร่อง ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดล าพูน จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสตูล และจังหวัดนราธิวาส เพ่ือวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาอ าเ ภอตามระเบียบฯ      
ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างโครงการตามแผนความต้องการของอ าเภอกับปัญหาความต้องการที่มาจาก     
ระดับต าบล ศักยภาพการพัฒนาระดับอ าเภอ และความจ าเป็นเร่งด่วนของพ้ืนที่ และความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่าง
โครงการตามแผนความต้องการของอ าเภอกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดและเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัด   
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๕) ประโยชน์ที่ทางราชการแ ะ/หรือประชาชนได้รับ 
- ประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนา

พ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดกระบวนการเรียนรู้การใช้สิทธิที่ถูกต้องภายใต้ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
- การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม      

ของทุกภาคส่วนสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่และสอดรับกับทิศทางการพัฒนาตามนโยบาย
ของรัฐบาล เป็นแผนที่มีคุณภาพมีความเชื่อมโยงกันระหว่างนโยบายของรัฐที่ลงไปด าเนินการในพ้ืนที่ (Top Down) 
และสอดคล้องกับปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข (Bottom Up) เกิดความเชื่อมโยงการพัฒนาตั้งแต่ระดับ
ชุมชน หมู่บ้านต าบล ท้องถิ่น อ าเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแ ผนและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปสู่ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด จนถึงระดับภาค 
ประเทศ ภูมิภาค และก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับโลก 

- การด าเนินแผนงาน/โครงการของภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด      
ลดความซ้ าซ้อนของงบประมาณ สามารถกระจายรายได้ลงสู่ระดับพ้ืนที่และลดปัญหาความเหลื่อมล้ า         
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบรหิารราชการจังหวัด สป. 
    โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐ (มท.) ๕๐๕๘๔ 

 

๒. การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ 
๒.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชด าริแ ะห ักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนว
พระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้จังหวัดน้อมน าแนวพระราชด าริและหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่         
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

๒.๑.๑ เสนอโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในภาพรวม  

๒.๑.๒ เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การด าเนินโครงการ รวมทั้ง
แจ้งจังหวัดให้ด าเนินการเสนอโครงการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

๒.๑.๓ ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการที่จังหวัดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ภายในกรอบวงเงินที่ก าหนด 

๒.๑.๔ จัดท ารายงานการประชุมคณะท างานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริ         
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้คณะท างานฯ รับรองรายงานการประชุม 
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๒.๑.๕  เสนอโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของจังหวัด ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะท างานฯ แล้ว ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบอนุมัติ     
และแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดด าเนินโครงการต่อไป 

๒.๑.๖  แจ้งกองคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
ด าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒.๑.๗ เมื่อจังหวัดด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่       
ตามพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยทราบ เพ่ือรวบรวมข้อมูลรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

๒.๒ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

จากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)            
โดยมีเป้าหมาย คือ สนับสนุนให้จังหวัดได้น้อมน าแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเ ศรษฐกิจพอเพียง        
เพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จ        
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งการบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน    
แก่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัด    
โดยมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๒.๑ ส านักงาน กปร. เสนอคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ กปร. พิจารณาอนุมัติแผนงาน/งบประมาณ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัด 

๒.๒.๒ ส านักงาน กปร. แจ้งผลการอนุมัติตามข้อ ๒.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ  
๒.๒.๓ กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดให้จัดส่งรายละเอียดแผนงาน/งบประมาณโครงการที่ได้รับ

การอนุมัติ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ 
๒.๒.๔ กระทรวงมหาดไทย รวบรวมรายละเอียดแผนงานและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริจากจังหวัด จัดส่งให้ส านักงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
๒.๒.๕ ส านักงบประมาณแจ้งผลอนุมัติงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่

จังหวัด ให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ 
๒.๒.๖ กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดให้ด าเนินงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ    

ในพ้ืนที่ พร้อมทั้งแจ้งกองคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
ด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ 

๒.๒.๗ จังหวัดรายงานผลการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เ พ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งจัดท าแบบรายงานผล           
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๕) ประโยชน์ที่ทางราชการแ ะ/หรือประชาชนได้รับ 
- ประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนา

พ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดกระบวนการเรียนรู้การใช้สิทธิที่ถูกต้องภายใต้ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
- การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม      

ของทุกภาคส่วนสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่และสอดรับกับทิศทางการพัฒนาตามนโยบาย
ของรัฐบาล เป็นแผนที่มีคุณภาพมีความเชื่อมโยงกันระหว่างนโยบายของรัฐที่ลงไปด าเนินการในพ้ืนที่ (Top Down) 
และสอดคล้องกับปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข (Bottom Up) เกิดความเชื่อมโยงการพัฒนาตั้งแต่ระดับ
ชุมชน หมู่บ้านต าบล ท้องถิ่น อ าเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแ ผนและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปสู่ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด จนถึงระดับภาค 
ประเทศ ภูมิภาค และก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับโลก 

- การด าเนินแผนงาน/โครงการของภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด      
ลดความซ้ าซ้อนของงบประมาณ สามารถกระจายรายได้ลงสู่ระดับพ้ืนที่และลดปัญหาความเหลื่อมล้ า         
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบรหิารราชการจังหวัด สป. 
    โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐ (มท.) ๕๐๕๘๔ 

 

๒. การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ 
๒.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชด าริแ ะห ักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนว
พระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้จังหวัดน้อมน าแนวพระราชด าริและหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่         
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

๒.๑.๑ เสนอโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในภาพรวม  

๒.๑.๒ เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การด าเนินโครงการ รวมทั้ง
แจ้งจังหวัดให้ด าเนินการเสนอโครงการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

๒.๑.๓ ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการที่จังหวัดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ภายในกรอบวงเงินที่ก าหนด 

๒.๑.๔ จัดท ารายงานการประชุมคณะท างานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริ         
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้คณะท างานฯ รับรองรายงานการประชุม 
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๒.๑.๕  เสนอโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของจังหวัด ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะท างานฯ แล้ว ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบอนุมัติ     
และแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดด าเนินโครงการต่อไป 

๒.๑.๖  แจ้งกองคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
ด าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒.๑.๗ เมื่อจังหวัดด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่       
ตามพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยทราบ เพ่ือรวบรวมข้อมูลรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

๒.๒ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

จากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)            
โดยมีเป้าหมาย คือ สนับสนุนให้จังหวัดได้น้อมน าแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเ ศรษฐกิจพอเพียง        
เพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จ        
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งการบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน    
แก่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัด    
โดยมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๒.๑ ส านักงาน กปร. เสนอคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ กปร. พิจารณาอนุมัติแผนงาน/งบประมาณ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัด 

๒.๒.๒ ส านักงาน กปร. แจ้งผลการอนุมัติตามข้อ ๒.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ  
๒.๒.๓ กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดให้จัดส่งรายละเอียดแผนงาน/งบประมาณโครงการที่ได้รับ

การอนุมัติ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ 
๒.๒.๔ กระทรวงมหาดไทย รวบรวมรายละเอียดแผนงานและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริจากจังหวัด จัดส่งให้ส านักงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
๒.๒.๕ ส านักงบประมาณแจ้งผลอนุมัติงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่

จังหวัด ให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ 
๒.๒.๖ กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดให้ด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    

ในพ้ืนที่ พร้อมทั้งแจ้งกองคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
ด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ 

๒.๒.๗ จังหวัดรายงานผลการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เ พ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งจัดท าแบบรายงานผล           
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การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายใน ๑๐ วัน หลังจาก
สิ้นสุดรอบการรายงานแต่ละไตรมาส เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานลงในระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (e-Project) ให้ส านักงาน กปร. ทราบต่อไป 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชด าริ ส านักนโยบายและแผน สป. 
    โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๖๐๒๙ (มท.) ๕๐๕๐๗ 

 

๓. การสนับสนุนการปฏิบัติราชการส่วนก างแ ะส่วนภ มิภาค 
๓.๑ การสนับสนุนด้านการอ านวยการ 

๓.๑.๑ การสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการนอกสถานที่ของนายกรัฐมนตรีแ ะคณะรัฐมนตรี  
การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่ท าให้

การปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการด าเนินการดังกล่าวเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเกิดความคุ้มค่าใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการการบริหารงานแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยสามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินการโดยสังเขป ได้ดังนี้ 

(๑) นายกรัฐมนตรีก าหนดตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 
(๒) กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือส ารวจ

ความพร้อมในการด าเนินงานโดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งวิธีการด าเนินงาน และจัดตั้ง         
ศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าเพ่ือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน 

(๓) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้ง กระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม
ประชุมเตรียมการบูรณาการประเด็นด้านสารัตถะเพ่ือเตรียมการจัดประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่  
โดย ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประสานส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และส านักนโยบายและแผน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมรับทราบภารกิจ  

(๔) ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน และลงพ้ืนที่จังหวัด
เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของพ้ืนที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง การข่าวในพ้ืนที่ และจังหวัด
ใกล้เคียงผ่านระบบ VCS เพ่ือรับทราบปัญหา วางแผนเพ่ือบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและอ านวย  
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มายื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และตรวจความพร้อมของศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
รวบรวมข้อมูลน าเรียนผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๕) สนับสนุนข้อมูลในการปฏิบัติภารกิจ/อ านวยความสะดวกผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย 
และจดบันทึกประเด็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นท่ี 

(๖) ประมวลผลการด าเนินงานในภาพรวมของการตรวจราชการ/การประชุมคณะรัฐมนตรี 
การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนรายงานผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย 
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และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ส านักตรวจราชการและเรื่องราว
ร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ins.moi.go.th 

(๗) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด าเนินการสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

(๘) วิเคราะห์รายละเอียดข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย    
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามข้อสั่งการฯ จัดท าสรุปประมวลผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการในพ้ืนที่จังหวัดน าเรียนให้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทราบ    
และรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการฯ ให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพ่ือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. 
    โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๒๖ (มท.) ๕๐๔๕๗ 

 

๓.๑.๒ การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(๑) การวิเคราะห์ ก ั่นกรอง ตรวจสอบเรื่องเสนอรัฐมนตรี 

การวิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบเรื่องเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง 
การปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการสรุปงานด้านการสนับสนุนวิชาการ ตั้งแต่หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งเรื่องไปยัง
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย รับเรื่องลงทะเบียนในระบบงานสารบรรณ และเข้าสู่กระบวนการสรุปงาน 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การแยกประเภทตามล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วน แยกประเภทตามหน้าที่
และอ านาจการสั่งการและการก ากับดูแลของรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง การวิเคราะห์ กลั่นกรอง ค้นหาข้อมูล
ประกอบการสรุปงาน การจัดท าบันทึกสรุปงาน เสนอบันทึกข้อความตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย   
งานสารบรรณให้หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีพิจารณา จนถึงเลขานุการรัฐมนตรีลงนามในบันทึกข้อความเพื่อเสนอ
ต่อรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงพิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไป โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑) หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอเรื่องไปยังส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
๒) ส านักงานรัฐมนตรีฯ รับเรื่องเพ่ือลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสารบรรณ และส่งเรื่องให้

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
๓) แยกประเภทของเรื่อง ตามล าดับความส าคัญของชั้นความลับและความเร่งด่วน 

ของชั้นความเร็ว โดยด าเนินการในเรื่องลับ และด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน และเรื่องปกติ ตามล าดับ 
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การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายใน ๑๐ วัน หลังจาก
สิ้นสุดรอบการรายงานแต่ละไตรมาส เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานลงในระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (e-Project) ให้ส านักงาน กปร. ทราบต่อไป 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชด าริ ส านักนโยบายและแผน สป. 
    โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๖๐๒๙ (มท.) ๕๐๕๐๗ 

 

๓. การสนับสนุนการปฏิบัติราชการส่วนก างแ ะส่วนภ มิภาค 
๓.๑ การสนับสนุนด้านการอ านวยการ 

๓.๑.๑ การสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการนอกสถานที่ของนายกรัฐมนตรีแ ะคณะรัฐมนตรี  
การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่ท าให้

การปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการด าเนินการดังกล่าวเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเกิดความคุ้มค่าใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการการบริหารงานแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยสามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินการโดยสังเขป ได้ดังนี้ 

(๑) นายกรัฐมนตรีก าหนดตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 
(๒) กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือส ารวจ

ความพร้อมในการด าเนินงานโดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งวิธีการด าเนินงาน และจัดตั้ง         
ศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าเพ่ือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน 

(๓) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้ง กระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม
ประชุมเตรียมการบูรณาการประเด็นด้านสารัตถะเพ่ือเตรียมการจัดประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่  
โดย ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประสานส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และส านักนโยบายและแผน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมรับทราบภารกิจ  

(๔) ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน และลงพ้ืนที่จังหวัด
เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของพ้ืนที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง การข่าวในพ้ืนที่ และจังหวัด
ใกล้เคียงผ่านระบบ VCS เพ่ือรับทราบปัญหา วางแผนเพ่ือบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและอ านวย  
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มายื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และตรวจความพร้อมของศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
รวบรวมข้อมูลน าเรียนผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๕) สนับสนุนข้อมูลในการปฏิบัติภารกิจ/อ านวยความสะดวกผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย 
และจดบันทึกประเด็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นท่ี 

(๖) ประมวลผลการด าเนินงานในภาพรวมของการตรวจราชการ/การประชุมคณะรัฐมนตรี 
การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนรายงานผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย 
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และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ส านักตรวจราชการและเรื่องราว
ร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ins.moi.go.th 

(๗) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด าเนินการสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

(๘) วิเคราะห์รายละเอียดข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย    
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามข้อสั่งการฯ จัดท าสรุปประมวลผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการในพ้ืนที่จังหวัดน าเรียนให้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทราบ    
และรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการฯ ให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพ่ือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. 
    โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๒๖ (มท.) ๕๐๔๕๗ 

 

๓.๑.๒ การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(๑) การวิเคราะห์ ก ั่นกรอง ตรวจสอบเรื่องเสนอรัฐมนตรี 

การวิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบเร่ืองเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง 
การปฏิบัติน้ีครอบคลุมขั้นตอนการสรุปงานด้านการสนับสนุนวิชาการ ตั้งแต่หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งเรื่องไปยัง
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย รับเรื่องลงทะเบียนในระบบงานสารบรรณ และเข้าสู่กระบวนการสรุปงาน 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การแยกประเภทตามล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วน แยกประเภทตามหน้าที่
และอ านาจการสั่งการและการก ากับดูแลของรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง การวิเคราะห์ กลั่นกรอง ค้นหาข้อมูล
ประกอบการสรุปงาน การจัดท าบันทึกสรุปงาน เสนอบันทึกข้อความตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย   
งานสารบรรณให้หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีพิจารณา จนถึงเลขานุการรัฐมนตรีลงนามในบันทึกข้อความเพื่อเสนอ
ต่อรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงพิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไป โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑) หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอเรื่องไปยังส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
๒) ส านักงานรัฐมนตรีฯ รับเรื่องเพ่ือลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสารบรรณ และส่งเรื่องให้

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
๓) แยกประเภทของเร่ือง ตามล าดับความส าคัญของชั้นความลับและความเร่งด่วน 

ของชั้นความเร็ว โดยด าเนินการในเรื่องลับ และด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน และเรื่องปกติ ตามล าดับ 
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๔) แยกประเภทเรื่องที่จะน าเสนอตามหน้าที่และอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ของรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง ปัจจุบันอาศัยค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เร่ือง การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ ก ากับดูแล ส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรุงเทพมหานคร การประสานงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตาม พ.ร.บ.  การบริหารราชการ   
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ ก ากับดูแล  
กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปานครหลวง และองค์การจัดการน้ าเสีย 

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  สั่งและปฏิบัติราชการ ก ากับดูแล 
กรมการพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง การประปาส่วนภูมิภาค และองค์การตลาด 

๕) ตรวจสอบรูปแบบของเรื่องให้ตรงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย     
งานสารบรรณและตรวจสอบความถูกต้องของเรื่อง เช่น ข้อมูลตัวเลข การพิมพ์ รายละเอียดของเอกสาร
ประกอบการน าเสนอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ให้ติดต่อ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพ่ือด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร 

๖) ประสานงาน ศึกษา และวิเคราะห์ กลั่นกรอง สืบค้นและรวบรวมข้อมูล โดยการอ่าน
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือจับใจความส าคัญของเรื่อง หาวัตถุประสงค์ของการน าเสนอเรื่อง แยกประเด็น 
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาที่มาหรือเรื่องเดิมที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ค้นหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการน าเสนอเรื่อง และสรุปประมวลผล เพ่ือเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์       
ต่อการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง  

๗) สรุปเรื่องโดยการจัดท าบันทึกข้อความโดยใช้รูปแบบตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ โดยเรื่องที่เสนอประกอบด้วย ที่มาของเรื่อง ข้อเท็จจริงที่เป็นใจความส าคัญ
หรือวัตถุประสงค์หลัก ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) การด าเนินงานและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ความเห็นของส านักงานรัฐมนตรีฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ โดยจัดท าเป็นบัญชีเรื่องเสนอ    
ต่อรัฐมนตรี จ านวน ๓ ชุด (ฉบับจริง คู่ฉบับ และส าเนา) 

๘) เสนอบันทึกข้อความให้หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีฯ พิจารณา เ พ่ือเสนอ            
ให้เลขานุการรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และเสนอต่อรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ      
กรณีท่ีมีการแก้ไขต่าง ๆ ให้น าบันทึกข้อความกลับไปแก้ไขแล้วเสนอใหม่ตามล าดับ  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  งานตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่อง ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
    โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๑๗๔ (มท.) ๕๐๐๐๓ 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผังงาน ระยะเว า 

๑. หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอเรื่องไปยัง
ส านักงานรัฐมนตรี 
 
 

 
 
 

- 

๒. ลงทะเบียนรับเรื่องเข้าระบบสารบรรณ  
 
 

๕ นาที 

๓. แยกประเภทของเรื่องที่จะสรุป 
 
 
 
 
 

 
 

๕ นาที 

๔. แยกประเภทเรื่องที่จะน าเสนอตาม
หน้าที่และอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัย
สั่งการของ รมต. 
 

 
 
 

๕ – ๑๐ นาท ี

๕. ตรวจสอบรูปแบบของเรื่องให้ตรง   
ตามระเบียบ 
 
 

 
 
 

๑ ชั่วโมง 

๖. ประสานงาน ศึกษา และวิเคราะห์ 
กลั่นกรอง 
 

 ๑ – ๒ ชัว่โมง 

๗. สรุปเรื่องโดยการจัดท าบันทึกข้อความ 
 
 

 ๒ – ๓ ชัว่โมง 

๘ .  เ สนอบันทึ กข้ อความ ให้ หั วหน้ า
ส านักงานรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ     
เพื่อเสนอเลขานุการรัฐมนตรีพิจารณา    
ลงนามเสนอต่อรัฐมนตรีและผู้บริหาร
ระดับสูง 
 
 
 
 

 ๑ วันท าการ 

หน่วยงานเจา้ของเร่ือง
เสนอเรื่องถึง สร. 

รับเรื่องเพื่อลงทะเบียน        
เข้าระบบสารบรรณ 

ลับที่สุด ด่วนที่สุด 

ลับมาก ด่วนมาก 

ลับ  ด่วน 

เร่ืองปกติ 

แยกตามอ านาจการส่ังการ 

และการก ากับดแูล 

ประสานศึกษา วิเคราะห ์
กลั่นกรอง เสนอความเห็น 

สรุปเรื่อง 

ลข.รมต. 
ลงนาม 

หน. สร.มท.  
พิจารณา 

แก้ไข 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของเร่ือง 
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๔) แยกประเภทเรื่องที่จะน าเสนอตามหน้าที่และอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ของรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง ปัจจุบันอาศัยค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ ก ากับดูแล ส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรุงเทพมหานคร การประสานงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตาม พ.ร.บ.  การบริหารราชการ   
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ ก ากับดูแล  
กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปานครหลวง และองค์การจัดการน้ าเสีย 

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  สั่งและปฏิบัติราชการ ก ากับดูแล 
กรมการพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง การประปาส่วนภูมิภาค และองค์การตลาด 

๕) ตรวจสอบรูปแบบของเรื่องให้ตรงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย     
งานสารบรรณและตรวจสอบความถูกต้องของเรื่อง เช่น ข้อมูลตัวเลข การพิมพ์ รายละเอียดของเอกสาร
ประกอบการน าเสนอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ให้ติดต่อ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพ่ือด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร 

๖) ประสานงาน ศึกษา และวิเคราะห์ กลั่นกรอง สืบค้นและรวบรวมข้อมูล โดยการอ่าน
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือจับใจความส าคัญของเรื่อง หาวัตถุประสงค์ของการน าเสนอเรื่อง แยกประเด็น 
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาที่มาหรือเรื่องเดิมที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ค้นหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการน าเสนอเรื่อง และสรุปประมวลผล เพ่ือเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์       
ต่อการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง  

๗) สรุปเรื่องโดยการจัดท าบันทึกข้อความโดยใช้รูปแบบตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ โดยเรื่องที่เสนอประกอบด้วย ที่มาของเรื่อง ข้อเท็จจริงที่เป็นใจความส าคัญ
หรือวัตถุประสงค์หลัก ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) การด าเนินงานและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ความเห็นของส านักงานรัฐมนตรีฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ โดยจัดท าเป็นบัญชีเรื่องเสนอ    
ต่อรัฐมนตรี จ านวน ๓ ชุด (ฉบับจริง คู่ฉบับ และส าเนา) 

๘) เสนอบันทึกข้อความให้หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีฯ พิจารณา เ พ่ือเสนอ            
ให้เลขานุการรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และเสนอต่อรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ      
กรณีท่ีมีการแก้ไขต่าง ๆ ให้น าบันทึกข้อความกลับไปแก้ไขแล้วเสนอใหม่ตามล าดับ  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  งานตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่อง ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
    โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๑๗๔ (มท.) ๕๐๐๐๓ 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผังงาน ระยะเว า 

๑. หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอเรื่องไปยัง
ส านักงานรัฐมนตรี 
 
 

 
 
 

- 

๒. ลงทะเบียนรับเรื่องเข้าระบบสารบรรณ  
 
 

๕ นาที 

๓. แยกประเภทของเรื่องที่จะสรุป 
 
 
 
 
 

 
 

๕ นาที 

๔. แยกประเภทเรื่องที่จะน าเสนอตาม
หน้าที่และอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัย
สั่งการของ รมต. 
 

 
 
 

๕ – ๑๐ นาท ี

๕. ตรวจสอบรูปแบบของเรื่องให้ตรง   
ตามระเบียบ 
 
 

 
 
 

๑ ชั่วโมง 

๖. ประสานงาน ศึกษา และวิเคราะห์ 
กลั่นกรอง 
 

 ๑ – ๒ ชัว่โมง 

๗. สรุปเรื่องโดยการจัดท าบันทึกข้อความ 
 
 

 ๒ – ๓ ชัว่โมง 

๘ .  เ สนอบันทึ กข้ อความ ให้ หั วหน้ า
ส านักงานรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ     
เพื่อเสนอเลขานุการรัฐมนตรีพิจารณา    
ลงนามเสนอต่อรัฐมนตรีและผู้บริหาร
ระดับสูง 
 
 
 
 

 ๑ วันท าการ 

หน่วยงานเจา้ของเร่ือง
เสนอเรื่องถึง สร. 

รับเรื่องเพื่อลงทะเบียน        
เข้าระบบสารบรรณ 

ลับที่สุด ด่วนที่สุด 

ลับมาก ด่วนมาก 

ลับ  ด่วน 

เร่ืองปกติ 

แยกตามอ านาจการส่ังการ 

และการก ากับดแูล 

ประสานศึกษา วิเคราะห ์
กลั่นกรอง เสนอความเห็น 

สรุปเรื่อง 

ลข.รมต. 
ลงนาม 

หน. สร.มท.  
พิจารณา 

แก้ไข 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของเร่ือง 
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(๒) การประสานการตรวจราชการของรัฐมนตรี 
การตรวจราชการเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตาม ผลักดัน ลดความเสี่ยง ลดภาระ      

ที่ไม่จ าเป็น ตลอดจนการขจัดปัญหาการด าเนินงาน เพ่ือให้นโยบายถูกน าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด   
การประสานการตรวจราชการของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เป็นรูปแบบการตรวจราชการแบบผสมผสาน         
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและผลักดันนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ          
ซึ่งการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนก่อนการออกตรวจราชการ โดยการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และจัดท าแผน           
การตรวจราชการ การประสานงานกับส่วนราชการ การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ระหว่างการตรวจราชการ        
โดยการรับฟังผลการด าเนินงาน ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานรับตรวจ ตลอดจนการให้ค าแนะน า        
หรือข้อสั่งการเพ่ิมเติม และหลังการตรวจราชการ โดยการรวบรวมประมวลผลการตรวจราชการ รายงานผล          
การเดินทางไปราชการ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดมาตรการ/แนวทางส าหรับแก้ไขปัญหาที่ได้จาก       
การตรวจราชการเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาดไทย 
โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑)  ก่อนการตรวจราชการ 
- รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนการตรวจราชการหรือมีนโยบายก าหนด          

ออกตรวจราชการ 
- หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี และกลุ่มงานบริหารร่วมก าหนดแนวทางการตรวจราชการ

โดยประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ หรือประเด็นที่จะตรวจราชการ       
เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดท าประเด็น สรุปสาระส าคัญที่จะใช้ในการตรวจราชการ เสร็จแล้วให้เสนอ  
ต่อรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบหรือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการเพ่ิมเติม 

- ประสานหน่วยงานที่รับการตรวจ เพ่ือท าการส ารวจสภาพพ้ืนที่เตรียมความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ และร่วมประชุมเพ่ือจัดท าก าหนดการตรวจราชการ การแจ้งการเตรียมข้อมูลและประเด็นที่จะใช้     
ในการตรวจราชการ 

- ขออนุมัติงบประมาณและการเดินทางตรวจราชการ ประสานขออนุมัติใช้รถยนต์
ราชการหรือประสานการจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร (กรณีเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารหรือการเช่าเหมาล าเครื่องบิน
ของหน่วยงานราชการอ่ืน) ประสานจองที่พักส าหรับคณะที่ออกตรวจราชการ (กรณีไปตรวจราชการหลายวัน)   
และประสานเช่ารถยนต์หรือขอความอนุเคราะห์ขอใช้รถยนต์ราชการของหน่วยงานที่รับการตรวจราชการ    
ส าหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ในการตรวจราชการ  

- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าร่วมการตรวจราชการ และส่งหนังสือแจ้งหน่วยงาน
ที่รับการตรวจเพ่ือทราบก าหนดการ และเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องส าหรับการรับการตรวจราชการ 

๒) ระหว่างการตรวจราชการ 
- ประสาน อ านวยการ บริหารจัดการ และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสนับสนุนให้การตรวจราชการ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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- จดบันทึก รวบรวมข้อมูล  เอกสารผลการด า เนินงาน ปัญหาอุปสรรค             
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ หรือประเด็นของการตรวจราชการ ซึ่งอาจจะด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการหรือไม่ก็ได้  

๓) ห ังการตรวจราชการ 
- รวบรวม สรุปผลการตรวจราชการและรายงานเสนอรัฐมนตรีเพ่ือโปรดทราบ   

หรือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการเพ่ิมเติม กรณีที่มีข้อสั่งการเพ่ิมเติมให้จัดท าเป็นหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

- สรุปผลและรายงานการเดินทางไปราชการเพ่ือส่งใช้เงินยืมหรือการขออนุมัติ   
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย  โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๑๗๔ (มท.) ๕๐๐๐๓ 
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(๒) การประสานการตรวจราชการของรัฐมนตรี 
การตรวจราชการเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตาม ผลักดัน ลดความเสี่ยง ลดภาระ      

ที่ไม่จ าเป็น ตลอดจนการขจัดปัญหาการด าเนินงาน เพ่ือให้นโยบายถูกน าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด   
การประสานการตรวจราชการของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เป็นรูปแบบการตรวจราชการแบบผสมผสาน         
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและผลักดันนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ          
ซึ่งการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนก่อนการออกตรวจราชการ โดยการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และจัดท าแผน           
การตรวจราชการ การประสานงานกับส่วนราชการ การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ระหว่างการตรวจราชการ        
โดยการรับฟังผลการด าเนินงาน ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานรับตรวจ ตลอดจนการให้ค าแนะน า        
หรือข้อสั่งการเพ่ิมเติม และหลังการตรวจราชการ โดยการรวบรวมประมวลผลการตรวจราชการ รายงานผล          
การเดินทางไปราชการ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดมาตรการ/แนวทางส าหรับแก้ไขปัญหาที่ได้จาก       
การตรวจราชการเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาดไทย 
โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑)  ก่อนการตรวจราชการ 
- รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนการตรวจราชการหรือมีนโยบายก าหนด          

ออกตรวจราชการ 
- หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี และกลุ่มงานบริหารร่วมก าหนดแนวทางการตรวจราชการ

โดยประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ หรือประเด็นที่จะตรวจราชการ       
เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดท าประเด็น สรุปสาระส าคัญที่จะใช้ในการตรวจราชการ เสร็จแล้วให้เสนอ  
ต่อรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบหรือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการเพ่ิมเติม 

- ประสานหน่วยงานที่รับการตรวจ เพ่ือท าการส ารวจสภาพพ้ืนที่เตรียมความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ และร่วมประชุมเพ่ือจัดท าก าหนดการตรวจราชการ การแจ้งการเตรียมข้อมูลและประเด็นที่จะใช้     
ในการตรวจราชการ 

- ขออนุมัติงบประมาณและการเดินทางตรวจราชการ ประสานขออนุมัติใช้รถยนต์
ราชการหรือประสานการจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร (กรณีเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารหรือการเช่าเหมาล าเครื่องบิน
ของหน่วยงานราชการอ่ืน) ประสานจองที่พักส าหรับคณะที่ออกตรวจราชการ (กรณีไปตรวจราชการหลายวัน)   
และประสานเช่ารถยนต์หรือขอความอนุเคราะห์ขอใช้รถยนต์ราชการของหน่วยงานที่รับการตรวจราชการ    
ส าหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ในการตรวจราชการ  

- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าร่วมการตรวจราชการ และส่งหนังสือแจ้งหน่วยงาน
ที่รับการตรวจเพ่ือทราบก าหนดการ และเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องส าหรับการรับการตรวจราชการ 

๒) ระหว่างการตรวจราชการ 
- ประสาน อ านวยการ บริหารจัดการ และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสนับสนุนให้การตรวจราชการ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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- จดบันทึก รวบรวมข้อมูล  เอกสารผลการด า เนินงาน ปัญหาอุปสรรค             
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ หรือประเด็นของการตรวจราชการ ซึ่งอาจจะด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการหรือไม่ก็ได้  

๓) ห ังการตรวจราชการ 
- รวบรวม สรุปผลการตรวจราชการและรายงานเสนอรัฐมนตรีเพ่ือโปรดทราบ   

หรือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการเพ่ิมเติม กรณีที่มีข้อสั่งการเพ่ิมเติมให้จัดท าเป็นหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

- สรุปผลและรายงานการเดินทางไปราชการเพ่ือส่งใช้เงินยืมหรือการขออนุมัติ   
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย  โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๑๗๔ (มท.) ๕๐๐๐๓ 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผังงาน ระยะเว า 
ก่อนการตรวจราชการ 

๑ . รัฐมนตรีเห็นชอบและก าหนด
ออกตรวจราชการ 

 - 

๒ . หั วหน้ า ส า นั ก งานรั ฐมนตรี
ก าหนดแนวทางการตรวจราชการ 
 

 

๑ – ๒ วัน 

๓. จัดท าก าหนดการตรวจราชการ 
และประเด็นการตรวจราชการ 
 
 

 

๒ – ๓ วัน 

๔ . ขออนุ มั ติ ง บป ร ะม า ณแ ล ะ      
การเดินทางตรวจราชการ 
 
 

 

๒ – ๓ วัน 

๕ . แ จ้ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง    
เตรียมความพร้อม 

 
๑ – ๒ วัน 

ระหว่างการตรวจราชการ 

๑. ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อสนับสนุน 
การตรวจราชการ 

 
- 

๒. จดบันทึก รวบรวมข้อมูล 

 

 
- 

ห ังการตรวจราชการ 

๑. สรุปผลการตรวจราชการเสนอ
รัฐมนตรีทราบ/พิจารณา 
กรณีที่มีข้อสั่งการเพิ่มเติม 
แจ้งไปยังหน่วยงาน 
 

 

๒ – ๓ วัน 

๒. รายงานการเดินทางไปราชการ 
 
 
 

 

๓ – ๕ วัน 

 

รมต. เห็นชอบ/ 

ก าหนดแนวทาง 

การตรวจราชการ 

รายงาน
รมต.ทราบ 

ส ารวจพื้นที ่จัดท าก าหนดการ 
และประเด็นการตรวจราชการ 

ขออนุมัติงบประมาณ/
ขออนุมัติเดินทาง

ประสานรถยนต์/ที่พกั 

ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงาน 

สนับสนุนการตรวจ 

จดบันทึก 
รวบรวมข้อมูล 

สรุปผลการตรวจ
ราชการ 

รายงาน รมต. 
ทราบ/พิจารณา 

แจ้งให้
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

รายงานการเดินทาง/
ส่งใช้เงินยืม 
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(๓) การประสานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่และภารกิจ เกี่ยวกับราชการ         

ทางการเมือง โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บังคับบัญชา มีภารกิจเกี่ยวกับราชการ   
ทางการเมือง ในการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
กลั่นกรอง รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี สนับสนุนงานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร และการประชุมสมาชิกวุฒิสภา ประสานงานการตอบกระทู้และชี้แจงญัตติ         
หรือร่างพระราชบัญญัติ ส านักงานรัฐมนตรีฯ เน้นบทบาทหลักในการประสานงานและอ านวยการสนับสนุน           
การปฏิบัติงานของรัฐมนตรี ทั้งในมิติของการประสานงาน การบูรณาการ อ านวยการ และเป็นแกนกลาง
ประสานงานกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภายนอก โดยมีขั้นตอน  
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑) กระบวนการในการน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
- ตรวจสอบเรื่องของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ที่ เสนอเรื่องผ่านขั้นตอน           

ของกรม/ส านักงานปลัดกระทรวง และปลัดกระทรวงมายังส านักงานรัฐมนตรีฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ           
เรื่องตรวจสอบสาระส าคัญของเรื่องตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (หนังสือเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๒/ว ๑๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ และหนังสือส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๒/ว ๓๕๗ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วน
ให้ประสานแจ้งเจ้าของเรื่องเพ่ือขอข้อมูลหรือน ากลับไปแก้ไข  

- สรุปประเด็นเป็นบันทึกข้อความน าเรียนรัฐมนตรี  เ พ่ือพิจารณาลงนาม          
เมื่อรัฐมนตรีลงนามและส่งเรื่องคืนแล้ว ส านักงานรัฐมนตรีฯ จะส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

๒) การด าเนินการเมื่อมีการบรรจุเรื่องของกระทรวงมหาดไทยเข้าสู่ระเบียบวาระ     
การประชุมคณะรัฐมนตรี 

- ตรวจสอบและพิจารณาระเบียบวาระการประชุม (เรื่องเพ่ือทราบ/เรื่องเพ่ือ
พิจารณา)  ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (เป็นเรื่องของกรมหรือหน่วยงาน อ่ืนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เสนอเอง/เสนอความเห็น) ซึ่งใน ๑ สัปดาห์จะมีการจัดท า จ านวน ๒ ครั้ง คือ วันศุกร์ซึ่งเป็นวาระการประชุมปกติ 
และ วันจันทร์ เป็นวาระการประชุมเพิ่มเติม 

- ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง (เรื่องเสนอเอง/เสนอความเห็น) ที่เข้าสู่วาระ  
การประชุม โดยให้จัดท าค าเสนอหรือค าชี้แจง ส่งให้ส านักงานรัฐมนตรีฯ พร้อมทั้งประสานขอให้ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานที่มีเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อธิบดี           
หรือผู้ว่าการฯ เว้นกรณีจ าเป็นอาจมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองอธิบดี หรือรองผู้ว่าการฯ 
แล้วแต่กรณี ไปรอชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่รัฐมนตรี และขอให้ติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี          
ตามระเบียบวาระการประชุม จนกว่าเรื่องของหน่วยงานจะผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว  

 



- 44 - 

 

  

แผนภาพแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผังงาน ระยะเว า 
ก่อนการตรวจราชการ 

๑ . รัฐมนตรีเห็นชอบและก าหนด
ออกตรวจราชการ 

 - 

๒ . หั วหน้ า ส า นั ก งานรั ฐมนตรี
ก าหนดแนวทางการตรวจราชการ 
 

 

๑ – ๒ วัน 

๓. จัดท าก าหนดการตรวจราชการ 
และประเด็นการตรวจราชการ 
 
 

 

๒ – ๓ วัน 

๔ . ขออนุ มั ติ ง บป ร ะม า ณแ ล ะ      
การเดินทางตรวจราชการ 
 
 

 

๒ – ๓ วัน 

๕ . แ จ้ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง    
เตรียมความพร้อม 

 
๑ – ๒ วัน 

ระหว่างการตรวจราชการ 

๑. ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อสนับสนุน 
การตรวจราชการ 

 
- 

๒. จดบันทึก รวบรวมข้อมูล 

 

 
- 

ห ังการตรวจราชการ 

๑. สรุปผลการตรวจราชการเสนอ
รัฐมนตรีทราบ/พิจารณา 
กรณีที่มีข้อสั่งการเพิ่มเติม 
แจ้งไปยังหน่วยงาน 
 

 

๒ – ๓ วัน 

๒. รายงานการเดินทางไปราชการ 
 
 
 

 

๓ – ๕ วัน 

 

รมต. เห็นชอบ/ 

ก าหนดแนวทาง 

การตรวจราชการ 

รายงาน
รมต.ทราบ 

ส ารวจพื้นที ่จัดท าก าหนดการ 
และประเด็นการตรวจราชการ 

ขออนุมัติงบประมาณ/
ขออนุมัติเดินทาง

ประสานรถยนต์/ที่พกั 

ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงาน 

สนับสนุนการตรวจ 

จดบันทึก 
รวบรวมข้อมูล 

สรุปผลการตรวจ
ราชการ 

รายงาน รมต. 
ทราบ/พิจารณา 

แจ้งให้
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

รายงานการเดินทาง/
ส่งใช้เงินยืม 
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(๓) การประสานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่และภารกิจ เกี่ยวกับราชการ         

ทางการเมือง โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บังคับบัญชา มีภารกิจเกี่ยวกับราชการ   
ทางการเมือง ในการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
กลั่นกรอง รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี สนับสนุนงานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร และการประชุมสมาชิกวุฒิสภา ประสานงานการตอบกระทู้และชี้แจงญัตติ         
หรือร่างพระราชบัญญัติ ส านักงานรัฐมนตรีฯ เน้นบทบาทหลักในการประสานงานและอ านวยการสนับสนุน           
การปฏิบัติงานของรัฐมนตรี ทั้งในมิติของการประสานงาน การบูรณาการ อ านวยการ และเป็นแกนกลาง
ประสานงานกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภายนอก โดยมีขั้นตอน  
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑) กระบวนการในการน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
- ตรวจสอบเรื่องของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ที่ เสนอเรื่องผ่านขั้นตอน           

ของกรม/ส านักงานปลัดกระทรวง และปลัดกระทรวงมายังส านักงานรัฐมนตรีฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ           
เรื่องตรวจสอบสาระส าคัญของเรื่องตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (หนังสือเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๒/ว ๑๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ และหนังสือส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๒/ว ๓๕๗ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วน
ให้ประสานแจ้งเจ้าของเรื่องเพ่ือขอข้อมูลหรือน ากลับไปแก้ไข  

- สรุปประเด็นเป็นบันทึกข้อความน าเรียนรัฐมนตรี  เ พ่ือพิจารณาลงนาม          
เมื่อรัฐมนตรีลงนามและส่งเรื่องคืนแล้ว ส านักงานรัฐมนตรีฯ จะส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

๒) การด าเนินการเมื่อมีการบรรจุเรื่องของกระทรวงมหาดไทยเข้าสู่ระเบียบวาระ     
การประชุมคณะรัฐมนตรี 

- ตรวจสอบและพิจารณาระเบียบวาระการประชุม (เรื่องเพ่ือทราบ/เรื่องเพ่ือ
พิจารณา)  ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (เป็นเรื่องของกรมหรือหน่วยงาน อ่ืนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เสนอเอง/เสนอความเห็น) ซึ่งใน ๑ สัปดาห์จะมีการจัดท า จ านวน ๒ ครั้ง คือ วันศุกร์ซึ่งเป็นวาระการประชุมปกติ 
และ วันจันทร์ เป็นวาระการประชุมเพิ่มเติม 

- ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง (เรื่องเสนอเอง/เสนอความเห็น) ที่เข้าสู่วาระ  
การประชุม โดยให้จัดท าค าเสนอหรือค าชี้แจง ส่งให้ส านักงานรัฐมนตรีฯ พร้อมทั้งประสานขอให้ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานที่มีเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อธิบดี           
หรือผู้ว่าการฯ เว้นกรณีจ าเป็นอาจมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองอธิบดี หรือรองผู้ว่าการฯ 
แล้วแต่กรณี ไปรอชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่รัฐมนตรี และขอให้ติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี          
ตามระเบียบวาระการประชุม จนกว่าเรื่องของหน่วยงานจะผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว  
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๓) จัดเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี ด าเนินการดังนี้ 
- วิเคราะห์และสรุปเรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยประกอบไปด้วยหัวข้อ

ดังต่อไปนี้ คือ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สาระส าคัญของเรื่อง ความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ความเห็นของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และความเห็นของกระทรวงมหาดไทย 

- จัดท าหนังสือบันทึกแสดงวาระการประชุม ซ่ึงประกอบไปด้วย เรื่องเพ่ือทราบ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล และสรุปบัญชีเรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี  

- เสนอหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เพ่ือลงนามในหนังสือ      
เพ่ือแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ ต่อไป 

- จัดท าแฟ้มประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย บันทึกแสดงวาระ
การประชุม สรุปวาระ สรุปบัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี ส าเนาเรื่องที่เกี่ยวข้อง และค าชี้แจงเรื่องที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
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งานเสนอเร่ือง 

เจ้าของเรื่อง เสนอ
ความเ

ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
เสนอเรื่องผ่านขั้นตอน 

กรม - สป. ปลดักระทรวง 

สร.มท. 

รมต. 

 ตรวจสอบ 
 สรุปประเด็น 
 เสนอลงนาม 

ลงนาม 

สลค. 

แจ้งให ้
ส่วนราชการ 

เสนอความเห็น 

เสนอเพื่อ
บรรจุเข้า
ระเบียบ
วาระ 

ห้องช้ีแจงด้วยระบบ 
สื่อสารทางไกล 

(VDO CONFERENCE) 

นรม. 

ทุกวันอังคาร 
เวลา 09.00 น. 

รมต. 

ครม. 

งานประชุม ครม. 

 

สลค. 

 

 

 

 

 
 

ทุกวันศุกร์ 

วาระปกต ิ

สป.มท. 

 จัด จนท.  
    รับวาระ 
 ขอรหัสลับ   
     รมต. 

   พิจารณาระเบียบวาระการประชุม 
  (เรื่องเพ่ือทราบ/เรื่องเพื่อพิจารณา) 
   แจ้ง สป./กรม/รัฐวิสาหกจิ จัดท าค าช้ีแจง 
     ตามฟอร์มที ่สลค. ก าหนด 
  
 
 

   จัดท าแฟ้มสรุปวาระประชุม ครม. โดยมีสาระส าคญั 
ประกอบด้วย บันทึกแสดงวาระ สรุปวาระ สรุป
บัญช ีเรื่องที่เสนอ ครม. ส าเนาเรือ่งที่เกี่ยวข้อง
และค าช้ีแจงเรื่องเสนอ ครม. 

  ส่งค าช้ีแจงพร้อมระบุช่ือต าแหน่งผู้ช้ีแจง 
       ของส่วนราชการให้ สร. ทราบ 

กระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 

ทุกวันจันทร์ 

วาระเพิ่มเติม 

สร.มท. 
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๓) จัดเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี ด าเนินการดังนี้ 
- วิเคราะห์และสรุปเรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยประกอบไปด้วยหัวข้อ

ดังต่อไปนี้ คือ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สาระส าคัญของเรื่อง ความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ความเห็นของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และความเห็นของกระทรวงมหาดไทย 

- จัดท าหนังสือบันทึกแสดงวาระการประชุม ซ่ึงประกอบไปด้วย เรื่องเพ่ือทราบ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล และสรุปบัญชีเรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี  

- เสนอหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เพ่ือลงนามในหนังสือ      
เพ่ือแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ ต่อไป 

- จัดท าแฟ้มประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย บันทึกแสดงวาระ
การประชุม สรุปวาระ สรุปบัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี ส าเนาเรื่องที่เกี่ยวข้อง และค าชี้แจงเรื่องที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
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งานเสนอเร่ือง 

เจ้าของเรื่อง เสนอ
ความเ

ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
เสนอเรื่องผ่านขั้นตอน 

กรม - สป. ปลดักระทรวง 

สร.มท. 

รมต. 

 ตรวจสอบ 
 สรุปประเด็น 
 เสนอลงนาม 

ลงนาม 

สลค. 

แจ้งให ้
ส่วนราชการ 

เสนอความเห็น 

เสนอเพื่อ
บรรจุเข้า
ระเบียบ
วาระ 

ห้องช้ีแจงด้วยระบบ 
สื่อสารทางไกล 

(VDO CONFERENCE) 

นรม. 

ทุกวันอังคาร 
เวลา 09.00 น. 

รมต. 

ครม. 

งานประชุม ครม. 

 

สลค. 

 

 

 

 

 
 

ทุกวันศุกร์ 

วาระปกต ิ

สป.มท. 

 จัด จนท.  
    รับวาระ 
 ขอรหัสลับ   
     รมต. 

   พิจารณาระเบียบวาระการประชุม 
  (เรื่องเพ่ือทราบ/เรื่องเพื่อพิจารณา) 
   แจ้ง สป./กรม/รัฐวิสาหกจิ จัดท าค าช้ีแจง 
     ตามฟอร์มที ่สลค. ก าหนด 
  
 
 

   จัดท าแฟ้มสรุปวาระประชุม ครม. โดยมีสาระส าคญั 
ประกอบด้วย บันทึกแสดงวาระ สรุปวาระ สรุป
บัญช ีเรื่องที่เสนอ ครม. ส าเนาเรือ่งที่เกี่ยวข้อง
และค าช้ีแจงเรื่องเสนอ ครม. 

  ส่งค าช้ีแจงพร้อมระบุช่ือต าแหน่งผู้ช้ีแจง 
       ของส่วนราชการให้ สร. ทราบ 

กระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 

ทุกวันจันทร์ 

วาระเพิ่มเติม 

สร.มท. 
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๓.๑.๓ การสนับสนุนการตรวจราชการของผ ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจราชการเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของกระทรวงมหาดไทย โดยการตรวจติดตาม
ของผู้ตรวจราชการและคณะจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในแนวนโยบายที่ได้รับจากส่วนกลาง       
และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น หากการตรวจราชการเป รียบเสมือนฟันเฟือง  

วงจรการตรวจราชการ 
การจัดท าแผนการตรวจราชการ 

การปฏิบัติการตรวจราชการ 

การรายงานผ แ ะติดตามผ การตรวจราชการ 
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การท างานแล้ว การสนับสนุนการตรวจราชการจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการสนับสนุนการตรวจราชการมีกระบวนงาน ๓ กระบวนงาน ดังนี้  

(๑) การจัดท าแผนการตรวจราชการ  
๑) ศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยประจ าปี  

และนโยบายส าคัญของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเป็นแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจ าปีให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

๒) จัดท าเสนอร่างแผนการตรวจราชการฯ ต่อคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตาม
ผลการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๓) จัดท าค าสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แผนการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม       
ในค าสั่งแผนการตรวจราชการฯ  

๔) แจ้งค าสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องแผนการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ให้กระทรวงทุกกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กรม/หน่วยงาน       
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดทราบ  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

(๒) การปฏิบัติการตรวจราชการ  
๑) การจัดท าประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือนโดยการจัดประชุมผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม/หัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ร่วมกันพิจารณาข้อมูลประเด็นการตรวจราชการ เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบก าหนด
เป็นประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือน 

๒) กลุ่มงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการจัดท าประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือน  
และข้อมูลประกอบการตรวจราชการพร้อมบันทึกในระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E – inspection) แจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

๓) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยวิเคราะห์งาน/โครงการตามประเด็น     
การตรวจราชการ จัดท าข้อมูลประกอบการตรวจราชการ พร้อมทั้งจัดท าปฏิทินการออกตรวจราชการแจ้งจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการตรวจราชการในพ้ืนที่ รวมทั้งการขออนุ มัติ
เดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

๔) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยออกตรวจราชการในเขตตรวจราชการ           
ที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายเลขานุการในการบันทึกข้อมูลการตรวจราชการ
ในพ้ืนที่ และบันทึกผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคลงในสมุดตรวจราชการ (ปค. ๒) 
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๓.๑.๓ การสนับสนุนการตรวจราชการของผ ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจราชการเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารของกระทรวงมหาดไทย โดยการตรวจติดตาม
ของผู้ตรวจราชการและคณะจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในแนวนโยบายที่ได้รับจากส่วนกลาง       
และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น หากการตรวจราชการเปรียบเสมือนฟันเฟือง  

วงจรการตรวจราชการ 
การจัดท าแผนการตรวจราชการ 

การปฏิบัติการตรวจราชการ 

การรายงานผ แ ะติดตามผ การตรวจราชการ 
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การท างานแล้ว การสนับสนุนการตรวจราชการจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการสนับสนุนการตรวจราชการมีกระบวนงาน ๓ กระบวนงาน ดังนี้  

(๑) การจัดท าแผนการตรวจราชการ  
๑) ศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยประจ าปี  

และนโยบายส าคัญของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเป็นแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจ าปีให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

๒) จัดท าเสนอร่างแผนการตรวจราชการฯ ต่อคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตาม
ผลการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๓) จัดท าค าสั่งกระทรวงมหาดไทย เร่ือง แผนการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม       
ในค าสั่งแผนการตรวจราชการฯ  

๔) แจ้งค าส่ังกระทรวงมหาดไทย เรื่องแผนการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ให้กระทรวงทุกกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กรม/หน่วยงาน       
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดทราบ  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

(๒) การปฏิบัติการตรวจราชการ  
๑) การจัดท าประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือนโดยการจัดประชุมผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม/หัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ร่วมกันพิจารณาข้อมูลประเด็นการตรวจราชการ เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบก าหนด
เป็นประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือน 

๒) กลุ่มงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการจัดท าประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือน  
และข้อมูลประกอบการตรวจราชการพร้อมบันทึกในระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E – inspection) แจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

๓) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยวิเคราะห์งาน/โครงการตามประเด็น     
การตรวจราชการ จัดท าข้อมูลประกอบการตรวจราชการ พร้อมทั้งจัดท าปฏิทินการออกตรวจราชการแจ้งจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการตรวจราชการในพ้ืนที่ รวมทั้งการขออนุ มัติ
เดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

๔) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยออกตรวจราชการในเขตตรวจราชการ           
ที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายเลขานุการในการบันทึกข้อมูลการตรวจราชการ
ในพ้ืนที่ และบันทึกผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคลงในสมุดตรวจราชการ (ปค. ๒) 
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(๓) การรายงานผ แ ะติดตามผ การตรวจราชการ 
๑) หน่วยงานรับตรวจ (จังหวัด) จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เบื้องต้นตามประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือน พร้อมบันทึกในระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์            
(E - Inspection)  

๒ )  กลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการตรวจสอบรายงานผล            
การด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือนของหน่วยรับตรวจให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามประเด็น
การตรวจราชการประจ าเดือน 

๓) จัดส่งรายงานผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือนเบื้องต้น
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือประกอบการตรวจราชการ 

๔) จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นรายเขตตรวจราชการ เสนอผู้บริหารระดับสูง และส าเนาให้กลุ่มงานสนับสนุนและประสาน
การตรวจราชการ ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๕ )  กลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการรวบรวมประมวลผล              
การตรวจราชการ และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นรายภูมิภาค เสนอผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย และจัดท า/แจ้งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยรับตรวจ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๖) กลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และรายงานจนกว่าประเด็นนั้นจะแล้วเสร็จ 

๗ ) กลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการสรุป/จัดท ารายงานผล          
การตรวจราชการเสนอผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย รายงานผลการตรวจราชการรอบ ๖ เดือนและรายงานผล 
การตรวจราชการประจ าปี 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. 
    โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๒๖ (มท.) ๕๐๔๕๗ 

 

๓.๑.๔  การสนับสนุนผ ้บริหารระดับส งของกระทรวงมหาดไทย 
กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานภายใน

ที่จัดตั้งขึ้นและให้รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีภารกิจส าคัญ ดังนี้ 
(๑) การปฏิบัติหน้าที่เ ขานุการของผ ้บริหารระดับส งส านักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย 

๑) งานสนับสนุนผ ้บริหาร นการเดินทางไปราชการ 

- การขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเดินทางไปราชการ กลุ่มงาน
สนับสนุนปลัดกระทรวง เป็นผู้ท าหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการของผู้บริหารระดับสูงส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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- การสนับสนุนด้านการเงิน ได้แก่ การด าเนินการยืมเงินทดรองราชการ การส่งใช้
เงินยืมฯ และการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 

๒) งานจัดท าข้อม  ประกอบการเดินทางไปราชการของผ ้บริหารระดับส งส านักงาน
ป ัดกระทรวงมหาดไทย ในการเดินทางไปราชการในแต่ละครั้ง กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง จะด าเนินการ
จัดท าข้อมูลประกอบการเดินทางไปราชการ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่ผู้บริหารระดับสูงของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๓) งานชุดส่วน ่วงหน้า ในการเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง จะมีการจัดชุดส่วนล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านสถานที่      
และอ านวยความสะดวกในพื้นที่แก่ผู้บริหาร 

(๒) การวิเคราะห์สรุป ประสานงาน ติดตาม แ ะเสนอแนะ นงานส าคัญเร่งด่วน       
แก่ผ ้บริหารกระทรวงมหาดไทย แ ะงานคณะกรรมการผ ้บริหาร 

สนับสนุนการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งการวิเคราะห์ ประสานงาน 
ติดตาม และเสนอแนะ และงานคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นกรรมการ เช่น 
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ของคณะกรรมการฯ ทั้งการก ากับ ดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในแต่ละ
จังหวัดทุกปี สรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ใช้กลไกที่มีอยู่  สั่งการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในแต่ละจังหวัดให้การด าเนินงานดูแลรักษาสวนสมเด็จฯ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานสนับสนุนปลดักระทรวงมหาดไทย  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๖๐๙๖ (มท.) ๕๐๒๔๗ 
 

๓.๑.๕ การอ านวยการแ ะประสานราชการของกระทรวงมหาดไทย 
กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจ

ด้านการอ านวยการและประสานราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมีภารกิจส าคัญ ดังนี้ 
(๑) งานอ านวยการ 

๑) งานสารบรรณกลางของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย 
โดยการรับหนังสือจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมจัดส่งหนังสื อให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปด าเนินการ
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งด าเนินการเสนอหนังสือ
ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยน าเรียนผู้บริหารเพ่ือโปรดพิจารณาและส่งคืน
หนังสือที่ผู้บริหารพิจารณาลงนามแล้วให้หน่วยงาน
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(๓) การรายงานผ แ ะติดตามผ การตรวจราชการ 
๑) หน่วยงานรับตรวจ (จังหวัด) จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

เบื้องต้นตามประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือน พร้อมบันทึกในระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์            
(E - Inspection)  

๒ )  กลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการตรวจสอบรายงานผล            
การด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือนของหน่วยรับตรวจให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามประเด็น
การตรวจราชการประจ าเดือน 

๓) จัดส่งรายงานผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือนเบื้องต้น
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือประกอบการตรวจราชการ 

๔) จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นรายเขตตรวจราชการ เสนอผู้บริหารระดับสูง และส าเนาให้กลุ่มงานสนับสนุนและประสาน
การตรวจราชการ ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๕ )  กลุ่ มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการรวบรวมประมวลผล              
การตรวจราชการ และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นรายภูมิภาค เสนอผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย และจัดท า/แจ้งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยรับตรวจ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๖) กลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และรายงานจนกว่าประเด็นนั้นจะแล้วเสร็จ 

๗ ) กลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการสรุป/จัดท ารายงานผล          
การตรวจราชการเสนอผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย รายงานผลการตรวจราชการรอบ ๖ เดือนและรายงานผล 
การตรวจราชการประจ าปี 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. 
    โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๒๖ (มท.) ๕๐๔๕๗ 

 

๓.๑.๔  การสนับสนุนผ ้บริหารระดับส งของกระทรวงมหาดไทย 
กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานภายใน

ที่จัดตั้งขึ้นและให้รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีภารกิจส าคัญ ดังนี้ 
(๑) การปฏิบัติหน้าที่เ ขานุการของผ ้บริหารระดับส งส านักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย 

๑) งานสนับสนุนผ ้บริหาร นการเดินทางไปราชการ 

- การขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเดินทางไปราชการ กลุ่มงาน
สนับสนุนปลัดกระทรวง เป็นผู้ท าหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการของผู้บริหารระดับสูงส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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- การสนับสนุนด้านการเงิน ได้แก่ การด าเนินการยืมเงินทดรองราชการ การส่งใช้
เงินยืมฯ และการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 

๒) งานจัดท าข้อม  ประกอบการเดินทางไปราชการของผ ้บริหารระดับส งส านักงาน
ป ัดกระทรวงมหาดไทย ในการเดินทางไปราชการในแต่ละคร้ัง กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง จะด าเนินการ
จัดท าข้อมูลประกอบการเดินทางไปราชการ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่ผู้บริหารระดับสูงของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๓) งานชุดส่วน ่วงหน้า ในการเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง จะมีการจัดชุดส่วนล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านสถานที่      
และอ านวยความสะดวกในพื้นที่แก่ผู้บริหาร 

(๒) การวิเคราะห์สรุป ประสานงาน ติดตาม แ ะเสนอแนะ นงานส าคัญเร่งด่วน       
แก่ผ ้บริหารกระทรวงมหาดไทย แ ะงานคณะกรรมการผ ้บริหาร 

สนับสนุนการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งการวิเคราะห์ ประสานงาน 
ติดตาม และเสนอแนะ และงานคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นกรรมการ เช่น 
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ของคณะกรรมการฯ ทั้งการก ากับ ดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในแต่ละ
จังหวัดทุกปี สรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ใช้กลไกที่มีอยู่  สั่งการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในแต่ละจังหวัดให้การด าเนินงานดูแลรักษาสวนสมเด็จฯ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานสนับสนุนปลดักระทรวงมหาดไทย  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๖๐๙๖ (มท.) ๕๐๒๔๗ 
 

๓.๑.๕ การอ านวยการแ ะประสานราชการของกระทรวงมหาดไทย 
กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจ

ด้านการอ านวยการและประสานราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมีภารกิจส าคัญ ดังนี้ 
(๑) งานอ านวยการ 

๑) งานสารบรรณกลางของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย 
โดยการรับหนังสือจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมจัดส่งหนังสื อให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปด าเนินการ
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งด าเนินการเสนอหนังสือ
ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยน าเรียนผู้บริหารเพ่ือโปรดพิจารณาและส่งคืน
หนังสือที่ผู้บริหารพิจารณาลงนามแล้วให้หน่วยงาน
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เจ้าของเรื่องไปด าเนินการต่อไป ตลอดจนการออกเลขที่หนังสือ เลขที่ค าสั่ง ของกระทรวงมหาดไทยและส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงงานระบบงานสารบรรณจากเดิมให้เป็น
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีในภาคการบริการ 
เพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษ ระยะเวลา และทรัพยากรบุคคล 

๒) อ านวยการจัดงานพระราชพิธีที่ส าคัญตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมาย 
อาทิ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร 
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ การจัดท าน้ าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยด าเนินการจัดงานพระราชพิธีในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สวยงาม และสมพระเกียรติยศ 

 

๓) อ านวยความสะดวกแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
งานพิธี และงานเรียนเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีส าคัญ
ต่าง ๆ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม    
พระชนมพรรษา/วันประสูติ พิธีวางพวงมาลาและพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ      
ของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และงานพิธีส าคัญทางศาสนา โดยด าเนินการจัดการเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้บริหาร อาทิ หมายก าหนดการ ก าหนดการ เครื่องประกอบพิธี การแต่งกาย การประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่นั่งและภารกิจของผู้บริหารในงาน ตลอดจนการจัดรถรับ - ส่ง ผู้บริหาร          
ในการเข้าร่วมงานจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

๔) อ านวยการจัดงานพิธีที่ส าคัญของกระทรวงมหาดไทย อาทิ งานวันคล้าย           
วันสถาปนากระทรวงมหาดไทย วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี งานวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ วันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปี งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย 
ประจ าปี โดยเป็นหน่วยงานด าเนินการจัดงานพิธีและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารเข้าร่วมงานพิธี 

๕) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าร่วมประชุม 
กับหน่วยงานต่าง ๆ (กรณีที่ ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ) โดยการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหาร อาทิ  
การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการจัดประชุมเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลส าหรับผู้บริหารประกอบ 
การประชุม การจดบันทึกและสรุปการประชุมน าเรียนผู้บริหารเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ 
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(๒) งานประสานราชการ 
๑) ประสานงานกับส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย        

และจังหวัด ในการด าเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทย   
ได้รับมอบหมาย โดยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติยศ ตามที่ก าหนด รวมทั้งประสาน
การด าเนินการตามข้อสั่งการของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลดธงครึ่งเสา เพ่ือเป็นการไว้อาลัย    
แก่ผู้น าประเทศต่าง ๆ  

๒) ประสานงานส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย      
และจังหวัด ในการด าเนินการเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งการตอบ
กระทู้ถาม/ข้อหารือ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เพื่อน า
เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในหนังสือน าเรียนประธาน
กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานกรรมาธิการวุฒิสภา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
และเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อโปรดทราบ  

๓) ประสานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด 
ด าเนินการตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่อง ข้อมูลข่าวสารของราชการ งานสารบรรณ การรักษาความปลอดภัย 
และการใช้ธง เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย ที่ก าหนด 

๔) ประสานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน ๖ หน่วยงาน 
ได้แก่ (๑) การไฟฟ้านครหลวง (๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (๓) การประปานครหลวง (๔) การประปาส่วนภูมิภาค       
(๕) องค์การตลาด และ (๖) องค์การจัดการน้ าเสีย เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการรัฐวิสาหกิจ   
ของหน่วยงาน และผู้ว่าการ/ผู้อ านวยการ รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตามท่ีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือสหภาพรัฐวิสาหกิจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามล าดับขั้นตอน 
และถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนด พร้อมน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือโปรดทราบ        
และพิจารณาหรือน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนของระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

๕) ประสานงานกับจังหวัดเกี่ยวกับการขอพระราชทานทูลเชิญเสด็จพระราชด าเนิน  
ไปในการพิธีต่าง ๆ ในพ้ืนที่ของจังหวัด รวมทั้งการขอใช้เครื่องหมายทางราชการและการเปลี่ยนเครื่องหมาย
ราชการของจังหวัด เพ่ือให้การด าเนินการของจังหวัดเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนด 

๖) ประสานการด าเนินงานกับมูลนิธิ ในพระบรมราชูปถัมภ์และในพระบรม -
ราชินูปถัมภ์ ซึ่งผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นกรรมการในมูลนิธิ               
เพ่ือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งประสานงานกับมูลนิธิอ่ืน ๆ 
ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากกระทรวงมหาดไทย เพ่ือสรุปเป็นข้อมูลน าเรียนผู้บริหาร
ประกอบการพิจารณา  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองกลาง สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๓๘๒๒ (มท.) ๕๐๓๐๔ 
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เจ้าของเรื่องไปด าเนินการต่อไป ตลอดจนการออกเลขที่หนังสือ เลขที่ค าสั่ง ของกระทรวงมหาดไทยและส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงงานระบบงานสารบรรณจากเดิมให้เป็น
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีในภาคการบริการ 
เพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษ ระยะเวลา และทรัพยากรบุคคล 

๒) อ านวยการจัดงานพระราชพิธีที่ส าคัญตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมาย 
อาทิ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร 
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ การจัดท าน้ าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยด าเนินการจัดงานพระราชพิธีในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สวยงาม และสมพระเกียรติยศ 

 

๓) อ านวยความสะดวกแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
งานพิธี และงานเรียนเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีส าคัญ
ต่าง ๆ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม    
พระชนมพรรษา/วันประสูติ พิธีวางพวงมาลาและพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ      
ของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และงานพิธีส าคัญทางศาสนา โดยด าเนินการจัดการเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้บริหาร อาทิ หมายก าหนดการ ก าหนดการ เครื่องประกอบพิธี การแต่งกาย การประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่นั่งและภารกิจของผู้บริหารในงาน ตลอดจนการจัดรถรับ - ส่ง ผู้บริหาร          
ในการเข้าร่วมงานจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

๔) อ านวยการจัดงานพิธีที่ส าคัญของกระทรวงมหาดไทย อาทิ งานวันคล้าย           
วันสถาปนากระทรวงมหาดไทย วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี งานวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ วันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปี งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย 
ประจ าปี โดยเป็นหน่วยงานด าเนินการจัดงานพิธีและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารเข้าร่วมงานพิธี 

๕) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าร่วมประชุม 
กับหน่วยงานต่าง ๆ (กรณีที่ ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ) โดยการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหาร อาทิ  
การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการจัดประชุมเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลส าหรับผู้บริหารประกอบ 
การประชุม การจดบันทึกและสรุปการประชุมน าเรียนผู้บริหารเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ 
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(๒) งานประสานราชการ 
๑) ประสานงานกับส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย        

และจังหวัด ในการด าเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทย   
ได้รับมอบหมาย โดยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติยศ ตามที่ก าหนด รวมทั้งประสาน
การด าเนินการตามข้อสั่งการของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลดธงคร่ึงเสา เพ่ือเป็นการไว้อาลัย    
แก่ผู้น าประเทศต่าง ๆ  

๒) ประสานงานส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย      
และจังหวัด ในการด าเนินการเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งการตอบ
กระทู้ถาม/ข้อหารือ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เพื่อน า
เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในหนังสือน าเรียนประธาน
กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานกรรมาธิการวุฒิสภา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
และเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อโปรดทราบ  

๓) ประสานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด 
ด าเนินการตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่อง ข้อมูลข่าวสารของราชการ งานสารบรรณ การรักษาความปลอดภัย 
และการใช้ธง เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย ที่ก าหนด 

๔) ประสานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน ๖ หน่วยงาน 
ได้แก่ (๑) การไฟฟ้านครหลวง (๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (๓) การประปานครหลวง (๔) การประปาส่วนภูมิภาค       
(๕) องค์การตลาด และ (๖) องค์การจัดการน้ าเสีย เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการรัฐวิสาหกิจ   
ของหน่วยงาน และผู้ว่าการ/ผู้อ านวยการ รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตามท่ีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือสหภาพรัฐวิสาหกิจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามล าดับขั้นตอน 
และถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนด พร้อมน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือโปรดทราบ        
และพิจารณาหรือน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนของระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

๕) ประสานงานกับจังหวัดเกี่ยวกับการขอพระราชทานทูลเชิญเสด็จพระราชด าเนิน  
ไปในการพิธีต่าง ๆ ในพ้ืนที่ของจังหวัด รวมทั้งการขอใช้เครื่องหมายทางราชการและการเปลี่ยนเครื่องหมาย
ราชการของจังหวัด เพ่ือให้การด าเนินการของจังหวัดเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนด 

๖) ประสานการด าเนินงานกับมูลนิธิ ในพระบรมราชูปถัมภ์และในพระบรม -
ราชินูปถัมภ์ ซึ่งผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นกรรมการในมูลนิธิ               
เพ่ือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งประสานงานกับมูลนิธิอ่ืน ๆ 
ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากกระทรวงมหาดไทย เพ่ือสรุปเป็นข้อมูลน าเรียนผู้บริหาร
ประกอบการพิจารณา  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองกลาง สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๓๘๒๒ (มท.) ๕๐๓๐๔ 
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๓.๒ การสนับสนุนด้านการสื่อสาร 
๓.๒.๑ การเชื่อมโยงเครือข่าย ICT มหาดไทย 

 
 
 

                    

 
 
 
 
 
 
 
    
 

      

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ) มีหนังสือถึง ปมท. 

ศสส. ลงทะเบียนรับหนังสือ 
(20 นาที) 

ศสส.ก าหนดรูปแบบ 
ด้านวิศวกรรมเชื่อมโยง  

(7 วัน) 

ศสส.ขออนุมัติ ปมท. 
(ปมท.มอบอ านาจให้ ผอ.ศสส.) 

(2 วัน) 

ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ)  
แจ้งความพร้อมเพ่ือติดตั้งเชื่อมโยงอุปกรณ์ 

(2 วัน) 

ศสส. ส่งหนังสือถึงฝ่ายเชื่อมโยง
เครือข่ายสารสนเทศลการสื่อสาร

(30 นาที) 

ศสส.แจ้งผู้ขอรับบริการทราบ 
(ภายหลังได้รับอนุมัติ) 

(10 นาที) 

ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ) 
จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยง 

ศสส.ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์/
ทดสอบ/เชื่อมโยงระบบ/รายงานผล 

(5 วัน) 

รวมระยะเวลา 17 วัน 
* ไม่นับเมื่ออุปกรณ์ (อะไหล่) พรอ้ม (ไม่ต้องรออะไหล่) 
* ไม่นับวันเดินทาง / ไม่นับช่วงรออุปกรณ ์
* เริ่มนับระยะเวลาเมื่อเริม่ติดตั้ง ณ จุดตดิตั้ง 
* ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ) เป็นผู้จดัหาอุปกรณ์เชื่อมโยง 
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๓.๒.๒ การติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 
 

 
 
 

                    

 
 
 
 
 
 
 
    
 

      

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ) มีหนังสือถึง ปมท. 

ศสส. ลงทะเบียนรับหนังสือ 
(20 นาที) 

ศสส. ขออนุมัติ ปมท. 
(1 ชั่วโมง) 

ศสส. แจ้งผู้ขอรับบริการทราบ 
(ภายหลังได้รับอนุมัติ) 

(10 นาที) 

ศสส. เตรียมอุปกรณ์/ รถยนต์
สื่อสารดาวเทียม 

(3 ชั่วโมง) 

ศสส. ส่งหนังสือถึงฝ่ายระบบวิทยุ
และดาวเทียม 

(40 นาที) 

มีหนังสือถึงกองก ากับการต ารวจทางหลวง 
ขอรับการสนับสนุนรถยนต์น าขบวน 

(20 นาที) 

ศสส.ด าเนินการติดตั้ง/ทดสอบ/
เชื่อมโยงระบบ/วางเครือข่ายสื่อสาร 

รวมระยะเวลา 8.30 ชั่วโมง 
* ไม่นับวันเดินทาง / ไม่นับช่วงรออุปกรณ ์
* เริ่มนับระยะเวลาเมื่อเริม่ติดตั้ง ณ จุดตดิตั้ง 
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๓.๒ การสนับสนุนด้านการสื่อสาร 
๓.๒.๑ การเชื่อมโยงเครือข่าย ICT มหาดไทย 

 
 
 

                    

 
 
 
 
 
 
 
    
 

      

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ) มีหนังสือถึง ปมท. 

ศสส. ลงทะเบียนรับหนังสือ 
(20 นาที) 

ศสส.ก าหนดรูปแบบ 
ด้านวิศวกรรมเชื่อมโยง  

(7 วัน) 

ศสส.ขออนุมัติ ปมท. 
(ปมท.มอบอ านาจให้ ผอ.ศสส.) 

(2 วัน) 

ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ)  
แจ้งความพร้อมเพ่ือติดตั้งเชื่อมโยงอุปกรณ์ 

(2 วัน) 

ศสส. ส่งหนังสือถึงฝ่ายเชื่อมโยง
เครือข่ายสารสนเทศลการสื่อสาร

(30 นาที) 

ศสส.แจ้งผู้ขอรับบริการทราบ 
(ภายหลังได้รับอนุมัติ) 

(10 นาที) 

ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ) 
จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยง 

ศสส.ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์/
ทดสอบ/เชื่อมโยงระบบ/รายงานผล 

(5 วัน) 

รวมระยะเวลา 17 วัน 
* ไม่นับเมื่ออุปกรณ์ (อะไหล่) พรอ้ม (ไม่ต้องรออะไหล่) 
* ไม่นับวันเดินทาง / ไม่นับช่วงรออุปกรณ ์
* เริ่มนับระยะเวลาเมื่อเริม่ติดตั้ง ณ จุดตดิตั้ง 
* ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ) เป็นผู้จดัหาอุปกรณ์เชื่อมโยง 
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๓.๒.๒ การติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 
 

 
 
 

                    

 
 
 
 
 
 
 
    
 

      

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ) มีหนังสือถึง ปมท. 

ศสส. ลงทะเบียนรับหนังสือ 
(20 นาที) 

ศสส. ขออนุมัติ ปมท. 
(1 ชั่วโมง) 

ศสส. แจ้งผู้ขอรับบริการทราบ 
(ภายหลังได้รับอนุมัติ) 

(10 นาที) 

ศสส. เตรียมอุปกรณ์/ รถยนต์
สื่อสารดาวเทียม 

(3 ชั่วโมง) 

ศสส. ส่งหนังสือถึงฝ่ายระบบวิทยุ
และดาวเทียม 

(40 นาที) 

มีหนังสือถึงกองก ากับการต ารวจทางหลวง 
ขอรับการสนับสนุนรถยนต์น าขบวน 

(20 นาที) 

ศสส.ด าเนินการติดตั้ง/ทดสอบ/
เชื่อมโยงระบบ/วางเครือข่ายสื่อสาร 

รวมระยะเวลา 8.30 ชั่วโมง 
* ไม่นับวันเดินทาง / ไม่นับช่วงรออุปกรณ ์
* เริ่มนับระยะเวลาเมื่อเริม่ติดตั้ง ณ จุดตดิตั้ง 
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๓.๒.๓  การติดต่อราชการงานติดตั้งระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 
 

 

 
 
 

                    

 
 
 
 
 
 
 
    
 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ) มีหนังสือถึง ปมท. 

ศสส. ลงทะเบียนรับหนังสือ 
(20 นาที) 

 

ศสส. ขออนุมัติ ปมท. 
(1 ชั่วโมง) 

ศสส. แจ้งผู้ขอรับบริการทราบ 
(ภายหลังได้รับอนุมัติ) 

(10 นาที) 

ศสส. เตรียมอุปกรณ์ฯ 
(50 นาที) 

ศสส. ส่งหนังสือถึงฝ่ายระบบวีดิทัศน์
ทางไกลและการประชุม (VCS) 

(หน่วยงานรับผิดชอบ) 
(40 นาที) 

 

ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ ส่วนราชการ) 
ประสานงานกับส านักงานจังหวัดทราบเรื่อง     

ขอใช้ระบบ VCS (ในส่วนภูมภิาค) 

ศสส.ด าเนินการติดตั้ง/ทดสอบ/เชื่อมโยง
ระบบเพ่ือใช้งาน/รายงานผล 

(4 ชั่วโมง) 

รวมระยะเวลา 7 ชั่วโมง 
* ไม่นับวันเดินทาง  
* เริ่มนับระยะเวลาเมื่อเริม่ติดตั้ง ณ จุดตดิตั้ง 
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๓.๒.๔ การตรวจซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสาร 

 
 
 

                    

 
 
 
 
 
 
    
 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป.  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๘๔ (มท.) ๕๑๔๑๐ 

 
 
 
 

ผู้ใช้บริการแจ้งการขัดข้อง/ศสส.พบการขัดข้อง 

ศสส.แก้ปัญหาเบื้องต้น 
(30 นาที) 

ศสส.แก้ปัญหาได้ทนัที 

รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

ศสส.แก้ปัญหาไม่ได้ 
(๓๐ นาที) 

ศสส.ขออนุมัติ ปมท.ตรวจซ่อม
(ปมท.มอบอ านาจให้ ผอ.ศสส.) 

(๒ ชั่วโมง)* 

ศสส.ตรวจซ่อมอุปกรณ์ 
และรายงานผล (๔ ชั่วโมง) 

รวมระยะเวลา 7 ชั่วโมง 
* นับเมื่ออุปกรณ์ (อะไหล่) พร้อม (ไม่ต้องรออะไหล่) 
* ไม่นับวันเดินทาง 
* ไม่นับเวลาหาก ปมท./ผอ.ศสส. ติดราชการ 
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๓.๒.๓  การติดต่อราชการงานติดตั้งระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 
 

 

 
 
 

                    

 
 
 
 
 
 
 
    
 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ) มีหนังสือถึง ปมท. 

ศสส. ลงทะเบียนรับหนังสือ 
(20 นาที) 

 

ศสส. ขออนุมัติ ปมท. 
(1 ชั่วโมง) 

ศสส. แจ้งผู้ขอรับบริการทราบ 
(ภายหลังได้รับอนุมัติ) 

(10 นาที) 

ศสส. เตรียมอุปกรณ์ฯ 
(50 นาที) 

ศสส. ส่งหนังสือถึงฝ่ายระบบวีดิทัศน์
ทางไกลและการประชุม (VCS) 

(หน่วยงานรับผิดชอบ) 
(40 นาที) 

 

ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ ส่วนราชการ) 
ประสานงานกับส านักงานจังหวัดทราบเรื่อง     

ขอใช้ระบบ VCS (ในส่วนภูมภิาค) 

ศสส.ด าเนินการติดตั้ง/ทดสอบ/เชื่อมโยง
ระบบเพ่ือใช้งาน/รายงานผล 

(4 ชั่วโมง) 

รวมระยะเวลา 7 ชั่วโมง 
* ไม่นับวันเดินทาง  
* เริ่มนับระยะเวลาเมื่อเริม่ติดตั้ง ณ จุดตดิตั้ง 
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๓.๒.๔ การตรวจซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสาร 

 
 
 

                    

 
 
 
 
 
 
    
 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป.  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๘๔ (มท.) ๕๑๔๑๐ 

 
 
 
 

ผู้ใช้บริการแจ้งการขัดข้อง/ศสส.พบการขัดข้อง 

ศสส.แก้ปัญหาเบื้องต้น 
(30 นาที) 

ศสส.แก้ปัญหาได้ทนัที 

รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

ศสส.แก้ปัญหาไม่ได้ 
(๓๐ นาที) 

ศสส.ขออนุมัติ ปมท.ตรวจซ่อม
(ปมท.มอบอ านาจให้ ผอ.ศสส.) 

(๒ ชั่วโมง)* 

ศสส.ตรวจซ่อมอุปกรณ์ 
และรายงานผล (๔ ชั่วโมง) 

รวมระยะเวลา 7 ชั่วโมง 
* นับเมื่ออุปกรณ์ (อะไหล่) พร้อม (ไม่ต้องรออะไหล่) 
* ไม่นับวันเดินทาง 
* ไม่นับเวลาหาก ปมท./ผอ.ศสส. ติดราชการ 
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๓.๒.๕ การประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย 
(๑) ข่าวมหาดไทย 

“ข่าวมหาดไทย” เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หลัก ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ของกระทรวงมหาดไทย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการแจกจ่ายและเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทย           
เช่น ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย เป้าประสงค์ และแผนปฏิบัติการ    
ของกระทรวงมหาดไทย การด าเนินงานตามข้อสั่งการหรือนโยบายของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย      
การด าเนินงานภารกิจส าคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์    
สร้างการรับรู้และความเข้าใจในนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยสู่ประชาชน สาธารณชน 
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อสารมวลชนทุกแขนง  

ข่าวมหาดไทยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีบทบาทส าคัญต่องานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการสร้างศรัทธา และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทุกระดับ สามารถอ านวยประโยชน์ในภารกิจที่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ     
จากประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ กระทรวงมหาดไทย และประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งนโยบายผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจ า ยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตลอดจนแผนปฏิบัติการ โครงการ และภารกิจส าคัญของกระทรวงมหาดไทย 

๒) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจส าคัญ นโยบายส าคัญ หรือโครงการส าคัญ 
ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และติดต่อประสานงานผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนการด าเนินงาน หรือผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน  

๓) วิเคราะห์และประมวลข้อมูลผลการปฏิบัติงาน หรือภารกิจส าคัญ นโยบายส าคัญ 
เพ่ือยกร่างข่าวมหาดไทย 

๔) จัดท า (ร่าง) ข่าวมหาดไทย โดยน าข้อมูลที่ได้ประมวลเรียบร้อยแล้ว มาเรียบเรียง     
ในลักษณะข่าวประชาสัมพันธ์เชิงนโยบาย 

๕) น าเสนอผู้อ านวยการกองสารนิเทศ สป. ในฐานะบรรณาธิการข่าวมหาดไทย       
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเผยแพร่ 

๖) ในกรณีเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจของสังคมจะน าเสนอผู้บริหารระดับสูง 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

๗) ด าเนินการจัดพิมพ์ข่าวมหาดไทย เพ่ือน าเรียนผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง            
ฝ่ายข้าราชการประจ า ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และแจ้งเวียนสื่อมวลชนประจ ากระทรวงมหาดไทย รวมทั้งจัดส่ง   
ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังเครือข่ายสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์            
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ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) กระทรวงมหาดไทย PR 
และ At มหาดไทย แอปพลิเคชั่นไลน์ออฟฟีเชียล (LINE Official) @มหาดไทย แอปพลิเคชันไลน์กลุ่มต่าง ๆ          
ที่ เกี่ยวข้อง อินสตาแกรม ( Instagram) กระทรวงมหาดไทย PR (prmahadthai) ทวิตเตอร์ (Twitter) 
กระทรวงมหาดไทย PR (@moinews2016) เพ่ือเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 

๘) ติดตาม วิเคราะห์ การน าเสนอข่าวของสื่อสารมวลชน รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
(๒) ข่าวสื่อมว ชน 

การตรวจติดตามข่าวสื่อมวลชนที่เสนอทางหนังสือพิมพ์ประจ าวัน และข่าวที่เสนอ     
ทางเว็บไซต์ของส านักข่าวต่าง ๆ ประมวล เพ่ือคัดเลือกข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ทั้งในแง่บุคคล    
และหน่วยงาน รวมทั้งข่าวส าคัญอ่ืน ๆ เสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูงในรูปแบบของ Clippingnews (ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ 
หรือกฤตภาคข่าว) และ Breakingnews ข่าวออนไลน์ พร้อมอัพโหลดข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์           
กองสารนิเทศ สป. ทาง www.pr.moi.go.th ทุกวันท าการ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางกลุ่มไลน์คลองหลอด_ผลงาน 
ปชส. ส าหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัด กลุ่ม  PR Team ส าหรับหน่วยงานประชาสัมพันธ์
ของกระทรวงมหาดไทย โดยน าเสนอใน ๓ หัวข้อ คือ 

๑) ข่าวเช้า เป็นการประมวลและคัดเลือกข่าวจากหนังสือพิมพ์กรอบเช้า น าเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ภายในเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น.  

๒) ข่าวรอบบ่าย เป็นการประมวลและคัดเลือกข่าวจากหนังสือพิมพ์กรอบบ่าย 
๓) Breakingnews เป็นการประมวลและคัดเลือกข่าวที่เสนอทางเว็บไซต์ของส านักข่าว

ต่าง ๆ โดยตรวจติดตามการเสนอข่าวระหว่างวันจนถึงเวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น.  
ทั้งนี้ ข่าวรอบบ่าย และ Breaking news จะน าเสนอผู้บังคับบัญชา พร้อมอัพโหลด

ข้อมูลขึ้นหน้าเว็บไซต์ภายในเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. 
(๓) ขั้นตอนการเปิดด ข้อม  บนเว็บไซต์กองสารนิเทศ 

๑) เปิดเว็บไซต์กองสารนิ เทศ จาก URL:  www.pr.moi .go.th หรือ ค้นหา         
“กองสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” จาก Google หรือ web browser อ่ืน ๆ  

๒) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์กองสารนิเทศแล้ว ให้เลือกที่หัวข้อ “ข่าวสื่อมวลชน”        
จากคอลัมน์ด้านซ้ายมือของเว็บไซต์ 
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๓.๒.๕ การประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย 
(๑) ข่าวมหาดไทย 

“ข่าวมหาดไทย” เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หลัก ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ของกระทรวงมหาดไทย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการแจกจ่ายและเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทย           
เช่น ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย เป้าประสงค์ และแผนปฏิบัติการ    
ของกระทรวงมหาดไทย การด าเนินงานตามข้อสั่งการหรือนโยบายของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย      
การด าเนินงานภารกิจส าคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์    
สร้างการรับรู้และความเข้าใจในนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยสู่ประชาชน สาธารณชน 
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อสารมวลชนทุกแขนง  

ข่าวมหาดไทยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีบทบาทส าคัญต่องานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการสร้างศรัทธา และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทุกระดับ สามารถอ านวยประโยชน์ในภารกิจที่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ     
จากประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ กระทรวงมหาดไทย และประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งนโยบายผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจ า ยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตลอดจนแผนปฏิบัติการ โครงการ และภารกิจส าคัญของกระทรวงมหาดไทย 

๒) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจส าคัญ นโยบายส าคัญ หรือโครงการส าคัญ 
ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และติดต่อประสานงานผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนการด าเนินงาน หรือผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน  

๓) วิเคราะห์และประมวลข้อมูลผลการปฏิบัติงาน หรือภารกิจส าคัญ นโยบายส าคัญ 
เพ่ือยกร่างข่าวมหาดไทย 

๔) จัดท า (ร่าง) ข่าวมหาดไทย โดยน าข้อมูลที่ได้ประมวลเรียบร้อยแล้ว มาเรียบเรียง     
ในลักษณะข่าวประชาสัมพันธ์เชิงนโยบาย 

๕) น าเสนอผู้อ านวยการกองสารนิเทศ สป. ในฐานะบรรณาธิการข่าวมหาดไทย       
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเผยแพร่ 

๖) ในกรณีเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจของสังคมจะน าเสนอผู้บริหารระดับสูง 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

๗) ด าเนินการจัดพิมพ์ข่าวมหาดไทย เพ่ือน าเรียนผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง            
ฝ่ายข้าราชการประจ า ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และแจ้งเวียนสื่อมวลชนประจ ากระทรวงมหาดไทย รวมทั้งจัดส่ง   
ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังเครือข่ายสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์            

- 59 - 

 

  

ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) กระทรวงมหาดไทย PR 
และ At มหาดไทย แอปพลิเคชั่นไลน์ออฟฟีเชียล (LINE Official) @มหาดไทย แอปพลิเคชันไลน์กลุ่มต่าง ๆ          
ที่ เกี่ยวข้อง อินสตาแกรม ( Instagram) กระทรวงมหาดไทย PR (prmahadthai) ทวิตเตอร์ (Twitter) 
กระทรวงมหาดไทย PR (@moinews2016) เพ่ือเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 

๘) ติดตาม วิเคราะห์ การน าเสนอข่าวของสื่อสารมวลชน รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
(๒) ข่าวสื่อมว ชน 

การตรวจติดตามข่าวสื่อมวลชนที่เสนอทางหนังสือพิมพ์ประจ าวัน และข่าวที่เสนอ     
ทางเว็บไซต์ของส านักข่าวต่าง ๆ ประมวล เพ่ือคัดเลือกข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ทั้งในแง่บุคคล    
และหน่วยงาน รวมทั้งข่าวส าคัญอ่ืน ๆ เสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูงในรูปแบบของ Clippingnews (ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ 
หรือกฤตภาคข่าว) และ Breakingnews ข่าวออนไลน์ พร้อมอัพโหลดข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์           
กองสารนิเทศ สป. ทาง www.pr.moi.go.th ทุกวันท าการ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางกลุ่มไลน์คลองหลอด_ผลงาน 
ปชส. ส าหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัด กลุ่ม  PR Team ส าหรับหน่วยงานประชาสัมพันธ์
ของกระทรวงมหาดไทย โดยน าเสนอใน ๓ หัวข้อ คือ 

๑) ข่าวเช้า เป็นการประมวลและคัดเลือกข่าวจากหนังสือพิมพ์กรอบเช้า น าเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ภายในเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น.  

๒) ข่าวรอบบ่าย เป็นการประมวลและคัดเลือกข่าวจากหนังสือพิมพ์กรอบบ่าย 
๓) Breakingnews เป็นการประมวลและคัดเลือกข่าวที่เสนอทางเว็บไซต์ของส านักข่าว

ต่าง ๆ โดยตรวจติดตามการเสนอข่าวระหว่างวันจนถึงเวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น.  
ทั้งนี้ ข่าวรอบบ่าย และ Breaking news จะน าเสนอผู้บังคับบัญชา พร้อมอัพโหลด

ข้อมูลขึ้นหน้าเว็บไซต์ภายในเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. 
(๓) ขั้นตอนการเปิดด ข้อม  บนเว็บไซต์กองสารนิเทศ 

๑) เปิดเว็บไซต์กองสารนิ เทศ จาก URL:  www.pr.moi .go.th หรือ ค้นหา         
“กองสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” จาก Google หรือ web browser อ่ืน ๆ  

๒) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์กองสารนิเทศแล้ว ให้เลือกที่หัวข้อ “ข่าวสื่อมวลชน”        
จากคอลัมน์ด้านซ้ายมือของเว็บไซต์ 
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๓) เมื่อกดเลือกท่ีหัวข้อ “ข่าวสื่อมวลชน” แล้ว หน้าจอจะแสดงหน้า “ข่าวประจ าวัน” 

พร้อมตารางปฏิทินของเดือนปัจจุบัน ส่วนวันที่ที่เป็นแถบสีคือวันที่ ณ ปัจจุบันขณะเปิดดู  
๔) ผู้ค้นหาข้อมูลสามารถเลือกดูข้อมูลข่าวของวันที่ต้องการดูได้ โดยกดท่ีแถบ  
“ข่าวประจ าวัน” สีเขียวที่อยู่ในช่องวันที่ที่ต้องการเปิดดู จากนั้นจะมีป๊อบอัพหัวข้อข่าว

ให้เลือกเปิด ได้แก่  
 - ข่าวเช้า 
 - ข่าวรอบบ่าย 
 - Breaking news  
 

 
 

เมื่อกดเลือกหัวข้อแล้ว หน้าจอจะแสดงหน้าข่าวในรูปของไฟล์ PDF ทั้งนี้ ผู้ค้นหา
สามารถดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์ไฟล์ข้อมูลได้จากหน้าที่ปรากฏ 
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   ข่าวเช้าข่าว                                                รอบบ่าย 

              
 

Breaking news 

 
 

หมายเหต ุ: หากระบบสารสนเทศขัดข้องหรือไม่สามารถเปิดดูข้อมูลได้ สามารถสอบถามขอ้มูลได้ที่ ๕๐๕๓๒       
              งานจัดเก็บและประมวลข่าวสาร กองสารนิเทศ สป. 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองสารนิเทศ สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๓๑ (มท.) ๕๐๕๓๖ 
 

๓.๓ การสนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหาร 
๓.๓.๑  การพัฒนาระบบบริหารของกระทรวงมหาดไทย แ ะส านักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย 

(๑) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ นการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการแ ะจังหวัด  

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
ของส่วนราชการเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามค าสั่งคณะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และได้ยกเลิกการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ           
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๓) เมื่อกดเลือกท่ีหัวข้อ “ข่าวสื่อมวลชน” แล้ว หน้าจอจะแสดงหน้า “ข่าวประจ าวัน” 

พร้อมตารางปฏิทินของเดือนปัจจุบัน ส่วนวันที่ที่เป็นแถบสีคือวันที่ ณ ปัจจุบันขณะเปิดดู  
๔) ผู้ค้นหาข้อมูลสามารถเลือกดูข้อมูลข่าวของวันที่ต้องการดูได้ โดยกดท่ีแถบ  
“ข่าวประจ าวัน” สีเขียวที่อยู่ในช่องวันที่ที่ต้องการเปิดดู จากนั้นจะมีป๊อบอัพหัวข้อข่าว

ให้เลือกเปิด ได้แก่  
 - ข่าวเช้า 
 - ข่าวรอบบ่าย 
 - Breaking news  
 

 
 

เมื่อกดเลือกหัวข้อแล้ว หน้าจอจะแสดงหน้าข่าวในรูปของไฟล์ PDF ทั้งนี้ ผู้ค้นหา
สามารถดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์ไฟล์ข้อมูลได้จากหน้าที่ปรากฏ 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองสารนิเทศ สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๓๑ (มท.) ๕๐๕๓๖ 
 

๓.๓ การสนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหาร 
๓.๓.๑  การพัฒนาระบบบริหารของกระทรวงมหาดไทย แ ะส านักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย 

(๑) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ นการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการแ ะจังหวัด  

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
ของส่วนราชการเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามค าสั่งคณะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และได้ยกเลิกการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ           
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ของส่วนราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และใช้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการจนถึงปัจจุบัน ตามอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
ก าหนดว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ            
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย  
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ    
ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล           
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๙ (๓) ก าหนดว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการต้องจัดให้มี    
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น      
ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด มาตรา ๑๒ ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิด   
ผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท า        
ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 
๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ     
ในการปฏิบัติราชการ ก าหนดให้มีการประเมินส่วนราชการ ใน ๕ องค์ประกอบ และให้น าแบบประเมินฯ นี้ไปใช้   
ในการประเมินส่วนราชการ โดยให้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้ประเมิน และมีเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมิน
เบื้องต้น 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบกับกรอบ กลไก      
และแนวทางในการประเมินส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ        
โดยการประเมินมี ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) Function Base ๒) Agenda Base ๓) Area Base ๔) Innovation 
Base และ ๕) Potential Base และแบ่งเกณฑ์การประเมิน เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน 
(มาตรฐานขั้นสูงและมาตรฐานขั้นต้น) และระดับต้องปรับปรุง โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม           
ทุกองค์ประกอบ รวมทั้งก าหนดให้มีการประเมิน ส่วนราชการ ปีละ ๑ ครั้ง (รอบการประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
ถึง ๓๐ กันยายน ของทุกปี)  
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ต่อมา มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ       
กับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยมีกรอบการประเมิน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) 
(๒) การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) และแบ่งเกณฑ์การประเมิน ๓ ระดับ ได้แก่ 
ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน (มาตรฐานขั้นสูง และมาตรฐานขั้นต้น) และระดับต้องปรับปรุง โดยพิจารณา     
จากคะแนนในภาพรวมทุกองค์ประกอบ และมีรอบระยะเวลาการประเมินปีละ ๑ ครั้ง (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม     
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี)  

๑) กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ นการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑. การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน 
(Performance Base) น้ าหนักร้อยละ ๗๐ จ านวน ๓ - ๕ ตัวชี้วัด ๒. การประเมินศักยภาพในการ
ด าเนินงาน (Potential Base) น้ าหนักร้อยละ ๓๐ จ านวน ๑ ตัวชี้วัด น้ าหนักรวมทุกตัวชี้วัดร้อยละ ๑๐๐ สรุปได้ 
ดังนี้ 
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ของส่วนราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และใช้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการจนถึงปัจจุบัน ตามอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
ก าหนดว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ            
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย  
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ    
ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล           
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๙ (๓) ก าหนดว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการต้องจัดให้มี    
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น      
ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด มาตรา ๑๒ ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิด   
ผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท า        
ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 
๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ     
ในการปฏิบัติราชการ ก าหนดให้มีการประเมินส่วนราชการ ใน ๕ องค์ประกอบ และให้น าแบบประเมินฯ น้ีไปใช้   
ในการประเมินส่วนราชการ โดยให้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้ประเมิน และมีเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมิน
เบื้องต้น 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบกับกรอบ กลไก      
และแนวทางในการประเมินส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ        
โดยการประเมินมี ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) Function Base ๒) Agenda Base ๓) Area Base ๔) Innovation 
Base และ ๕) Potential Base และแบ่งเกณฑ์การประเมิน เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน 
(มาตรฐานขั้นสูงและมาตรฐานขั้นต้น) และระดับต้องปรับปรุง โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม           
ทุกองค์ประกอบ รวมทั้งก าหนดให้มีการประเมิน ส่วนราชการ ปีละ ๑ ครั้ง (รอบการประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
ถึง ๓๐ กันยายน ของทุกปี)  
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ต่อมา มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ       
กับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยมีกรอบการประเมิน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) 
(๒) การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) และแบ่งเกณฑ์การประเมิน ๓ ระดับ ได้แก่ 
ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน (มาตรฐานขั้นสูง และมาตรฐานขั้นต้น) และระดับต้องปรับปรุง โดยพิจารณา     
จากคะแนนในภาพรวมทุกองค์ประกอบ และมีรอบระยะเวลาการประเมินปีละ ๑ ครั้ง (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม     
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี)  

๑) กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ นการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑. การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน 
(Performance Base) น้ าหนักร้อยละ ๗๐ จ านวน ๓ - ๕ ตัวชี้วัด ๒. การประเมินศักยภาพในการ
ด าเนินงาน (Potential Base) น้ าหนักร้อยละ ๓๐ จ านวน ๑ ตัวชี้วัด น้ าหนักรวมทุกตัวชี้วัดร้อยละ ๑๐๐ สรุปได้ 
ดังนี้ 
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ห ักการ นการประเมิน 

 

๒) ก ุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่  
- ส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหาร  
- จังหวัด  
ส าหรับการประเมินส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม กองอ านวยการรักษา

ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้น าแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ            
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหารไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมินให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
เพ่ือรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส่วนราชการ ตามมติของ ก.พ.ร. ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๓) ก ไกการประเมิน 
กลไกการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  

ในการปฏิบัติราชการ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด จ านวน ๒ คณะ  

๑.๑) คณะท างานเพื่อพิจารณาตัวช้ีวัด 
       ของส่วนราชการ 

 ๑) ประธาน อ.ก.พ.ร.ฯ 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ - ๗ คน  
๓) เลขาธิการ ก.พ.ร.  
๔) เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
    ที่ได้รับมอบหมาย 

ประธาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างานและเลขานุการ 

๑.๒) คณะท างานเพื่อพิจารณาตัวช้ีวัด 
       ของจังหวัด 

- คณะท างานฯ พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ าหนัก และค่าเป้าหมาย เพ่ือใช้
ประเมินส่วนราชการและจังหวัด โดยพิจารณาจากประเด็นส าคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/แผนพัฒนาจังหวัด 

องค์ประกอบ
ของแต่ละคณะ 
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๔) ก ไกการพิจารณา ห้ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อตัวชี้วัดของส่วนราชการแ ะจังหวัด 
- ไม่มีการเจรจาต่อรองกับส่วนราชการ โดยให้ส่วนราชการก าหนดตัวชี้วัด       

ตามแนวทางที่ ก.พ.ร. ก าหนด แล้วส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร.  
- ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาโดยใช้กลไกของคณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดฯ  

ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อตัวชี้วัดที่ส่วนราชการเสนอ  
และแจ้งผลการพิจารณาไปยังรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล 

๕) ขั้นตอนวิธีการรายงาน / ประเมินผ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เป็นการวางรูปแบบโครงสร้างองค์กร 

ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือยกระดับขีดความสามารถและสร้างประสิทธิภาพ
โดยรวมของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า          
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของส่วนรวมตามภารกิจที่ก าหนด รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น
ของประชาชนและสังคมต่อระบบราชการ การเสนอขอปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ   
ในสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
ท าให้ส่วนราชการมีความจ าเป็นที่จะต้องทบทวน/ปรับปรุงบริหารจัดการโดยแบ่งส่วนราชการ และแบ่งภารกิจ      
ตามหน้าที่ภายใน เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่ออ านาจหน้าที่  และบทบาทภารกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ               
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด าเนินการในการเสนอ           
ขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวง และกรมในสังกัด โดยการวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และน าไปสู่การเสนอขอแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ โดยหลังการปฏิรูป       
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ห ักการ นการประเมิน 

 

๒) ก ุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่  
- ส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหาร  
- จังหวัด  
ส าหรับการประเมินส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม กองอ านวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้น าแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ            
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหารไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมินให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
เพ่ือรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส่วนราชการ ตามมติของ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๓) ก ไกการประเมิน 
กลไกการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  

ในการปฏิบัติราชการ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด จ านวน ๒ คณะ  

๑.๑) คณะท างานเพื่อพิจารณาตัวช้ีวัด 
       ของส่วนราชการ 

 ๑) ประธาน อ.ก.พ.ร.ฯ 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ - ๗ คน  
๓) เลขาธิการ ก.พ.ร.  
๔) เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
    ที่ได้รับมอบหมาย 

ประธาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างานและเลขานุการ 

๑.๒) คณะท างานเพื่อพิจารณาตัวช้ีวัด 
       ของจังหวัด 

- คณะท างานฯ พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ าหนัก และค่าเป้าหมาย เพ่ือใช้
ประเมินส่วนราชการและจังหวัด โดยพิจารณาจากประเด็นส าคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/แผนพัฒนาจังหวัด 

องค์ประกอบ
ของแต่ละคณะ 
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๔) ก ไกการพิจารณา ห้ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อตัวชี้วัดของส่วนราชการแ ะจังหวัด 
- ไม่มีการเจรจาต่อรองกับส่วนราชการ โดยให้ส่วนราชการก าหนดตัวชี้วัด       

ตามแนวทางที่ ก.พ.ร. ก าหนด แล้วส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร.  
- ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาโดยใช้กลไกของคณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดฯ  

ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อตัวชี้วัดที่ส่วนราชการเสนอ  
และแจ้งผลการพิจารณาไปยังรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล 

๕) ขั้นตอนวิธีการรายงาน / ประเมินผ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เป็นการวางรูปแบบโครงสร้างองค์กร 

ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือยกระดับขีดความสามารถและสร้างประสิทธิภาพ
โดยรวมของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า          
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของส่วนรวมตามภารกิจที่ก าหนด รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น
ของประชาชนและสังคมต่อระบบราชการ การเสนอขอปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ   
ในสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
ท าให้ส่วนราชการมีความจ าเป็นที่จะต้องทบทวน/ปรับปรุงบริหารจัดการโดยแบ่งส่วนราชการ และแบ่งภารกิจ      
ตามหน้าที่ภายใน เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่ออ านาจหน้าที่  และบทบาทภารกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ               
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด าเนินการในการเสนอ           
ขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวง และกรมในสังกัด โดยการวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และน าไปสู่การเสนอขอแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ โดยหลังการปฏิรูป       
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ระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ส านักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการเสนอขอปรับปรุง
อ านาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการเพ่ือให้มีความเหมาะสม สามารถรองรับระเบียบกฎหมาย และนโยบายต่าง ๆ    
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑) ความจ าเป็น นการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดแนวนโยบาย     

ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบราชการไว้ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ และก าหนด
เรื่องการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข        
ด้านการบริหารราชการ (๓) โดยก าหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ       
และแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสม       
กับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยที่แตกต่างกัน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้องค์การภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ โดยปรับโครงสร้าง และระบบบริหารราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการด าเนินงานที่มี
ความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นส านักงานสมัยใหม่ น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบได้ตามสถานการณ์  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ก าหนดเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่  ๓ โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีเป้าหมายหรือผล               
อันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ประการหนึ่งว่า “มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่คล่องตัว (Agile government transformation) 
โดยเน้นการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) 
มีระบบการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างานเน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) 
และสามารถยุบเลิก ปรับเปลี่ยนองค์กรได้ตามสถานการณ์ของการพัฒนา โดยศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง   
ที่ฉับพลันของเทคโนโลยี (Disruptive technology) และรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ      
ในส่วนราชการที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบ         
ในหลักการการมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ เพ่ือให้การบริหาร
ราชการภายในส่วนราชการของหัวหน้าส่วนราชการมีความคล่องตัว รวดเร็ว สามารถจัดตั้ง ยุบเลิก และปรับเปลี่ยน
ส่วนราชการได้ ตอบสนองต่อประชาชน การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และภารกิจที่มีความส าคัญเร่งด่วน
ของรัฐบาล ตลอดจนบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและแนวโน้มที่ส าคัญในอนาคต 

๒) ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๔.๑/ว๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ 

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
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- หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที ่ นร ๑๒๐๔/ว๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗    
เรื่อง การแบ่งสวนราชการภายในกรม 

- หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙   
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกรม 

- หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙   
เรื่อง การปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

- หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐   
เรื่อง การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ 

- หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/๑ ลงวันที ่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒   
เรื ่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ  
ตามแผนปฏิรูปประเทศ 

- หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร  ๑๒๐๐/ว ๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒      
เรื่อง การมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 

๓) ห ักเกณฑ์ ข้อเสนอ แ ะข้ันตอน นการเสนอขอปรับปรุงโครงสร้าง 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ และหลักการจ าแนกประเภท

หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหาร เพ่ือสร้างรูปแบบองค์กรประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับการด าเนินบทบาท
ภารกิจของภาครัฐที่มีความแตกต่างกันหลากหลายตามภารกิจแต่ละประเภทได้ และสามารถก าหนดกระบวนการ
บริหารงานภายในให้สอดคล้องกับประเภท ภารกิจ เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว
ในการบริหารงานมากกว่ารูปแบบที่เป็นหน่วยราชการ (ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร.ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑ ลงวันที่       
๔ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่องการปรับปรุงการจ าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหาร) 

ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรม  มีสาระส าคัญ    
ที่ส่วนราชการจะต้องจัดท า ได้แก่ (๑) ระบุความสอดคล้องของภารกิจกับเป้าหมายตามแผนและนโยบายระดับชาติ 
และ (๒) น าเสนอสาเหตุที่ต้องขอปรับปรุงส่วนราชการ โดยวิ เคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  
ปัญหาการด าเนินงานอันเนื่องมาจากโครงสร้างเดิมไม่เหมาะสม หน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกรณี   
ที่ขอเพ่ิมจ านวนกองในภาพรวมของส่วนราชการ ต้องระบุข้อเสนอให้ยุบเลิก หรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม     
(One-In, X-Out) และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับทั้งต่อประเทศชาติ   
และประชาชน 

ขั้นตอน นการด าเนินการ ส านักงาน ก.พ.ร. เห็นควรให้ปรับปรุงคณะท างาน   
แบ่งส่วนราชการภายในกรม และปรับปรุงขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร.            
ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ใหม่ โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ ๑) การแบ่งส่วนราชการภายในกรม   
ตามหลักการมอบอ านาจ และ ๒) การแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ส่วนราชการต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณา     
โดยมีขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในกรม และต้องจัดท ารายละเอียดค าชี้แจง ซึ่งประกอบด้วย 
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ระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ส านักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการเสนอขอปรับปรุง
อ านาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการเพ่ือให้มีความเหมาะสม สามารถรองรับระเบียบกฎหมาย และนโยบายต่าง ๆ    
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑) ความจ าเป็น นการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดแนวนโยบาย     

ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบราชการไว้ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ และก าหนด
เรื่องการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข        
ด้านการบริหารราชการ (๓) โดยก าหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ       
และแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสม       
กับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยที่แตกต่างกัน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้องค์การภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ โดยปรับโครงสร้าง และระบบบริหารราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการด าเนินงานที่มี
ความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นส านักงานสมัยใหม่ น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบได้ตามสถานการณ์  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ก าหนดเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่  ๓ โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีเป้าหมายหรือผล               
อันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ประการหนึ่งว่า “มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่คล่องตัว (Agile government transformation) 
โดยเน้นการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) 
มีระบบการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างานเน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) 
และสามารถยุบเลิก ปรับเปลี่ยนองค์กรได้ตามสถานการณ์ของการพัฒนา โดยศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง   
ที่ฉับพลันของเทคโนโลยี (Disruptive technology) และรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ      
ในส่วนราชการที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบ         
ในหลักการการมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ เพ่ือให้การบริหาร
ราชการภายในส่วนราชการของหัวหน้าส่วนราชการมีความคล่องตัว รวดเร็ว สามารถจัดตั้ง ยุบเลิก และปรับเปลี่ยน
ส่วนราชการได้ ตอบสนองต่อประชาชน การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และภารกิจที่มีความส าคัญเร่งด่วน
ของรัฐบาล ตลอดจนบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและแนวโน้มที่ส าคัญในอนาคต 

๒) ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๔.๑/ว๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ 

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
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- หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที ่ นร ๑๒๐๔/ว๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗    
เรื่อง การแบ่งสวนราชการภายในกรม 

- หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙   
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกรม 

- หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙   
เรื่อง การปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

- หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐   
เรื่อง การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ 

- หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/๑ ลงวันที ่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒   
เรื ่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ  
ตามแผนปฏิรูปประเทศ 

- หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร  ๑๒๐๐/ว ๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒      
เรื่อง การมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 

๓) ห ักเกณฑ์ ข้อเสนอ แ ะข้ันตอน นการเสนอขอปรับปรุงโครงสร้าง 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ และหลักการจ าแนกประเภท

หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหาร เพ่ือสร้างรูปแบบองค์กรประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับการด าเนินบทบาท
ภารกิจของภาครัฐที่มีความแตกต่างกันหลากหลายตามภารกิจแต่ละประเภทได้ และสามารถก าหนดกระบวนการ
บริหารงานภายในให้สอดคล้องกับประเภท ภารกิจ เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว
ในการบริหารงานมากกว่ารูปแบบที่เป็นหน่วยราชการ (ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร.ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑ ลงวันที่       
๔ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่องการปรับปรุงการจ าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหาร) 

ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรม  มีสาระส าคัญ    
ที่ส่วนราชการจะต้องจัดท า ได้แก่ (๑) ระบุความสอดคล้องของภารกิจกับเป้าหมายตามแผนและนโยบายระดับชาติ 
และ (๒) น าเสนอสาเหตุที่ต้องขอปรับปรุงส่วนราชการ โดยวิ เคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  
ปัญหาการด าเนินงานอันเนื่องมาจากโครงสร้างเดิมไม่เหมาะสม หน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกรณี   
ที่ขอเพ่ิมจ านวนกองในภาพรวมของส่วนราชการ ต้องระบุข้อเสนอให้ยุบเลิก หรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม     
(One-In, X-Out) และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับทั้งต่อประเทศชาติ   
และประชาชน 

ขั้นตอน นการด าเนินการ ส านักงาน ก.พ.ร. เห็นควรให้ปรับปรุงคณะท างาน   
แบ่งส่วนราชการภายในกรม และปรับปรุงขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร.            
ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ใหม่ โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ ๑) การแบ่งส่วนราชการภายในกรม   
ตามหลักการมอบอ านาจ และ ๒) การแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ส่วนราชการต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณา     
โดยมีขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในกรม และต้องจัดท ารายละเอียดค าชี้แจง ซึ่งประกอบด้วย 
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- การทบทวนบทบาท ภารกิจภาพรวมของส่วนราชการ 
- เหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง 
- ภารกิจของส่วนราชการที่จะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ 
- อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
- ปริมาณงาน 
- แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เป็นผลจากการดาเนินงานปรับปรุงโครงสร้าง

และภารกิจของส่วนราชการระดับต่ ากว่ากรม (ใหม่) 
- ค่าใช้จ่าย 
- ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
- รายละเอียดอื่นๆ 

๔) องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง   
แ ะคณะท างานแบ่งส่วนราชการภาย นกรม 

ค าสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่  ๖๔๘/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒         
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย  โดยมีรัฐ มนตรีว ่า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน และมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย เป็นกรรมการ
และเลขานุการร่วม มีอ านาจหน้าที่ พิจารณาปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม การจัดและพัฒนาส่วนราชการ   
และวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบบุคคลให้ทันสมัย ก าหนดหน้าที่และอ านาจรวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้ง คณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  โดยมีปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นรองประธาน และมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นคณะท างานและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาข้อเสนอ การปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ก าหนดหน้าที่และอ านาจ ขอบเขต           
ความรับผิดชอบของส่วนราชการ รวมถึงกรอบอัตราก าลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

๕) หน่วยงาน นสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ขอเสนอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง   
ส่วนราชการ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนอขอจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอ าเภอให้เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคระดับอ าเภอ เป็นการเสนอขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรม
ที่ต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณา ซึ่งปัจจุบันได้จัดส่งค าชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม  (การจัดตั้ง
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอให้เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคระดับอ าเภอ) ก่อนน าเสนอ        
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ต่อคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรม เพื่อพิจารณาข้อเสนอฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของกระทรวงมหาดไทยและ ก.พ.ร. ตามล าดับต่อไป 

 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๐ (มท.) ๕๐๒๕๑ 
 

๓.๓.๒ การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน นสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงมหาดไทย มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์    

ของกระทรวงมหาดไทยขึ้น โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ            
ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และมีผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีการกระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์       
และข้ันตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป.  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๘๔ (มท.) ๕๑๔๑๐ 
 

  

การแบ่งส่วนราชการภาย นกรมตามห ักการมอบอ านาจ 
การแบ่งส่วนราชการภาย นกรมท่ีต้องเสนอ ห้ ก.พ.ร. พิจารณา 
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- การทบทวนบทบาท ภารกิจภาพรวมของส่วนราชการ 
- เหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง 
- ภารกิจของส่วนราชการที่จะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ 
- อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
- ปริมาณงาน 
- แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เป็นผลจากการดาเนินงานปรับปรุงโครงสร้าง

และภารกิจของส่วนราชการระดับต่ ากว่ากรม (ใหม่) 
- ค่าใช้จ่าย 
- ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
- รายละเอียดอื่นๆ 

๔) องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง   
แ ะคณะท างานแบ่งส่วนราชการภาย นกรม 

ค าสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่  ๖๔๘/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒         
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย  โดยมีรัฐ มนตรีว ่า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน และมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย เป็นกรรมการ
และเลขานุการร่วม มีอ านาจหน้าที่ พิจารณาปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม การจัดและพัฒนาส่วนราชการ   
และวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบบุคคลให้ทันสมัย ก าหนดหน้าที่และอ านาจรวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้ง คณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  โดยมีปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นรองประธาน และมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นคณะท างานและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาข้อเสนอ การปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ก าหนดหน้าที่และอ านาจ ขอบเขต           
ความรับผิดชอบของส่วนราชการ รวมถึงกรอบอัตราก าลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

๕) หน่วยงาน นสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ขอเสนอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง   
ส่วนราชการ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนอขอจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอ าเภอให้เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคระดับอ าเภอ เป็นการเสนอขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรม
ที่ต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณา ซึ่งปัจจุบันได้จัดส่งค าชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม  (การจัดตั้ง
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอให้เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคระดับอ าเภอ) ก่อนน าเสนอ        
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ต่อคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรม เพื่อพิจารณาข้อเสนอฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของกระทรวงมหาดไทยและ ก.พ.ร. ตามล าดับต่อไป 

 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๐ (มท.) ๕๐๒๕๑ 
 

๓.๓.๒ การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน นสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงมหาดไทย มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์    

ของกระทรวงมหาดไทยขึ้น โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ            
ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และมีผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีการกระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์       
และข้ันตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป.  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๘๔ (มท.) ๕๑๔๑๐ 
 

  

การแบ่งส่วนราชการภาย นกรมตามห ักการมอบอ านาจ 
การแบ่งส่วนราชการภาย นกรมท่ีต้องเสนอ ห้ ก.พ.ร. พิจารณา 
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๓.๓.๓ การด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 
(๑) งานสนับสนุนแ ะประสานงาน  ห้ค าปรึกษา ตอบข้อหารือ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ     

คดีปกครอง คดีอาญา คดีแพ่งของหน่วยงาน นสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ เกี่ยวข้องแ ะอย ่ นอ านาจ           
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือป ัดกระทรวงมหาดไทย หรือรองป ัดกระทรวงมหาดไทย 

สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ตอบข้อหารือ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีอาญา     
คดีแพ่ง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย 
รวบรวมข้อมูล ประสานงาน ในการด าเนินคดีปกครอง คดีอาญา คดีแพ่งที่อยู่ในอ านาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(๒) งานตรวจสอบแ ะก ั่นกรอง  ห้ค าปรึกษา ตอบข้อหารือ อุทธรณ์ค าสั่ ง           
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่อย ่ นอ านาจการวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย หรือป ัดกระทรวงมหาดไทย หรือรองป ัดกระทรวงมหาดไทย  

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นข้อเท็จจริงตามที่ได้รับรายงาน 
โดยน าข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญมาปรับเข้ากับข้อกฎหมาย และตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณี
ดังกล่าว ศึกษาค้นคว้ากฎหมาย ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ค าวินิจฉัยค าพิพากษาของศาลปกครอง 
ตลอดจนความเห็นทางกฎหมายที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณาเพ่ือเสนอความเห็น 

(๓) งานความรับผิดทาง ะเมิด การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ มีกระบวนงาน ดังนี้ 

๑) รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร 
๒) ตรวจสอบเรื่องตามกรณีต่อไปนี้ 

- ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- ตรวจสอบเอกสารในเรื่องว่าสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ และมีเอกสารใด     

ที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาหรือไม่ 
- ตรวจสอบว่าได้รับความเสียหายเป็นจ านวนเท่าใด 
- ตรวจสอบเป็นกรณีบุคคลภายนอกกระท าละเมิด หรือเจ้าหน้าที่กระท าละเมิด 
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเห็นเบื้องต้นของหน่วยงานว่าแจ้งชัดหรือไม่ 
- ตรวจสอบอายุความ 

๓) ตรวจสอบและพิจารณา ข้อกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้  

- ตรวจสอบความถูกต้องของค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบบันทึกถ้อยค า (สล.๑) แบบรายงานผล         

การสอบสวน (สล.๒)  
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- ตรวจสอบว่าผู้กระท าละเมิดเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่ และเจ้าหน้าที่กระท าละเมิด
ในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่  

- ตรวจสอบความเสียหายที่หน่วยงานได้รับ หรือความเสียหายต่อบุคคลภายนอก  
- พิจารณาค าขอหรือค าฟ้องของผู้เสียหาย และพิจารณาจ านวนค่าสินไหมทดแทน  
- พิจารณาว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้น กระท าโดยจงใจหรือประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่  
- ตรวจสอบการพิจารณาไล่เบี้ย และสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

๔) พิจารณาข้อเท็จจริงและให้ความเห็นทางกฎหมายตามเรื่องต่อไปนี้ 
- พิจารณาการกระท าละเมิดท่ีเกี่ยวเนื่องกับการฟ้องคดี 
- พิจารณาว่าเป็นกรณีที่ ไม่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง       

ความรับผิดทางละเมิด  
- พิจารณากรณีท่ีต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
- พิจารณาผลการตรวจสอบจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
- พิจารณาค าขอที่บุคคลภายนอกเรียกให้กระทรวงมหาดไทยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
- การตรวจสอบรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 

๕) พิจารณาว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายแจ้งชัดหรือไม่ มีเอกสารใดที่จ าเป็นต้องใช้
ประกอบการพิจารณาหรือไม่ หรือมีการด าเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ และจัดท าหนังสือเสนอ
ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

- กรณีมีการด าเนินการถูกต้อง เสนอให้หน่วยงานด าเนินการตามกฎหมาย          
ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี 

- กรณีมีการด าเนินการไม่ถูกต้อง ให้ความเห็นทางกฎหมายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ว่าจักต้องด าเนินการอย่างไร กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีว่าอย่างไร หน่วยงานด าเนินการไม่ถูกต้องอย่างไร พร้อมกับ
เสนอแนะให้หน่วยงานด าเนินการตามกฎหมายหรือสอบสวนเพิ่มเติม 

- กรณีมีการด าเนินการไม่ถูกต้อง แต่ไม่มีผลกระทบกับขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองหรือการออกค าสั่งทางปกครอง และมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพราะใกล้ครบก าหนดอายุความ    
จะพิจารณาเสนอรายงานผล 

- กรณีมีข้อกฎหมายที่ส าคัญและยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เห็นควรให้หารือไป
ยังคณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย หรือกรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

- ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาและ
วินิจฉัยสั่งการ 

๖) เมื่อสั่งการหรือให้ความเห็นชอบแล้ว ด าเนินการดังนี้ 
- รับเรื่องคืน และส่งเรื่องให้นิติกรเจ้าของส านวน  
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๓.๓.๓ การด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 
(๑) งานสนับสนุนแ ะประสานงาน  ห้ค าปรึกษา ตอบข้อหารือ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ     

คดีปกครอง คดีอาญา คดีแพ่งของหน่วยงาน นสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ เกี่ยวข้องแ ะอย ่ นอ านาจ           
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือป ัดกระทรวงมหาดไทย หรือรองป ัดกระทรวงมหาดไทย 

สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ตอบข้อหารือ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีอาญา     
คดีแพ่ง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย 
รวบรวมข้อมูล ประสานงาน ในการด าเนินคดีปกครอง คดีอาญา คดีแพ่งที่อยู่ในอ านาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(๒) งานตรวจสอบแ ะก ั่นกรอง  ห้ค าปรึกษา ตอบข้อหารือ อุทธรณ์ค าสั่ ง           
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่อย ่ นอ านาจการวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย หรือป ัดกระทรวงมหาดไทย หรือรองป ัดกระทรวงมหาดไทย  

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นข้อเท็จจริงตามที่ได้รับรายงาน 
โดยน าข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญมาปรับเข้ากับข้อกฎหมาย และตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณี
ดังกล่าว ศึกษาค้นคว้ากฎหมาย ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ค าวินิจฉัยค าพิพากษาของศาลปกครอง 
ตลอดจนความเห็นทางกฎหมายที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณาเพ่ือเสนอความเห็น 

(๓) งานความรับผิดทาง ะเมิด การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ มีกระบวนงาน ดังนี้ 

๑) รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร 
๒) ตรวจสอบเรื่องตามกรณีต่อไปนี้ 

- ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- ตรวจสอบเอกสารในเรื่องว่าสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ และมีเอกสารใด     

ที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาหรือไม่ 
- ตรวจสอบว่าได้รับความเสียหายเป็นจ านวนเท่าใด 
- ตรวจสอบเป็นกรณีบุคคลภายนอกกระท าละเมิด หรือเจ้าหน้าที่กระท าละเมิด 
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเห็นเบื้องต้นของหน่วยงานว่าแจ้งชัดหรือไม่ 
- ตรวจสอบอายุความ 

๓) ตรวจสอบและพิจารณา ข้อกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้  

- ตรวจสอบความถูกต้องของค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบบันทึกถ้อยค า (สล.๑) แบบรายงานผล         

การสอบสวน (สล.๒)  
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- ตรวจสอบว่าผู้กระท าละเมิดเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่ และเจ้าหน้าที่กระท าละเมิด
ในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่  

- ตรวจสอบความเสียหายที่หน่วยงานได้รับ หรือความเสียหายต่อบุคคลภายนอก  
- พิจารณาค าขอหรือค าฟ้องของผู้เสียหาย และพิจารณาจ านวนค่าสินไหมทดแทน  
- พิจารณาว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้น กระท าโดยจงใจหรือประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่  
- ตรวจสอบการพิจารณาไล่เบี้ย และสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

๔) พิจารณาข้อเท็จจริงและให้ความเห็นทางกฎหมายตามเรื่องต่อไปนี้ 
- พิจารณาการกระท าละเมิดท่ีเกี่ยวเนื่องกับการฟ้องคดี 
- พิจารณาว่าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง       

ความรับผิดทางละเมิด  
- พิจารณากรณีท่ีต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
- พิจารณาผลการตรวจสอบจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
- พิจารณาค าขอที่บุคคลภายนอกเรียกให้กระทรวงมหาดไทยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
- การตรวจสอบรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 

๕) พิจารณาว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายแจ้งชัดหรือไม่ มีเอกสารใดที่จ าเป็นต้องใช้
ประกอบการพิจารณาหรือไม่ หรือมีการด าเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ และจัดท าหนังสือเสนอ
ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

- กรณีมีการด าเนินการถูกต้อง เสนอให้หน่วยงานด าเนินการตามกฎหมาย          
ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี 

- กรณีมีการด าเนินการไม่ถูกต้อง ให้ความเห็นทางกฎหมายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ว่าจักต้องด าเนินการอย่างไร กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีว่าอย่างไร หน่วยงานด าเนินการไม่ถูกต้องอย่างไร พร้อมกับ
เสนอแนะให้หน่วยงานด าเนินการตามกฎหมายหรือสอบสวนเพิ่มเติม 

- กรณีมีการด าเนินการไม่ถูกต้อง แต่ไม่มีผลกระทบกับขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองหรือการออกค าสั่งทางปกครอง และมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพราะใกล้ครบก าหนดอายุความ    
จะพิจารณาเสนอรายงานผล 

- กรณีมีข้อกฎหมายที่ส าคัญและยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เห็นควรให้หารือไป
ยังคณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย หรือกรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

- ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาและ
วินิจฉัยสั่งการ 

๖) เมื่อสั่งการหรือให้ความเห็นชอบแล้ว ด าเนินการดังนี้ 
- รับเรื่องคืน และส่งเรื่องให้นิติกรเจ้าของส านวน  
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- จัดท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการส านักกฎหมาย สป. ลงนามแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องทราบและด าเนินการตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยสั่งการ 

- ตรวจสอบเอกสารและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
(๔) การพิจารณาร่างกฎหมาย ตรวจสอบ ก ั่นกรอง  ห้ค าปรึกษาแ ะตอบข้อหารือ

เก่ียวกับร่างกฎหมายร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ ร่างประกาศ หรือร่างค าสั่งต่างๆของหน่วยงาน นสังกัด      
กระทรวงมหาดไทย มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) รับเรื่องจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเสนอความเห็นประกอบ   
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 

๒) เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ     
ในหลักการ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วจัดล าดับเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม 

๓) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งจัดท าหนังสือเชิญประชุม 

๔) จัดประชุมพิจารณาร่างกฎหมายและหรือข้อหารือทางกฎหมาย และจัดท ารายงาน
การประชุม 

๕) รับรองรายงานการประชุมและแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 
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- จัดท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการส านักกฎหมาย สป. ลงนามแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องทราบและด าเนินการตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยสั่งการ 

- ตรวจสอบเอกสารและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
(๔) การพิจารณาร่างกฎหมาย ตรวจสอบ ก ั่นกรอง  ห้ค าปรึกษาแ ะตอบข้อหารือ

เกี่ยวกับร่างกฎหมายร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ ร่างประกาศ หรือร่างค าสั่งต่างๆของหน่วยงาน นสังกัด      
กระทรวงมหาดไทย มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) รับเรื่องจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเสนอความเห็นประกอบ   
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 

๒) เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ     
ในหลักการ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วจัดล าดับเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม 

๓) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งจัดท าหนังสือเชิญประชุม 

๔) จัดประชุมพิจารณาร่างกฎหมายและหรือข้อหารือทางกฎหมาย และจัดท ารายงาน
การประชุม 

๕) รับรองรายงานการประชุมและแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 
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รับ

เรื่อ
งจ

าก
หน่

วย
งา

นใ
นส

ังก
ัด 

มท
.เพ

ื่อเส
นอ

คว
าม

เห
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งาน
ร่า

งก
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งรั
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รื่อ
ง

เข
้าส

ู่ระ
บบ

อิเ
ล็ก

ทร
อนิ

กส
์เพ

ื่อแ
จ้ง

เจ้า
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าที่
นิต

ิกร
รับ

เรื่อ
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เจ
้าห

น้า
ที่

รับ
เรื่อ

ง 
ภา

ยใน
 1

 วัน
 

1.
 เรื่

อง
เร่ง

ด่ว
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คือ
 เร

ื่อง
ที่จ

ะต้
อง

ด า
เนิ

นก
าร

โด
ยเร

่งด
่วน

ตา
มน

โย
บา
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ผู้บ
ริห

าร
 กล
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วัน
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บบ

 คือ
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กฎ
หม

าย
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รือ
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ิจข

อง
 มท

. ร
่างก

ฎห
มา

ยเก
ี่ยว

ด้ว
ย

กา
รเ

งิน
 ร

่าง
กฎ

หม
าย

ที่แ
ก้ไ

ข
สา

ระ
ส า

คัญ
ขอ

งก
ฎห

มา
ยนั้

น 
ๆ จ

ะต
้อง

น า
เสน

อ ร
มว

.มท
. ใ

ห้ค
วา

มเห
็นช

อบ
ใน

หล
ักก

าร
เบ

ื้อง
ต้น

 เพ
ื่อค

ณะ
กร

รม
กา

ร
พิจ

าร
ณา

ร่า
งก

ฎห
มา

ยข
อง

 ม
ท.

 จ
ะไ

ด้
พิจ

าร
ณา

ใน
รา

ยล
ะเ

อีย
ดต

่อไ
ป 

หร
ือ

นิต
ิกร

 
ภา

ยใน
 7

 วัน
 

1.
 เรื่

อง
เร่ง

ด่ว
น 

คือ
 เร

ื่อง
ที่จ

ะต้
อง

ด า
เนิ

นก
าร

โด
ยเร

่งด
่วน

ตา
มน

โย
บา

ยข
อง

คณ
ะร

ัฐม
นต

รีห
รือ

ผู้บ
ริห

าร
 กล

ุ่มง
าน

ร่า
งก

ฎห
มา

ยร
ักษ

าม
าต

รฐ
าน

ระ
ยะ

เวล
าก

าร
ให

้บร
ิกา

รป
ระ

มา
ณ 

4 
วัน

 
2. 

เรื่อ
งร

ูปแ
บบ

 คื
อร

่าง
กฎ

หม
าย

ที่เ
ป็น

รูป
แบ

บ
ทั่ว

ไป
ซึ่ง

เค
ยม

ีกา
รเส

นอ
ใน

รูป
แบ

บนี้
มา

แล
้ว

หล
าย

คร
ั้ง 

ที่ม
ีข้อ

เท็
จจ

ริง
ใน

ลัก
ษณ

ะท
 าน

อง
เดี

ยว
กัน

หร
ือข

้อเ
ท็จ

จร
ิงไม

่แต
กต

่าง
ไป

จา
กเ

ดิม
 

กล
ุ่มง

าน
ร่า

งก
ฎห

มา
ยร

ักษ
าม

าต
รฐ

าน
ระ

ยะ
เวล

า
ใน

กา
รให

้บร
ิกา

รป
ระ

มา
ณ 

4 
วัน

 
3.

 เร
ื่อง

ทั่ว
ไป

 คื
อ 

ร่า
งก

ฎห
มา

ยห
รือ

ข้อ
หา

รือ
นอ

กเ
หนื

อจ
าก

 ข้
อ 

1.
 แ

ละ
 2

. ก
ลุ่ม

งา
นร

่าง
กฎ

หม
าย

รัก
ษา

มา
ตร

ฐา
นร

ะย
ะเ

วล
าใ

นก
าร

ตา
มร

ะเ
บีย

บง
าน

สา
รบ

รร
ณ

แล
ะต

าม
กฎ

หม
าย

แล
ะร

ะเบ
ียบ

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

กับ
กา

รเส
นอ

ร่า
ง

กฎ
หม

าย
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ีข้อ

เท็
จจ

ริง
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- ฝ
่าย

เล
ขา

นุก
าร

คณ
ะก

รร
มก

าร
พิจ

าร
ณ

าร่
าง

กฎ
หม

าย
ขอ

ง 
มท
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ด า

เนิ
นก

าร
จัด

ปร
ะช

ุม 
เพ

ื่อต
รว

จส
อบ

กล
ั่นก

รอ
งพ

ิจา
รณ

าร่
าง

กฎ
หม

าย
เป

็น
รา

ยฉ
บับ

แล
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โอ

กา
สใ

ห้ผ
ู้แท

น
หน่

วย
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นที่
เส

นอ
ร่า

งก
ฎห

มา
ยไ

ด้ม
ี

โอก
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ชี้แ
จง

แล
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้คว
าม
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ิ่มเต
ิม 
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เสร
็จส
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ปร
ะช
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ชุม
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ื่อพ
ิจา

รณ
าร

ับร
อง

ต่อ
ไป

 

นิต
ิกร

แล
ะ

เจ
้าห

น้า
ที่ 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

ภา
ยใน

 1
 วัน

 
      ภา

ยใน
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 วัน
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อง
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ด่ว
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คือ
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ที่จ

ะต้
อง

ด า
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าร

โด
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่งด
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ตา
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ใน

ลัก
ษณ

ะท
 าน

อง
เดี

ยว
กัน

หร
ือข

้อเ
ท็จ

จร
ิงไม

่แต
กต

่าง
ไป

จา
กเ

ดิม
 

กล
ุ่มง

าน
ร่า

งก
ฎห

มา
ยร

ักษ
าม

าต
รฐ
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 คื
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รือ
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ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ ร่างประกาศ หรือร่างค าสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

(Flowchart) 
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(๕) การตรวจสอบ ก ั่นกรอง แ ะท าความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตตามกฎหมาย   
ว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพ ิง แ ะสิ่งเทียมอาวุธปืน มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) การตรวจสอบ กลั่นกรอง และท าความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตด าเนินการ
เก่ียวกับใบอนุญาตค้าอาวุธปืนฯ และใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนฯ ส าหรับการค้าตาม ม. ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ    
พ.ศ. ๒๔๙๐ ประกอบมาตรา ๒๖ มาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ และค าสั่งกระทรวงมหาดไทย  
ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒  

๒) การตรวจสอบ กลั่นกรอง และท าความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ค าขอ
อนุญาตมีอาวุธปืน ตามมาตรา ๖๓ แห่ง พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๓) การตรวจสอบ กลั่นกรอง และท าความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตวัตถุระเบิด  

๔) การตรวจสอบ กลั่นกรอง และท าความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์          
ค าขออนุญาตวัตถุระเบิด  
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(๕) การตรวจสอบ ก ั่นกรอง แ ะท าความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตตามกฎหมาย   
ว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพ ิง แ ะสิ่งเทียมอาวุธปืน มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) การตรวจสอบ กลั่นกรอง และท าความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตด าเนินการ
เกี่ยวกับใบอนุญาตค้าอาวุธปืนฯ และใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนฯ ส าหรับการค้าตาม ม. ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ    
พ.ศ. ๒๔๙๐ ประกอบมาตรา ๒๖ มาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ และค าสั่งกระทรวงมหาดไทย  
ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒  

๒) การตรวจสอบ กลั่นกรอง และท าความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ค าขอ
อนุญาตมีอาวุธปืน ตามมาตรา ๖๓ แห่ง พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๓) การตรวจสอบ กลั่นกรอง และท าความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตวัตถุระเบิด  

๔) การตรวจสอบ กลั่นกรอง และท าความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์          
ค าขออนุญาตวัตถุระเบิด  
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๓.๓.๔ การป้องกันปราบปรามการทุจริตแ ะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
(๑) งานการป้องกันแ ะปราบปรามการทุจริต 

๑) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแ ะปราบปรามการทุจริตแ ะประพฤติมิชอบของ
กระทรวงมหาดไทย ขึ้นตามกรอบด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบ           
แนวทางการบริหารจัดการ การก ากับ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โดยแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก ่

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

๒) จัดท าสรุปผ การด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันแ ะปราบปรามการทุจริต   
ของกระทรวงมหาดไทย รอบ ๖ เดือน แ ะ ๑๒ เดือน แ ะสรุปผ การด าเนินงานประจ าปีด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแ ะประพฤติมิชอบ แ ะการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ส่งส านักงาน 
ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามผลการด าเนินงาน โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด      
และจังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นประจ า ทุกวันที่ ๕ ของเดือน และเน้นย้ าหน่วยงานและจังหวัดเร่งรัดการด าเนินโครงการทุกไตรมาส       
รวมทั้งก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ในรอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน 

๓) รายงานผ การด าเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ  นระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของส านักงาน 
ป.ป.ท.  นภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ก าหนด      
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรายงานข้อมูลภายในวันที่ ๕ ทุกของเดือน เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงาน  
ในภาพรวมให้ส านักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 

๔) วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตแ ะประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
 นสังกัดกระทรวงมหาดไทย แ ะจัดท ามาตรการ ระบบ หรือแนวทาง นการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อ ห้เกิดการทุจริต โดยรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงาน ป.ป.ท. โดยส านักงาน ป.ป.ท.     
จะจัดส่งผลการวิเคราะห์การประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย ในกระบวนงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงข้อสังเกต หรือข้อเสนอของส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือน าข้อคิดเห็นฯ 
ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

๕) เผยแพร่ รณรงค์ แ ะ ห้ความร ้เกี่ยวกับการป้องกันแ ะปราบปรามการทุจริต    
โดยการจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ การสร้างเครือข่าย การปลูกฝังเสริมสร้างค่านิยมจิตส านึก ด้านการต่อต้าน   
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การทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม หรือค่านิยม ที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น  รวมถึง 
การผลิตสื่อ เพ่ือเผยแพร่ภารกิจด้านการต่อต้านการทุจริตหรือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

(๒) งานด้านส่งเสริมแ ะคุ้มครองจริยธรรม 
๑) ขับเค ื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะกรรมการจริยธรรม

ประจ าส านักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทยในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ     
พลเรือน เช่น จัดท าแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดฝึกอบรม และปลูกจิตส านึก
จริยธรรมที่ดีให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประเภทต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยส่วนกลางก าหนดแนวทางการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือยกย่อง
เป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ก าหนดแนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

๒) ยกระดับการประเมินคุณธรรมแ ะความโปร่ง ส นการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ของหน่วยงาน นสังกัดกระทรวงมหาดไทย              
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

- ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน า โดยการจัดประชุมมอบนโยบาย การประกาศ
เจตจ านงของผู้บริหาร ชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ให้กับหน่วยงานในสังกัด เพ่ือเข้าใจแบบการประเมิน/
ขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล/การจัดส่งข้อมูลให้กับผู้ประเมินเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด  

- ติดตามผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด เพื่อทราบจุดแข็ง 
จุดอ่อนของแต่ละหน่วย พร้อมทั้งติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน เพ่ือท าการประมวลผล     
ในภาพรวมต่อไป 

๓) สร้างการรับร ้แ ะการเผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒      
ด้วยวิธีการ ช่องทางและสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเตรียมการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมเพ่ือใช้บังคับ      
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐของกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

๔) ขับเค ่ือนการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง 
มหาดไทย ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
แนวทางด าเนินการของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

๕) จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการกระตุ้น
และส่งเสริมคุณธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน       
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงมหาดไทย  โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑ (มท.) ๕๐๑๕๐ 
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๓.๓.๔ การป้องกันปราบปรามการทุจริตแ ะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
(๑) งานการป้องกันแ ะปราบปรามการทุจริต 

๑) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแ ะปราบปรามการทุจริตแ ะประพฤติมิชอบของ
กระทรวงมหาดไทย ขึ้นตามกรอบด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบ           
แนวทางการบริหารจัดการ การก ากับ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โดยแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก ่

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

๒) จัดท าสรุปผ การด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันแ ะปราบปรามการทุจริต   
ของกระทรวงมหาดไทย รอบ ๖ เดือน แ ะ ๑๒ เดือน แ ะสรุปผ การด าเนินงานประจ าปีด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแ ะประพฤติมิชอบ แ ะการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ส่งส านักงาน 
ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามผลการด าเนินงาน โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด      
และจังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นประจ า ทุกวันที่ ๕ ของเดือน และเน้นย้ าหน่วยงานและจังหวัดเร่งรัดการด าเนินโครงการทุกไตรมาส       
รวมทั้งก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ในรอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน 

๓) รายงานผ การด าเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ  นระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของส านักงาน 
ป.ป.ท.  นภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ก าหนด      
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรายงานข้อมูลภายในวันที่ ๕ ทุกของเดือน เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงาน  
ในภาพรวมให้ส านักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 

๔) วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตแ ะประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
 นสังกัดกระทรวงมหาดไทย แ ะจัดท ามาตรการ ระบบ หรือแนวทาง นการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อ ห้เกิดการทุจริต โดยรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงาน ป.ป.ท. โดยส านักงาน ป.ป.ท.     
จะจัดส่งผลการวิเคราะห์การประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย ในกระบวนงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงข้อสังเกต หรือข้อเสนอของส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือน าข้อคิดเห็นฯ 
ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

๕) เผยแพร่ รณรงค์ แ ะ ห้ความร ้เกี่ยวกับการป้องกันแ ะปราบปรามการทุจริต    
โดยการจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ การสร้างเครือข่าย การปลูกฝังเสริมสร้างค่านิยมจิตส านึก ด้านการต่อต้าน   
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การทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม หรือค่านิยม ที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น  รวมถึง 
การผลิตสื่อ เพ่ือเผยแพร่ภารกิจด้านการต่อต้านการทุจริตหรือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

(๒) งานด้านส่งเสริมแ ะคุ้มครองจริยธรรม 
๑) ขับเค ื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะกรรมการจริยธรรม

ประจ าส านักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทยในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ     
พลเรือน เช่น จัดท าแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดฝึกอบรม และปลูกจิตส านึก
จริยธรรมที่ดีให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประเภทต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยส่วนกลางก าหนดแนวทางการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือยกย่อง
เป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ก าหนดแนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

๒) ยกระดับการประเมินคุณธรรมแ ะความโปร่ง ส นการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ของหน่วยงาน นสังกัดกระทรวงมหาดไทย              
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

- ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน า โดยการจัดประชุมมอบนโยบาย การประกาศ
เจตจ านงของผู้บริหาร ชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ให้กับหน่วยงานในสังกัด เพ่ือเข้าใจแบบการประเมิน/
ขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล/การจัดส่งข้อมูลให้กับผู้ประเมินเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด  

- ติดตามผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด เพื่อทราบจุดแข็ง 
จุดอ่อนของแต่ละหน่วย พร้อมทั้งติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน เพ่ือท าการประมวลผล     
ในภาพรวมต่อไป 

๓) สร้างการรับร ้แ ะการเผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒      
ด้วยวิธีการ ช่องทางและสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเตรียมการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมเพ่ือใช้บังคับ      
กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐของกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

๔) ขับเค ่ือนการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง 
มหาดไทย ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
แนวทางด าเนินการของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

๕) จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการกระตุ้น
และส่งเสริมคุณธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน       
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงมหาดไทย  โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑ (มท.) ๕๐๑๕๐ 
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๓.๓.๕ การส่งเสริมแ ะพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานจังหวัด  
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดได้พัฒนาองค์ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ 

หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เอ้ือต่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ อาทิ แนวทางการปฏิบัติงานรองรับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ (One Plan) โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR).เครื่องมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Benchmarking) การจัดท าคู่มือการโอน
สินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวโดยการฝึกอบรม สัมมนาให้ผู้บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน การบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทาง    
การปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและส่วนกลางที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) การจัดอบรมให้ความรู้ในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนที่ (One Plan) และแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานรองรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
และประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ 
ในระดับพ้ืนที่ 

(๒) การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Benchmarking) 
เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ให้เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาระหว่างจังหวัด
กลุ่มจังหวัดและภาค (Comparative Benchmarking) ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปรียบเทียบระดับ
การพัฒนาศักยภาพภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค (Competitive Benchmarking) และเปรียบเทียบระดับ    
การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาคต่อประเด็นส าคัญ (Agenda Benchmarking) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

(๓) การจัดท าคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผน การบริหารโครงการ การบริหาร
งบประมาณ ฯลฯ ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น คู่มือความรู้พ้ืนฐานส าหรับการจัดท าแผน พัฒนาจังหวัด   
และกลุ่มจังหวัด รวมกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด คู่มือการโอนสินทรัพย์
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด เป็นต้น 

(๔) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร     
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ส าหรับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นต้น 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสรมิการบริหารราชการจังหวัด ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 
   โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๘๒๑ (มท.) ๕๐๔๓๑ 
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๓.๓.๖ การขับเค ื่อนความร่วมมือภาครัฐแ ะเอกชนเพื่อการพัฒนาแ ะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
จังหวัด/ก ุ่มจังหวัด  

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการ
ประกอบด้วย รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่พิจารณาและเสนอแนะ
แนวทางและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน          
ของภาคเอกชน รวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และในการประชุม กรอ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ 
ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด ซึ่งได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยด าเนินก าร
แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว โดยให้มีการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาสนับสนุน            
การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา       
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ ซึ่งก าหนดให้มีการจัด
ประชุมอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดการประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(๒) จั งหวั ด /กลุ่ มจั งหวั ด  ร ายงานผลการประชุ ม  กรอ .  จั งหวั ด /กลุ่ มจั งหวั ด                  

ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
(๓) กรณีที่ประชุมฯ มีการพิจารณาให้การสนับสนุนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม       

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าที่ งบประมาณ  
หรือเกินกว่าที่ศักยภาพของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจะด าเนินการ จะส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนการด าเนินการ
มายังกระทรวงมหาดไทย 

(๔) กระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพ่ือขอรับการสนับสนุน/เสนอเรื่อง
เข้า กรอ. ส่วนกลางเพ่ือให้การสนับสนุนกรณีเป็นเรื่องเชิงนโยบาย 

(๕) กระทรวงมหาดไทยรับทราบผลการพิจารณาจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องและแจ้ง กรอ.
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดทราบผลการพิจารณา 

(๖) กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แจ้งผลการพิจารณาจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
(๗) ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๔ ให้จัดตั้งคณะกรรมการ        
ร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) 

๒) มติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)   
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ก าหนดให้ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดให้มีการประชุม อย่างน้อย  
๒ เดือน/ครั้ง 
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๓.๓.๕ การส่งเสริมแ ะพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานจังหวัด  
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดได้พัฒนาองค์ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ 

หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เอ้ือต่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ อาทิ แนวทางการปฏิบัติงานรองรับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ (One Plan) โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR).เครื่องมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Benchmarking) การจัดท าคู่มือการโอน
สินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวโดยการฝึกอบรม สัมมนาให้ผู้บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน การบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทาง    
การปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและส่วนกลางที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) การจัดอบรมให้ความรู้ในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนที่ (One Plan) และแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานรองรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
และประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ 
ในระดับพ้ืนที่ 

(๒) การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Benchmarking) 
เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ให้เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาระหว่างจังหวัด
กลุ่มจังหวัดและภาค (Comparative Benchmarking) ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปรียบเทียบระดับ
การพัฒนาศักยภาพภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค (Competitive Benchmarking) และเปรียบเทียบระดับ    
การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาคต่อประเด็นส าคัญ (Agenda Benchmarking) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

(๓) การจัดท าคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผน การบริหารโครงการ การบริหาร
งบประมาณ ฯลฯ ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น คู่มือความรู้พ้ืนฐานส าหรับการจัดท าแผน พัฒนาจังหวัด   
และกลุ่มจังหวัด รวมกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด คู่มือการโอนสินทรัพย์
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด เป็นต้น 

(๔) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร     
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ส าหรับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นต้น 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสรมิการบริหารราชการจังหวัด ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 
   โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๘๒๑ (มท.) ๕๐๔๓๑ 
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๓.๓.๖ การขับเค ื่อนความร่วมมือภาครัฐแ ะเอกชนเพื่อการพัฒนาแ ะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
จังหวัด/ก ุ่มจังหวัด  

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการ
ประกอบด้วย รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่พิจารณาและเสนอแนะ
แนวทางและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน          
ของภาคเอกชน รวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และในการประชุม กรอ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ 
ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด ซึ่งได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยด าเนินก าร
แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว โดยให้มีการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาสนับสนุน            
การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา       
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ ซึ่งก าหนดให้มีการจัด
ประชุมอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดการประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(๒) จั งหวั ด /กลุ่ มจั งหวั ด  ร ายงานผลการประชุ ม  กรอ .  จั งหวั ด /กลุ่ มจั งหวั ด                  

ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
(๓) กรณีที่ประชุมฯ มีการพิจารณาให้การสนับสนุนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม       

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าที่ งบประมาณ  
หรือเกินกว่าที่ศักยภาพของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจะด าเนินการ จะส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนการด าเนินการ
มายังกระทรวงมหาดไทย 

(๔) กระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพ่ือขอรับการสนับสนุน/เสนอเรื่อง
เข้า กรอ. ส่วนกลางเพ่ือให้การสนับสนุนกรณีเป็นเรื่องเชิงนโยบาย 

(๕) กระทรวงมหาดไทยรับทราบผลการพิจารณาจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องและแจ้ง กรอ.
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดทราบผลการพิจารณา 

(๖) กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แจ้งผลการพิจารณาจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
(๗) ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๔ ให้จัดตั้งคณะกรรมการ        
ร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) 

๒) มติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)   
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ก าหนดให้ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดให้มีการประชุม อย่างน้อย  
๒ เดือน/ครั้ง 
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๓) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผลการประชุมร่วมระหว่าง
นายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน 

 

แผนภาพประกอบ Infographic 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชน ส านักพัฒนาและส่งเสรมิการบริหารราชการจังหวัด สป. 
   โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๙ (มท.) ๕๐๕๑๓ 

 

๓.๔ การติดตามประเมินผ  
๓.๔.๑ การติดตามแ ะรายงานผ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ป

ประเทศ นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของกระทรวงมหาดไทย/ส านักงาน
ป ัดกระทรวงมหาดไทย/จังหวัดแ ะก ุ่มจังหวัด  

(๑) การรายงานผ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ปประเทศ    
 นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นระบบส าหรับการรายงานผล
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นรองรับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่           
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ก าหนดให้มีแผน ๓ ระดับ ซึ่งแผนระดับที่ ๓ คือแผนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณี หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ก าหนดให้ใช้ชื่อแผนระดับที่ ๓ ว่า “แผนปฏิบัติการด้าน...ระยะที่... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่
ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมายก่อนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระบบติดตาม   
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบผลการด าเนินการขับเคลื่อน         
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ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐว่าบรรลุผลสัมฤทธิ์           
ตามเป้าหมายหรือไม่  

๑) การก าหนดหน่วยงาน/ก ไก นการด าเนินการรายงานผ การด าเนินการ      
ตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ปประเทศ นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR)       
ของกระทรวงมหาดไทย 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ก าหนดรูปแบบ           
การรายงานผลการด าเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) ของส่วนราชการ            
และหน่วยงานภาครัฐประเภทต่าง ๆ โดยให้ส่วนราชการระดับกระทรวงรับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินการ
ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า รวมทั้งหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่สังกัดส่วนราชการระดับกรม
หรือเทียบเท่า เว้นแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงก าหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจรายงานผลการด าเนินการ          
ตรงต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติของปลัดกระทรวง 

กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานในสังกัด 
ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้        
ยังได้รับการขอความอนุเคราะห์จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงานของจังหวัด ๗๖ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด เนื่องจากแผนพัฒนาจังหวัด         
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่อยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของกระทรวงมหาดไทย แต่เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่      
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐   

ทั้งนี้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้สร้างบัญชีผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับเข้าใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง โดยก าหนดให้หน่วยงานระดับส านัก/กองของส่วนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้จัดท าแผนงาน/โครงการเป็นผู้บันทึกและรายงานข้อมูลผลการด าเนินการ       
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หน่วยงานที่มีโครงการบรรจุใน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้รับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากหน่วยงานต้นสังกัดที่ส่วนกลาง      

๒) กระบวนการรายงานผ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ป
ประเทศ นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดกระบวนการรายงานผลการด าเนินตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้มีกรอบระยะเวลาสอดคล้อง
กับหนังสือส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๗๗๒ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒     
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งก าหนดระยะเวลาในการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ        
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๓) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผลการประชุมร่วมระหว่าง
นายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน 

 

แผนภาพประกอบ Infographic 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชน ส านักพัฒนาและส่งเสรมิการบริหารราชการจังหวัด สป. 
   โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๙ (มท.) ๕๐๕๑๓ 

 

๓.๔ การติดตามประเมินผ  
๓.๔.๑ การติดตามแ ะรายงานผ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ป

ประเทศ นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของกระทรวงมหาดไทย/ส านักงาน
ป ัดกระทรวงมหาดไทย/จังหวัดแ ะก ุ่มจังหวัด  

(๑) การรายงานผ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ปประเทศ    
 นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นระบบส าหรับการรายงานผล
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นรองรับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่           
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ก าหนดให้มีแผน ๓ ระดับ ซึ่งแผนระดับที่ ๓ คือแผนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณี หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ก าหนดให้ใช้ชื่อแผนระดับที่ ๓ ว่า “แผนปฏิบัติการด้าน...ระยะที่... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่
ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมายก่อนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระบบติดตาม   
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบผลการด าเนินการขับเคลื่อน         
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ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐว่าบรรลุผลสัมฤทธิ์           
ตามเป้าหมายหรือไม่  

๑) การก าหนดหน่วยงาน/ก ไก นการด าเนินการรายงานผ การด าเนินการ      
ตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ปประเทศ นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR)       
ของกระทรวงมหาดไทย 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ก าหนดรูปแบบ           
การรายงานผลการด าเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) ของส่วนราชการ            
และหน่วยงานภาครัฐประเภทต่าง ๆ โดยให้ส่วนราชการระดับกระทรวงรับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินการ
ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า รวมทั้งหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่สังกัดส่วนราชการระดับกรม
หรือเทียบเท่า เว้นแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจรายงานผลการด าเนินการ          
ตรงต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติของปลัดกระทรวง 

กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานในสังกัด 
ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้        
ยังได้รับการขอความอนุเคราะห์จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงานของจังหวัด ๗๖ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด เนื่องจากแผนพัฒนาจังหวัด         
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่อยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของกระทรวงมหาดไทย แต่เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่      
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐   

ทั้งนี้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้สร้างบัญชีผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับเข้าใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง โดยก าหนดให้หน่วยงานระดับส านัก/กองของส่วนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้จัดท าแผนงาน/โครงการเป็นผู้บันทึกและรายงานข้อมูลผลการด าเนินการ       
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หน่วยงานที่มีโครงการบรรจุใน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้รับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากหน่วยงานต้นสังกัดที่ส่วนกลาง      

๒) กระบวนการรายงานผ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ป
ประเทศ นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดกระบวนการรายงานผลการด าเนินตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้มีกรอบระยะเวลาสอดคล้อง
กับหนังสือส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๗๗๒ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒     
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงก าหนดระยะเวลาในการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ        
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และแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รายงานภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก
วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดการประชุมร่วมฝ่ายเลขานุการคณะท างาน
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่กลุ่มขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.)       
เสนอ โดยก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารอนุมัติข้อมูลการรายงานในแต่ละระดับ  ภายใน ๓๐ วัน     
นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ ดังนี้     

- ผู้อ านวยการส านัก/กอง วันที่ ๕ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ 
- อธิบดี วันที่ ๑๐ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ 
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ก ากับดูแล วันที่ ๑๕ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละ  

ไตรมาสตามปีงบประมาณ 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่  ๒๐ – ๓๐ นับถัดจากวันส้ินสุดแต่ละไตรมาส     

ตามปีงบประมาณ 
โดยก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดส านักนโยบายและแผน และส านักพัฒนา         

และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  และกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.)1 เป็นหน่วยงานกล่ันกรอง
การอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สรุปได้ ดังนี้ 
 

ระดับการอนุมตัิขอ้มูล ผูก้ลัน่กรอง หน่วยงานสนบัสนนุ ระยะเวลาในการด าเนนิการ 
1. ระดบัผู้อ านวยการส านกั/กอง ผู้ท่ีผู้อ านวยการส านัก/กอง

มอบหมาย 
ทุกส านัก/กอง วันท่ี ๕ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละ

ไตรมาสตามปีงบประมาณ 
 
 

2. ระดบัอธบิด ี ผู้ท่ีอธิบดีมอบหมาย กรมทุกกรม 
 
 
 

วันท่ี 10 นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่
ละไตรมาสตามปี งบประมาณ 
 

                                                           
1 ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ๖๕๓/๒๕๖๑ เร่ือง การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง กระทรวงมหาดไทย สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ มีผลต้ังแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ข้าราชการสังกัดกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (กวพ.) 
สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ ป.ย.ป.มท. อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากต าแหน่งหน้าที่เดิม และให้  ป.ย.ป.
มท. รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมา ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ๗๖๕/๒๕๖๓ เร่ือง แก้ไขค าสั่งการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
ให้ข้าราชการสังกัดส านักนโยบายและแผน (สนผ.) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ ป.ย.ป.มท. อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากต าแหน่ง
หน้าที่เดิม ประกอบกับค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ๘๐๘/๒๕๖๓ เร่ือง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
โดยในด้านโครงสร้างอัตราก าลัง มอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม ส านักนโยบายและแผน เป็นผู้อ านวยการ กลุ่มขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงมหาดไทย และมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม 
ส านักนโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ ป.ย.ป.มท. อีกหน้าที่หนึ่งโดยไม่ขาดจากต าแหน่งหน้าที่เดิม 
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ระดับการอนุมตัิขอ้มูล ผูก้ลัน่กรอง หน่วยงานสนบัสนนุ ระยะเวลาในการด าเนนิการ 
3. ระดบัรองปลดักระทรวง
มหาดไทย (รองปลดักระทรวง
มหาดไทย) ที่ก ากบัดูแล 
 
1) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ด้านกิจการความม่ันคงภายใน) 
 
 
 
 
2) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ด้านบริหาร) 
 
 
 
 
 
 
 
3) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง) 
 
 
 
 
4) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริม         
การปกครองท้องถิ่น) 

ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (สนผ.สป.) 
 
ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ภายใน (กมน.))  
 
ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล (กตป.)) 
 
 
 
 
 
ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัย
และพัฒนาเมือง (กสม.)) 
 
ส านักนโยบายและแผน  
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ชุมชนและส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (กพถ.)) 

 
 
 
 
กรมการปกครอง (ปค.) 
และกรมท่ีดิน (ทด.) 
 
 
 
 
ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงาน
นโยบายและแผนรวม 
(กผร.)) และกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(กพร.สป.) 
 
กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (ปภ.) และ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(ยผ.) 
 
 
กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 
และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

วันท่ี ๑๕ นับถัดจาก 
วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
ตามปีงบประมาณ 
 

4. ระดบัปลดักระทรวงมหาดไทย 
(ส่วนกลาง) 
 
 
 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง กระทรวง 
มหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) 

ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงาน
นโยบายและแผนรวม 
(กผร.) และกลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล (กตป.)) 

วันท่ี ๒๐ – ๓๐ นับถัดจากวัน
สิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
ตามปีงบประมาณ 

๕. ระดบัปลดักระทรวงมหาดไทย 
(จังหวัดและกลุ่มจังหวดั) 

ส านักพัฒนาและส่งเสริม    
การบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (สบจ.สป.)2 

- วันท่ี ๑๕ นับถัดจากวันสิ้นสุด    
แต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง กระทรวง 
มหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) 

- วันท่ี ๒๐ – ๓๐ นับถัดจากวัน
สิ้นสุดแต่ละไตรมาสตาม
ปีงบประมาณ 

                                                           
2 ในระยะแรก ด าเนินการโดยทุกกลุ่มงานของส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาด าเนินการ
โดยกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (กสจ.)  
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และแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รายงานภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก
วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดการประชุมร่วมฝ่ายเลขานุการคณะท างาน
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่กลุ่มขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.)       
เสนอ โดยก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารอนุมัติข้อมูลการรายงานในแต่ละระดับ  ภายใน ๓๐ วัน     
นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ ดังนี้     

- ผู้อ านวยการส านัก/กอง วันที่ ๕ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ 
- อธิบดี วันที่ ๑๐ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ 
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ก ากับดูแล วันที่ ๑๕ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละ  

ไตรมาสตามปีงบประมาณ 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่  ๒๐ – ๓๐ นับถัดจากวันส้ินสุดแต่ละไตรมาส     

ตามปีงบประมาณ 
โดยก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดส านักนโยบายและแผน และส านักพัฒนา         

และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  และกลุ่มขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.)1 เป็นหน่วยงานกล่ันกรอง
การอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สรุปได้ ดังนี้ 
 

ระดับการอนุมตัิขอ้มูล ผูก้ลัน่กรอง หน่วยงานสนบัสนนุ ระยะเวลาในการด าเนนิการ 
1. ระดบัผู้อ านวยการส านกั/กอง ผู้ท่ีผู้อ านวยการส านัก/กอง

มอบหมาย 
ทุกส านัก/กอง วันท่ี ๕ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละ

ไตรมาสตามปีงบประมาณ 
 
 

2. ระดบัอธบิด ี ผู้ท่ีอธิบดีมอบหมาย กรมทุกกรม 
 
 
 

วันท่ี 10 นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่
ละไตรมาสตามปี งบประมาณ 
 

                                                           
1 ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ๖๕๓/๒๕๖๑ เร่ือง การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง กระทรวงมหาดไทย สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ มีผลต้ังแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ข้าราชการสังกัดกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (กวพ.) 
สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ ป.ย.ป.มท. อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากต าแหน่งหน้าที่เดิม และให้  ป.ย.ป.
มท. รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมา ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ๗๖๕/๒๕๖๓ เร่ือง แก้ไขค าสั่งการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
ให้ข้าราชการสังกัดส านักนโยบายและแผน (สนผ.) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ ป.ย.ป.มท. อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากต าแหน่ง
หน้าที่เดิม ประกอบกับค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ๘๐๘/๒๕๖๓ เร่ือง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
โดยในด้านโครงสร้างอัตราก าลัง มอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม ส านักนโยบายและแผน เป็นผู้อ านวยการ กลุ่มขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงมหาดไทย และมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม 
ส านักนโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ ป.ย.ป.มท. อีกหน้าที่หนึ่งโดยไม่ขาดจากต าแหน่งหน้าที่เดิม 
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ระดับการอนุมตัิขอ้มูล ผูก้ลัน่กรอง หน่วยงานสนบัสนนุ ระยะเวลาในการด าเนนิการ 
3. ระดบัรองปลดักระทรวง
มหาดไทย (รองปลดักระทรวง
มหาดไทย) ที่ก ากบัดูแล 
 
1) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ด้านกิจการความม่ันคงภายใน) 
 
 
 
 
2) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ด้านบริหาร) 
 
 
 
 
 
 
 
3) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง) 
 
 
 
 
4) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริม         
การปกครองท้องถิ่น) 

ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (สนผ.สป.) 
 
ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ภายใน (กมน.))  
 
ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล (กตป.)) 
 
 
 
 
 
ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัย
และพัฒนาเมือง (กสม.)) 
 
ส านักนโยบายและแผน  
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ชุมชนและส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (กพถ.)) 

 
 
 
 
กรมการปกครอง (ปค.) 
และกรมท่ีดิน (ทด.) 
 
 
 
 
ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงาน
นโยบายและแผนรวม 
(กผร.)) และกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(กพร.สป.) 
 
กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (ปภ.) และ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(ยผ.) 
 
 
กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 
และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

วันท่ี ๑๕ นับถัดจาก 
วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
ตามปีงบประมาณ 
 

4. ระดบัปลดักระทรวงมหาดไทย 
(ส่วนกลาง) 
 
 
 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง กระทรวง 
มหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) 

ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงาน
นโยบายและแผนรวม 
(กผร.) และกลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล (กตป.)) 

วันท่ี ๒๐ – ๓๐ นับถัดจากวัน
สิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
ตามปีงบประมาณ 

๕. ระดบัปลดักระทรวงมหาดไทย 
(จังหวัดและกลุ่มจังหวดั) 

ส านักพัฒนาและส่งเสริม    
การบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (สบจ.สป.)2 

- วันท่ี ๑๕ นับถัดจากวันสิ้นสุด    
แต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง กระทรวง 
มหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) 

- วันท่ี ๒๐ – ๓๐ นับถัดจากวัน
สิ้นสุดแต่ละไตรมาสตาม
ปีงบประมาณ 

                                                           
2 ในระยะแรก ด าเนินการโดยทุกกลุ่มงานของส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาด าเนินการ
โดยกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (กสจ.)  
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โครงสร้างของระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) 
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประกอบด้วย Moduleg(M)kต่าง ๆ 

ที่ก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับข้อ ๖ แห่งระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ      
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย (๑) M1 ความเชื่อมโยงกับแผน       
ในระดับต่าง ๆ (๒) M2 ข้อมูลทั่วไป (๓) M3 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ (๔) M4 แนวทาง      
การด าเนินการ (๕) M5 งบประมาณ (๖) M6 ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ (๗) M7 การอนุมัติ
ตามล าดับการบังคับบัญชา มีรายละเอียด ดังนี้ 

M1 ความเชื่อมโยงกับแผน นระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนระดับที่ ๑ (ยุทธศาสตร์ชาติ) 
แผนระดับที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูประเทศ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนระดับที่ ๓ ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการ
ด้านต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

M2 ข้อม  ทัว่ไป ประกอบด้วย ชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ลักษณะของโครงการ 
(ทั้งที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ) วิธีการด าเนินการ (ทั้งที่ด าเนินการเองหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้าง) สถานการด าเนิน
โครงการ 

M3 ราย ะเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ  ประกอบด้วย หลักการ    
และเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย  

M4 แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ (ระบุ    
รายไตรมาส) ระยะเวลาการด าเนินการของแต่ละกิจกรรม 

M5 งบประมาณ ประกอบด้วย วงเงินงบประมาณ (วงเงินงบประมาณทั้งหมด   
และแหล่งเงิน) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

M6 ผ การด า เนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อ เสนอแนะ  ประกอบด้วย            
การด าเนินงานรายไตรมาส (การเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน) ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
และข้อเสนอแนะ 

M7 การอนุมัติตาม  าดับการบังคับบัญชา คือการอนุมัติของผู้อนุมัติ โดย M7   
ถูกพัฒนาขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ การอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)      
จึงเริ่มด าเนินการเป็นครั้งแรกในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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๓)    าดับการอนุมัติข้อม   
กรณีส่วนก าง  

 

 
 
                
             
             
          
             

 

กรณีจังหวัด/ก ุ่มจังหวัด 
 
 
 
 
                
             
             
            
 
             
  
            

 

 
๔) แนวทางการรายงานผ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ป

ประเทศ นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของส านักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย 
- การรายงานผ การด าเนินการ การรายงานผลการด าเนินงาน หมายถึง การใช้

ฟังก์ชัน “รายงานความก้าวหน้า” ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) หรือ M6 รายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และ “ส่งโครงการ” ในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติให้กับผู้อนุมัติข้อมูล ผู้อนุมัติข้อมูลแต่ละล าดับจะต้องตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติข้อมูล
ตามล าดับ ซึ่งกระบวนการรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จะต้องด าเนินการภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส  

หัวหน้าส านักงาน
จังหวัด 

รองผ ้ว่าราชการ
จังหวัด  

ผ ้ว่าราชการจังหวัด ป ัดกระทรวง
มหาดไทย 

ส านักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจแ ะ
สังคมแห่งชาติ 

ผ ้อ านวยการก ุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์      
ก ุ่มจังหวัด (OSM) 

ผ ้ว่าราชการจังหวัด
(หัวหน้าก ุ่มจังหวัด) 

ป ัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้า      
ส่วนราชการ      
 นจังหวัด  

รองป ัดกระทรวง            
ที่ได้รบัมอบหมาย 

อนุมัต ิ

 

อนุมัต ิ

 

อนุมัต ิ

 

อนุมัต ิ

 

อนุมัติและส่งข้อมลู 

อนุมัตแิละส่งข้อมลู 

อนุมัตแิละส่งข้อมลู 

อนุมัติ 

 

ส่งข้อมลู 

อธิบดีหรอืเทียบเท่า       
(อนุมัติข้อม  จากระดับกอง) 

ป ัดกระทรวง            
(อนุมัติข้อม  จาก          
รองป ัดกระทรวง) 

เฉพาะกรณีที่มีการมอบหมายภายในกระทรวง
มอบหมาย 

ผู้กรอกข้อมูลและเลือก
เส้นทางเอกสาร 

 

Accountability 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รับข้อมูลท่ีได้รับการอนุมัติ
เพื่อจัดท ารายงาน 

อธิบดีหรอืเทียบเท่า 
(อนุมัติข้อม        
จากระดับกอง) 

รองป ัดกระทรวง      
ที่ได้รบัมอบหมาย 
(อนุมัติข้อม             
จากระดับกรม)  

ส านักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกิจ
แ ะสังคมแห่งชาต ิ

ผ ้อ านวยการกอง          
(ผ ้กรอกข้อม  ) 

อนุมัต ิ                  
และสง่ข้อมลู 

รับข้อมูลท่ีได้รับการอนุมัติ
เพื่อจัดท ารายงาน 

ป ัดกระทรวง      
(อนุมัติข้อม  จาก  
รองป ัดกระทรวง) 

อนุมัต ิ                  
และสง่ข้อมลู 

อนุมัต ิ                  
และสง่ข้อมลู 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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โครงสร้างของระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) 
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประกอบด้วย Moduleg(M)kต่าง ๆ 

ที่ก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับข้อ ๖ แห่งระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ      
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย (๑) M1 ความเชื่อมโยงกับแผน       
ในระดับต่าง ๆ (๒) M2 ข้อมูลทั่วไป (๓) M3 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ (๔) M4 แนวทาง      
การด าเนินการ (๕) M5 งบประมาณ (๖) M6 ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ (๗) M7 การอนุมัติ
ตามล าดับการบังคับบัญชา มีรายละเอียด ดังนี้ 

M1 ความเชื่อมโยงกับแผน นระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนระดับที่ ๑ (ยุทธศาสตร์ชาติ) 
แผนระดับที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูประเทศ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนระดับที่ ๓ ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการ
ด้านต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

M2 ข้อม  ทัว่ไป ประกอบด้วย ชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ลักษณะของโครงการ 
(ทั้งที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ) วิธีการด าเนินการ (ทั้งที่ด าเนินการเองหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้าง) สถานการด าเนิน
โครงการ 

M3 ราย ะเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ  ประกอบด้วย หลักการ    
และเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย  

M4 แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ (ระบุ    
รายไตรมาส) ระยะเวลาการด าเนินการของแต่ละกิจกรรม 

M5 งบประมาณ ประกอบด้วย วงเงินงบประมาณ (วงเงินงบประมาณทั้งหมด   
และแหล่งเงิน) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

M6 ผ การด า เนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อ เสนอแนะ  ประกอบด้วย            
การด าเนินงานรายไตรมาส (การเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน) ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
และข้อเสนอแนะ 

M7 การอนุมัติตาม  าดับการบังคับบัญชา คือการอนุมัติของผู้อนุมัติ โดย M7   
ถูกพัฒนาขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ การอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)      
จึงเริ่มด าเนินการเป็นครั้งแรกในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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๓)    าดับการอนุมัติข้อม   
กรณีส่วนก าง  

 

 
 
                
             
             
          
             

 

กรณีจังหวัด/ก ุ่มจังหวัด 
 
 
 
 
                
             
             
            
 
             
  
            

 

 
๔) แนวทางการรายงานผ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ป

ประเทศ นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของส านักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย 
- การรายงานผ การด าเนินการ การรายงานผลการด าเนินงาน หมายถึง การใช้

ฟังก์ชัน “รายงานความก้าวหน้า” ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) หรือ M6 รายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และ “ส่งโครงการ” ในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติให้กับผู้อนุมัติข้อมูล ผู้อนุมัติข้อมูลแต่ละล าดับจะต้องตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติข้อมูล
ตามล าดับ ซึ่งกระบวนการรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จะต้องด าเนินการภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส  

หัวหน้าส านักงาน
จังหวัด 

รองผ ้ว่าราชการ
จังหวัด  

ผ ้ว่าราชการจังหวัด ป ัดกระทรวง
มหาดไทย 

ส านักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจแ ะ
สังคมแห่งชาติ 

ผ ้อ านวยการก ุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์      
ก ุ่มจังหวัด (OSM) 

ผ ้ว่าราชการจังหวัด
(หัวหน้าก ุ่มจังหวัด) 

ป ัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้า      
ส่วนราชการ      
 นจังหวัด  

รองป ัดกระทรวง            
ที่ได้รบัมอบหมาย 

อนุมัต ิ

 

อนุมัต ิ

 

อนุมัต ิ

 

อนุมัต ิ

 

อนุมัติและส่งข้อมลู 

อนุมัตแิละส่งข้อมลู 

อนุมัตแิละส่งข้อมลู 

อนุมัติ 

 

ส่งข้อมลู 

อธิบดีหรอืเทียบเท่า       
(อนุมัติข้อม  จากระดับกอง) 

ป ัดกระทรวง            
(อนุมัติข้อม  จาก          
รองป ัดกระทรวง) 

เฉพาะกรณีที่มีการมอบหมายภายในกระทรวง
มอบหมาย 

ผู้กรอกข้อมูลและเลือก
เส้นทางเอกสาร 

 

Accountability 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รับข้อมูลท่ีได้รับการอนุมัติ
เพื่อจัดท ารายงาน 

อธิบดีหรอืเทียบเท่า 
(อนุมัติข้อม        
จากระดับกอง) 

รองป ัดกระทรวง      
ที่ได้รบัมอบหมาย 
(อนุมัติข้อม             
จากระดับกรม)  

ส านักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกิจ
แ ะสังคมแห่งชาต ิ

ผ ้อ านวยการกอง          
(ผ ้กรอกข้อม  ) 

อนุมัต ิ                  
และสง่ข้อมลู 

รับข้อมูลท่ีได้รับการอนุมัติ
เพื่อจัดท ารายงาน 

ป ัดกระทรวง      
(อนุมัติข้อม  จาก  
รองป ัดกระทรวง) 

อนุมัต ิ                  
และสง่ข้อมลู 

อนุมัต ิ                  
และสง่ข้อมลู 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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- กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผน การปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งเป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) และผลการด าเนินงานที่ส าคัญประจ าไตรมาส ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ ๔ แบบ ส าหรับ
ส่วนกลาง ๓ แบบ ได้แก่ ส าหรับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และส าหรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ด้านบริหาร ออกแบบโดยกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) และส าหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ออกแบบโดยส านักพัฒนาและส่งเสริม     
การบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (กสจ.)) 

กรณีส่วนก าง แบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) และผลการด าเนินงานที่ส าคัญประจ าไตรมาสทั้งสามแบบ ประกอบด้วย ๑) จ านวนโครงการ
ทั้งหมด ๒) จ านวนโครงการที่ได้รายงานผลการด าเนินงานในระบบ eMENSCR แล้ว ๓) งบประมาณรวม           
๔) ผลการเบิกจ่ายคิดสะสมจนถึงไตรมาสที่รายงาน ๕) ปัญหา/อุปสรรคที่ส าคัญ (ในภาพรวม) ๖) แนวทางแก้ไข 
และ ๗) ผลการด าเนินงานที่ส าคัญประจ าไตรมาสแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลส าหรับส่วนกลางทั้ง ๓ แบบ          
มีความแตกต่างกันที่ผู้อนุมัติข้อมูลในแต่ละระดับ แล้วแต่กรณี  

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ได้มีการปรับปรุงแบบรับรอง         
การอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นเป็นระยะ     
โดยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าเอกสารแนบซึ่งระบุรหัสแผนงาน/โครงการ ชื่อแผนงาน/โค รงการ      
และงบประมาณที่ได้รับและงบประมาณเหลือจ่ายในการด าเนินการแต่ละโครงการ หรือปรับปรุงแบบรับรองการอนุมัติ
ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR)  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละปี               
เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วน 
ในการแก้ไขปัญหา บรรเทา และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน สังคม และระบบเศรษฐกิจ           
จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ ได้รับจัดสรรตามพระราชบั ญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือน าไปใช้จ่ายสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ           
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นอ่ืน โดยก าหนดให้ระบุ
งบประมาณก่อนและหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเอกสารแนบ เป็นต้น 
ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง หากผู้อนุมัติ ไม่อนุมัติข้อมูลในระบบ ข้อมูลจะถูกส่งคืนให้กับผู้อนุมัติข้อมูล           
ตามสายการบังคับบัญชาที่ลดหลั่นลงไป เพ่ือให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแก้ไขข้อมูลในระบบและส่งข้อมูล    
ให้กับผู้อนุมัติข้อมูลตามสายการบังคับบัญชา โดยไม่ต้องส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในการแก้ไขข้อมูลนั้น 

กรณีจังหวัด/ก ุ่มจังหวัด ปัจจุบัน ก าหนดให้แบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ประกอบด้วย (๑) ที่ (ล าดับที่)        
(๒) เลขที่โครงการในระบบ (๓) ชื่อโครงการ/โครงการย่อย/กิจกรรม (๔) วงเงินงบประมาณ (๕) หน่วยด าเนินการ 
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(๖) แผนการด าเนินงาน (รายไตรมาส) (๗) สถานการณ์รายงานในระบบ (๘) ค าชี้แจงของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด     
(๙) ความเห็นผู้ตรวจสอบ (๑๐) สถานการณ์แก้ไขตามข้อ (๙) ส าหรับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หากผู้อนุมัติไม่อนุมัติ
ข้อมูลในระบบ ข้อมูลจะถูกส่งคืนให้กับผู้อนุมัติข้อมูลตามสายการบังคับบัญชาที่ ลดหลั่นลงไป เพ่ือให้จังหวัด/     
กลุ่มจังหวัดแก้ไขข้อมูลในระบบ โดยส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในการแก้ไขข้อมูลนั้นให้กับกระทรวงมหาดไทย
ตามสายการบังคับบัญชา  

ทั้งนี้  การด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หน่วยงานเจ้าของ
โครงการอาจเปลี่ ยนแปลงโครงการจากที่ ปรากฏในพระราชบัญญัติ งบประมาณร่ายจ่ ายประจ า ปี                  
หรือโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือใช้เงินเหลือจ่ายจัดท าโครงการใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงโครงการด้วยเหตุผลอ่ืนใด    
ซึ่งพบการด าเนินการในลักษณะดังกล่าวได้มากกว่ากรณีของหน่วยงานส่วนกลางที่อาจไม่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงการ แบบรับรองการอนุมัติข้อมูลของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจึงถูกออกแบบเพ่ือให้ผู้กลั่นกรองข้อมูลตรวจสอบ
ข้อมูล และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลยืนยันข้อมูล (แบบรับรองการอนุมัติข้อมูล 
ข้อ (๙) และ (๑๐)) ควบคู่ไปกับการตรวจสอบและการรายงานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลที่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ รายงาน              
ให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบคือข้อมูลที่ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐรายงานภายในระยะเวลา ๓๐ วัน     
นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส และให้ถือว่าความถูกต้องเชื่อถือได้ของการรายงานผลการด าเนินการ           
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประมวลผลแห่งชาติ ( eMENSCR)           
เป็นความรับผิดชอบ (Accountability) ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

- การแก้ไขข้อม   
ก่อนส่งโครงการ เมื่อบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการในระบบติดตามและ

ประเมินผลแห่งชาติ โดยที่ยังไม่ได้ส่งโครงการให้กับผู้อนุมัติข้อมูล การบันทึกข้อมูลดังกล่าวจะมีสถานะเป็น      
“ร่างโครงการ” หน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลสามารถแก้ไขข้อมูลแผนงาน/โครงการ 
(M1 – M5) ได้ 

ห ังได้รับการอนุมัติข้อม  แต่ ะ  าดับแ ้ว เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ   
หรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลส่งโครงการให้กับผู้อนุมัติข้อมูลแต่ละล าดับแล้ว  ผู้อนุมัติข้อมูลแต่ละล าดับจะท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของข้อมูล หากผู้อนุมัติข้อมูลล าดับใดเห็นว่าจ าเป็นต้องแก้ไขข้อมูล ผู้อนุมัติข้อมูลนั้น
จะต้องคืนโครงการในระบบตามล าดับกลับไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูล              
จึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลได ้ซึ่งระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ได้ถูกออกแบบให้ผู้อนุมัติข้อมูล
ตั้งแต่ระดับอธิบดี ระดับรองปลัดกระทรวง และระดับปลัดกระทรวงสามารถระบุเหตุผลในการขอให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลแก้ไขข้อมูล ทั้งนี้ ผู้อนุมัติข้อมูลทุกล าดับจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล   
ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้อนุมัติข้อมูล (M7) 

การเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
ประจ าปี การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ การใช้เงินเหลือจ่ายจัดท าโครงการใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงการ   
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- กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผน การปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งเป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) และผลการด าเนินงานที่ส าคัญประจ าไตรมาส ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ ๔ แบบ ส าหรับ
ส่วนกลาง ๓ แบบ ได้แก่ ส าหรับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และส าหรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ด้านบริหาร ออกแบบโดยกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) และส าหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ออกแบบโดยส านักพัฒนาและส่งเสริม     
การบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (กสจ.)) 

กรณีส่วนก าง แบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) และผลการด าเนินงานที่ส าคัญประจ าไตรมาสทั้งสามแบบ ประกอบด้วย ๑) จ านวนโครงการ
ทั้งหมด ๒) จ านวนโครงการที่ได้รายงานผลการด าเนินงานในระบบ eMENSCR แล้ว ๓) งบประมาณรวม           
๔) ผลการเบิกจ่ายคิดสะสมจนถึงไตรมาสที่รายงาน ๕) ปัญหา/อุปสรรคที่ส าคัญ (ในภาพรวม) ๖) แนวทางแก้ไข 
และ ๗) ผลการด าเนินงานที่ส าคัญประจ าไตรมาสแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลส าหรับส่วนกลางทั้ง ๓ แบบ          
มีความแตกต่างกันที่ผู้อนุมัติข้อมูลในแต่ละระดับ แล้วแต่กรณี  

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ได้มีการปรับปรุงแบบรับรอง         
การอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นเป็นระยะ     
โดยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าเอกสารแนบซึ่งระบุรหัสแผนงาน/โครงการ ชื่อแผนงาน/โค รงการ      
และงบประมาณที่ได้รับและงบประมาณเหลือจ่ายในการด าเนินการแต่ละโครงการ หรือปรับปรุงแบบรับรองการอนุมัติ
ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR)  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละปี               
เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วน 
ในการแก้ไขปัญหา บรรเทา และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน สังคม และระบบเศรษฐกิจ           
จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ ได้รับจัดสรรตามพระราชบั ญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือน าไปใช้จ่ายสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ           
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นอ่ืน โดยก าหนดให้ระบุ
งบประมาณก่อนและหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเอกสารแนบ เป็นต้น 
ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง หากผู้อนุมัติ ไม่อนุมัติข้อมูลในระบบ ข้อมูลจะถูกส่งคืนให้กับผู้อนุมัติข้อมูล           
ตามสายการบังคับบัญชาที่ลดหลั่นลงไป เพ่ือให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแก้ไขข้อมูลในระบบและส่งข้อมูล    
ให้กับผู้อนุมัติข้อมูลตามสายการบังคับบัญชา โดยไม่ต้องส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในการแก้ไขข้อมูลนั้น 

กรณีจังหวัด/ก ุ่มจังหวัด ปัจจุบัน ก าหนดให้แบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ประกอบด้วย (๑) ที่ (ล าดับที่)        
(๒) เลขที่โครงการในระบบ (๓) ชื่อโครงการ/โครงการย่อย/กิจกรรม (๔) วงเงินงบประมาณ (๕) หน่วยด าเนินการ 
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(๖) แผนการด าเนินงาน (รายไตรมาส) (๗) สถานการณ์รายงานในระบบ (๘) ค าชี้แจงของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด     
(๙) ความเห็นผู้ตรวจสอบ (๑๐) สถานการณ์แก้ไขตามข้อ (๙) ส าหรับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หากผู้อนุมัติไม่อนุมัติ
ข้อมูลในระบบ ข้อมูลจะถูกส่งคืนให้กับผู้อนุมัติข้อมูลตามสายการบังคับบัญชาที่ ลดหลั่นลงไป เพ่ือให้จังหวัด/     
กลุ่มจังหวัดแก้ไขข้อมูลในระบบ โดยส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในการแก้ไขข้อมูลนั้นให้กับกระทรวงมหาดไทย
ตามสายการบังคับบัญชา  

ทั้งนี้  การด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หน่วยงานเจ้าของ
โครงการอาจเปลี่ ยนแปลงโครงการจากที่ ปรากฏในพระราชบัญญัติ งบประมาณร่ายจ่ ายประจ าปี                  
หรือโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือใช้เงินเหลือจ่ายจัดท าโครงการใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงโครงการด้วยเหตุผลอ่ืนใด    
ซึ่งพบการด าเนินการในลักษณะดังกล่าวได้มากกว่ากรณีของหน่วยงานส่วนกลางที่อาจไม่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงการ แบบรับรองการอนุมัติข้อมูลของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจึงถูกออกแบบเพ่ือให้ผู้กลั่นกรองข้อมูลตรวจสอบ
ข้อมูล และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลยืนยันข้อมูล (แบบรับรองการอนุมัติข้อมูล 
ข้อ (๙) และ (๑๐)) ควบคู่ไปกับการตรวจสอบและการรายงานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลที่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ รายงาน              
ให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบคือข้อมูลที่ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐรายงานภายในระยะเวลา ๓๐ วัน     
นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส และให้ถือว่าความถูกต้องเชื่อถือได้ของการรายงานผลการด าเนินการ           
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประมวลผลแห่งชาติ ( eMENSCR)           
เป็นความรับผิดชอบ (Accountability) ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

- การแก้ไขข้อม   
ก่อนส่งโครงการ เมื่อบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการในระบบติดตามและ

ประเมินผลแห่งชาติ โดยที่ยังไม่ได้ส่งโครงการให้กับผู้อนุมัติข้อมูล การบันทึกข้อมูลดังกล่าวจะมีสถานะเป็น      
“ร่างโครงการ” หน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลสามารถแก้ไขข้อมูลแผนงาน/โครงการ 
(M1 – M5) ได้ 

ห ังได้รับการอนุมัติข้อม  แต่ ะ  าดับแ ้ว เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ   
หรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลส่งโครงการให้กับผู้อนุมัติข้อมูลแต่ละล าดับแล้ว  ผู้อนุมัติข้อมูลแต่ละล าดับจะท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของข้อมูล หากผู้อนุมัติข้อมูลล าดับใดเห็นว่าจ าเป็นต้องแก้ไขข้อมูล ผู้อนุมัติข้อมูลนั้น
จะต้องคืนโครงการในระบบตามล าดับกลับไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูล              
จึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลได ้ซึ่งระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ได้ถูกออกแบบให้ผู้อนุมัติข้อมูล
ตั้งแต่ระดับอธิบดี ระดับรองปลัดกระทรวง และระดับปลัดกระทรวงสามารถระบุเหตุผลในการขอให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลแก้ไขข้อมูล ทั้งนี้ ผู้อนุมัติข้อมูลทุกล าดับจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล   
ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้อนุมัติข้อมูล (M7) 

การเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
ประจ าปี การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ การใช้เงินเหลือจ่ายจัดท าโครงการใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงการ   
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ด้วยเหตุอ่ืนใดให้ด าเนินการในช่วงระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณนั้น     
หรือตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด 

เมื่อปลัดกระทรวงอนุมัติข้อมูลแผนงาน/โครงการในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) แล้ว ข้อมูลในระบบจะถูกส่งถึงส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ       
และจะไม่สามารถส่งคืนโครงการในระบบตามล าดับให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลได้อีก 
การแก้ไขข้อมูลในกรณีนี้ ส่วนราชการระดับกระทรวงจะต้องมีหนังสือถึงส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ      
และสังคมแห่งชาติเพ่ือขอแก้ไขข้อมูลเท่านั้น  

เมื่อผ่านพ้นระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสแล้ว การรายงาน
ผลการด าเนินงานของไตรมาสนั้นจะส้ินสุดลง การย้อนกลับไปรายงานผลการด าเนินงานของไตรมาสที่ล่วงมาแล้ว 
จะไม่สามารถด าเนินการได้  เว้นแต่กรณีที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดระบบ           
ให้ด าเนินการได ้

 

- ปฏิทินการรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.)  โทร. ๐ ๒๒๓ ๔๘๗๐ (มท.) ๕๐๕๗๗ 

 

(๒) การติดตามผ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ปประเทศ นระบบ
ติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของส านักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นระบบที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ    
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้ส าหรับเป็นกลไกในรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 
เพ่ือเป้าหมายในการเป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ เกี่ยวข้องได้อย่างบูรณาการ             
โดยก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งด าเนินการให้มีการรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ ตามรายการและระยะเวลาที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

            สศช. 
รายงาน
ผล 

 ครม. 
พิจารณา 

รายงาน     
     รัฐสภา 

สศช. 
รายงาน
ผล 

 ครม. 
พิจารณา 

รายงาน     
   รัฐสภา 

สศช. 
รายงาน
ผล 

 ครม. 
พิจารณา 

รายงาน 
    รัฐสภา 

สศช. 
รายงาน
ผล 

 ครม. 
พิจารณา 

รายงาน     
   รัฐสภา 

รายงานความก้าวหน้า Q4 รายงานความก้าวหน้า Q1 รายงานความก้าวหน้า Q2 รายงานความก้าวหน้า Q3 

หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้า Q4 

หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้า Q1 

หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้า Q2 

หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้า Q3 
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ซึ่งได้ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินการแผนงาน/โครงการเป็นรายไตรมาส โดยให้ รายงานภายใน ๓๐ วัน         
นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ 

 

 

๑) โครงสร้างข้อม  ระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) 
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติจะจ าแนกประเภทของผู้ใช้งานระบบ (user) 

ตามบทบาทหน้าที่ออกเป็นทั้งหมด ๕ ประเภท ดังนี้ 
- ผู้น าเข้าข้อมูลโครงการ คือ ส่วนราชการระดับกองโดยความรับผิดชอบ          

ของผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ท าหน้าที่ในการน าเข้าข้อมูลโครงการหรือการด าเนินงาน ตลอดจนการรายงาน
ความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส และส่งข้อมูลเพื่อขอรับการอนุมัติจาก “ผู้อนุมัต”ิ 

- ผู้น าเข้าข้อมูลแผน คือ ส่วนราชการระดับกองที่ได้รับมอบหมายในการน าเข้าแผน
ระดับ ๓ ของหน่วยงานเข้าสู่ระบบฯ เช่น กองยุทธศาสตร์ , กองนโยบายและแผน โดยหน่วยงานระดับกรม       
หรือเทียบเท่า และระดับกระทรวงจะได้รับเพียง Username เดียวต่อหนึ่งหน่วยงาน 

- ผู้อนุมัติ คือ ผู้ใช้งานระบบฯ ที่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลโครงการ  
ที่ส่วนราชการระดับกองน าเข้ามาในระบบฯ เพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้องก่อนจะน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ประกอบการจัดท ารายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป  

- ผู้ประสานงานระดับกระทรวง (ป.ย.ป.) คือ กลุ่มงาน ป.ย.ป. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท าหน้าที่ ป.ย.ป. ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบฯ ที่สามารถดูภาพรวมของทุกโครงการในทุกสถานะ
ภายในกระทรวงได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประสานงานและติดตามความคืบหน้าในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ 

- ผู้ติดตามและตรวจสอบ คือ ผู้ใช้งานระบบฯ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการติดตาม    
และตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
เช่น คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ, คณะรัฐมนตรี, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,       
สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น 
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ด้วยเหตุอ่ืนใดให้ด าเนินการในช่วงระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณนั้น     
หรือตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด 

เมื่อปลัดกระทรวงอนุมัติข้อมูลแผนงาน/โครงการในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) แล้ว ข้อมูลในระบบจะถูกส่งถึงส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ       
และจะไม่สามารถส่งคืนโครงการในระบบตามล าดับให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลได้อีก 
การแก้ไขข้อมูลในกรณีนี้ ส่วนราชการระดับกระทรวงจะต้องมีหนังสือถึงส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ      
และสังคมแห่งชาติเพ่ือขอแก้ไขข้อมูลเท่านั้น  

เมื่อผ่านพ้นระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันส้ินสุดแต่ละไตรมาสแล้ว การรายงาน
ผลการด าเนินงานของไตรมาสนั้นจะสิ้นสุดลง การย้อนกลับไปรายงานผลการด าเนินงานของไตรมาสที่ล่วงมาแล้ว 
จะไม่สามารถด าเนินการได้  เว้นแต่กรณีที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดระบบ           
ให้ด าเนินการได ้

 

- ปฏิทินการรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.)  โทร. ๐ ๒๒๓ ๔๘๗๐ (มท.) ๕๐๕๗๗ 

 

(๒) การติดตามผ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ปประเทศ นระบบ
ติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของส านักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นระบบที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ    
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้ส าหรับเป็นกลไกในรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 
เพ่ือเป้าหมายในการเป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ เกี่ยวข้องได้อย่างบูรณาการ             
โดยก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งด าเนินการให้มีการรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ ตามรายการและระยะเวลาที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

            สศช. 
รายงาน
ผล 

 ครม. 
พิจารณา 

รายงาน     
     รัฐสภา 

สศช. 
รายงาน
ผล 

 ครม. 
พิจารณา 

รายงาน     
   รัฐสภา 

สศช. 
รายงาน
ผล 

 ครม. 
พิจารณา 

รายงาน 
    รัฐสภา 

สศช. 
รายงาน
ผล 

 ครม. 
พิจารณา 

รายงาน     
   รัฐสภา 

รายงานความก้าวหน้า Q4 รายงานความก้าวหน้า Q1 รายงานความก้าวหน้า Q2 รายงานความก้าวหน้า Q3 

หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้า Q4 

หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้า Q1 

หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้า Q2 

หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้า Q3 
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ซึ่งได้ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินการแผนงาน/โครงการเป็นรายไตรมาส โดยให้ รายงานภายใน ๓๐ วัน         
นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ 

 

 

๑) โครงสร้างข้อม  ระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) 
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติจะจ าแนกประเภทของผู้ใช้งานระบบ (user) 

ตามบทบาทหน้าที่ออกเป็นทั้งหมด ๕ ประเภท ดังนี้ 
- ผู้น าเข้าข้อมูลโครงการ คือ ส่วนราชการระดับกองโดยความรับผิดชอบ          

ของผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ท าหน้าที่ในการน าเข้าข้อมูลโครงการหรือการด าเนินงาน ตลอดจนการรายงาน
ความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส และส่งข้อมูลเพื่อขอรับการอนุมัติจาก “ผู้อนุมัต”ิ 

- ผู้น าเข้าข้อมูลแผน คือ ส่วนราชการระดับกองที่ได้รับมอบหมายในการน าเข้าแผน
ระดับ ๓ ของหน่วยงานเข้าสู่ระบบฯ เช่น กองยุทธศาสตร์ , กองนโยบายและแผน โดยหน่วยงานระดับกรม       
หรือเทียบเท่า และระดับกระทรวงจะได้รับเพียง Username เดียวต่อหนึ่งหน่วยงาน 

- ผู้อนุมัติ คือ ผู้ใช้งานระบบฯ ที่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลโครงการ  
ที่ส่วนราชการระดับกองน าเข้ามาในระบบฯ เพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้องก่อนจะน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ประกอบการจัดท ารายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป  

- ผู้ประสานงานระดับกระทรวง (ป.ย.ป.) คือ กลุ่มงาน ป.ย.ป. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท าหน้าที่ ป.ย.ป. ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบฯ ที่สามารถดูภาพรวมของทุกโครงการในทุกสถานะ
ภายในกระทรวงได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประสานงานและติดตามความคืบหน้าในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ 

- ผู้ติดตามและตรวจสอบ คือ ผู้ใช้งานระบบฯ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการติดตาม    
และตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
เช่น คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ, คณะรัฐมนตรี, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,       
สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น 



- 96 - 

 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาตินั้นจะมีล าดับขั้นตอนในการบันทึกข้อมูล
ทั้งหมด ๗ ล าดับ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒) ขั้นตอนการรายงานผ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ป
ประเทศ นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของส านักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย  

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) แจ้งแนวทางการบันทึกและการรายงานข้อมูลในระบบติดตาม     
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ โดยให้รายงาน
ข้อมูลในระบบฯ ตามแนวทางและระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังนี้ 

- ระดับผู้อ านวยการกอง/ส านัก ภายในวันที่ ๕ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส
ตามปีงบประมาณ 

- รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ก ากับดูแล ภายในวันที่ ๑๕ นับถัดจากวันสิ้นสุด 
แต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ 

- ปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๒๐ - ๓๐ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส
ตามปีงบประมาณ 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด ๑๙ หน่วยงาน 
รายงานข้อมูลในระบบฯ ตามแนวทางและระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ในฐานะผู้กลั่นกรองในระดับการอนุมัติข้อมูลของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร ตรวจสอบ
และกลั่นกรองข้อมูล เพ่ือเสนอรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบในแบบรับรอง
การอนุมัติข้อมูลที่รายงานในระบบฯ 

แจ้ง ป.ย.ป. มท. เพ่ือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติ และส่งข้อมูล  
ในระบบให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ต่อไป 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานติดตามประเมินผล ส านักนโยบายและแผน สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๖ (มท.) ๕๐๔๗๓ 
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แผนภาพแสดงกระบวนการรายงานผ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ปประเทศ นระบบ
ติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของกระทรวงมหาดไทย 

ขั้นตอนการปฏบิตัิงานในแต่ละปีงบประมาณ ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านกั/กอง 
- ส านกังานจังหวัดหรอืส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดที่ไดร้ับมอบบัญชีผู้ใชแ้ละรหัสผ่านเพื่อบันทกึ
ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) 
 

 ส่วนกลาง 
- ผู้อ านวยการส านกั/กอง 
- อธิบด ี
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 จังหวดั/กลุ่มจังหวัด 
กรณทีี่ ๑  
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กรณทีี่ ๒ 
- ผู้อ านวยการกลุม่งานบริหารยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด 
(OSM) 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด (หัวหน้ากลุม่จังหวัด) 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

- ส านกั/กอง 
- กรม 
- จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 

 ส่วนกลาง 
- ผู้อ านวยการส านกั/กอง 
- อธิบด ี
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 จังหวดั/กลุ่มจังหวัด 
กรณทีี่ ๑  
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กรณทีี่ ๒ 
- ผู้อ านวยการกลุม่งานบริหารยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด 
(OSM) 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด (หัวหน้ากลุม่จังหวัด) 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

๓ กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดหากมีการแกไ้ขข้อมูลให้ส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูล (M1 – M5 หรือ M6) ซ้ า และให้ประสานงานกับส านกัพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๒. การอนุมตัิข้อมูลแผนงาน/
โครงการ (M1 – M5) 

ตามล าดับชั้นพร้อมแบบรับรอง  

๓. การรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการ/การด าเนินงาน 

(M6)  

๔. การอนุมตัิการรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ/

การด าเนินงาน (M6) 
ตามล าดับชั้นพร้อมแบบ

รับรอง                       

๕. การรบัข้อมูลทีไ่ด้รับการ
อนุมัติและการจดัท ารายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา     

รายรมาส  

กรณีที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข 

กรณีที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข 

๑. การน าเขา้ข้อมูลแผนงาน/
โครงการ (M1 – M5) ของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ภายใน     
๓๐ วัน นบัถัดจากวันสิ้นสุด       

ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ
ก่อนหน้า และภายใน ๓๐ วัน     

นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
กรณีเพิ่มโครงการในระบบ 

 

๓ 
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ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาตินั้นจะมีล าดับขั้นตอนในการบันทึกข้อมูล
ทั้งหมด ๗ ล าดับ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒) ข้ันตอนการรายงานผ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ป
ประเทศ นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของส านักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย  

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) แจ้งแนวทางการบันทึกและการรายงานข้อมูลในระบบติดตาม     
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ โดยให้รายงาน
ข้อมูลในระบบฯ ตามแนวทางและระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังนี้ 

- ระดับผู้อ านวยการกอง/ส านัก ภายในวันที่ ๕ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส
ตามปีงบประมาณ 

- รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ก ากับดูแล ภายในวันที่ ๑๕ นับถัดจากวันสิ้นสุด 
แต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ 

- ปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๒๐ - ๓๐ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส
ตามปีงบประมาณ 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด ๑๙ หน่วยงาน 
รายงานข้อมูลในระบบฯ ตามแนวทางและระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ในฐานะผู้กลั่นกรองในระดับการอนุมัติข้อมูลของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร ตรวจสอบ
และกลั่นกรองข้อมูล เพ่ือเสนอรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบในแบบรับรอง
การอนุมัติข้อมูลที่รายงานในระบบฯ 

แจ้ง ป.ย.ป. มท. เพ่ือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติ และส่งข้อมูล  
ในระบบให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ต่อไป 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานติดตามประเมินผล ส านักนโยบายและแผน สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๖ (มท.) ๕๐๔๗๓ 
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แผนภาพแสดงกระบวนการรายงานผ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ปประเทศ นระบบ
ติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของกระทรวงมหาดไทย 

ขั้นตอนการปฏบิตัิงานในแต่ละปีงบประมาณ ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านกั/กอง 
- ส านกังานจังหวัดหรอืส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดที่ไดร้ับมอบบัญชีผู้ใชแ้ละรหัสผ่านเพื่อบันทกึ
ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) 
 

 ส่วนกลาง 
- ผู้อ านวยการส านกั/กอง 
- อธิบด ี
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 จังหวดั/กลุ่มจังหวัด 
กรณทีี่ ๑  
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กรณทีี่ ๒ 
- ผู้อ านวยการกลุม่งานบริหารยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด 
(OSM) 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด (หัวหน้ากลุม่จังหวัด) 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

- ส านกั/กอง 
- กรม 
- จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 

 ส่วนกลาง 
- ผู้อ านวยการส านกั/กอง 
- อธิบด ี
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 จังหวดั/กลุ่มจังหวัด 
กรณทีี่ ๑  
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กรณทีี่ ๒ 
- ผู้อ านวยการกลุม่งานบริหารยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด 
(OSM) 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด (หัวหน้ากลุม่จังหวัด) 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

๓ กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดหากมีการแกไ้ขข้อมูลให้ส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูล (M1 – M5 หรือ M6) ซ้ า และให้ประสานงานกับส านกัพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๒. การอนุมตัิข้อมูลแผนงาน/
โครงการ (M1 – M5) 

ตามล าดับชั้นพร้อมแบบรับรอง  

๓. การรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการ/การด าเนินงาน 

(M6)  

๔. การอนุมตัิการรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ/

การด าเนินงาน (M6) 
ตามล าดับชั้นพร้อมแบบ

รับรอง                       

๕. การรบัข้อมูลทีไ่ด้รับการ
อนุมัติและการจดัท ารายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา     

รายรมาส  

กรณีที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข 

กรณีที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข 

๑. การน าเขา้ข้อมูลแผนงาน/
โครงการ (M1 – M5) ของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ภายใน     
๓๐ วัน นบัถัดจากวันสิ้นสุด       

ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ
ก่อนหน้า และภายใน ๓๐ วัน     

นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
กรณีเพิ่มโครงการในระบบ 

 

๓ 
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(๓) การติดตามผ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ปประเทศ     
 นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของจังหวัดแ ะก ุ่มจังหวัด 

กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐบาลที่มีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล 
ประสานการปฏิบัติงานของราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้มอบหมายให้ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัดด าเนินการประมวลแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติในระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งให้กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) เป็นผู้อนุมัติในระดับปลัดกระทรวง โดยมีแนวทางการตรวจสอบโครงการ      
และผลการด าเนินงานในระบบ eMENSCR ดังนี้ 

๑) การตรวจสอบข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR.เน้นความถูกต้องของข้อมูล
รายละเอียดโครงการ (M1 – M5) และผลการด าเนินงาน (M6)  

M1 คือ ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
M2 คือ ข้อมูลทั่วไปของโครงการ (วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงานหลัก) 
M3 คือ รายละเอียดโครงการ (การด าเนินงาน เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะเวลา) 
M4 คือ กิจกรรมของโครงการ 
M5 คือ งบประมาณ (แหล่งเงิน แผนการใช้จ่าย) 
M6 คือ ผลการด าเนินงาน ประจ าไตรมาส  
M7 คือ สายการบังคับบัญชา (สศช. เป็นผู้ผูกเส้นทางการอนุมัติ M1 - M5) 

๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการลงข้อมูล  M1 – M5 และรายงานผล M6         
ในระบบและจัดส่งแบบรับรองการอนุมัติโครงการในระบบมายังส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ นับจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส (๑๐ มกราคม/๑๐ เมษายน/๑๐ กรกฎาคม/         
๑๐ ตุลาคม) และส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดจะด าเนินการตรวจสอบภายใน ๑๕ วัน      
นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณ เพ่ือรายงานต่อ ป.ย.ป.มท. พิจารณาอนุมัติในระดับ
ปลัดกระทรวง  

๓) ด าเนินการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ส าหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และอ านวยความสะดวกในการแนะน าการใช้งานระบบเบื้องต้น        
ผ่านช่องทาง ไลน์กลุ่ม (Line ID : eMENSCR_pad62) หรือ โทร ๐๒ ๒๒๒ ๗๘๒๑ สื่อสาร มท. ๕๐๔๓๖, ๕๐๔๓๑ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสรมิการบริหารราชการจังหวัด ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๘๒๑ (มท.) ๕๐๔๓๑ 

 

๓.๔.๒ การติดตามผ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน
ป ัดกระทรวงมหาดไทย (e - Monitoring) 

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (e - Monitoring) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดตามความส าเร็จของการด าเนินงาน    

- 99 - 

 

ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยออกแบบขึ้นมาเพ่ือรองรับการท างานให้มี
ความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ผ่าน Web Browser ซึ่งสามารถติดตามผลการด าเนินงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งนี้   
ในแต่ละไตรมาสจะติดตามความก้าวหน้าโดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้        
ว่ามีผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร ดังนี้  

 

 
 
 

ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย  แสดงออกเป็นสีแดง 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  แสดงออกเป็นสีเขียว 
ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย  แสดงออกเป็นฟ้า 
ไม่ก าหนดแผน/ผล   แสดงออกเป็นสีเทา 

ในกรณีที่ตัวชี้วัดมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดหน่วยงานต้องระบุปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างทันท่วงที  

การรายงานผลของระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ         
ผ่าน Web Browser สามารถเลือกรูปแบบรายงานได้ ๓ รูปแบบคือ  

(๑) การรายงานผลการด าเนินงานภาพรวมตามปีงบประมาณ สามารถเลือกปีงบประมาณ  
ที่ต้องการทราบข้อมูลภาพรวม โดยจะแสดงผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ทั้งหมดของหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่ามีตัวชี้วัดใดบ้าง ที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย 
สูงกว่าเป้าหมาย และไม่ก าหนดแผน/ผล 

(๒) การรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การบูรณาการ
และแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ (๒) การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และ (๓) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยจะแสดงผล
ตัวชี้วัดตามรายประเด็นยุทธศาสตร์ โดยไม่แยกรายหน่วยงาน  

(๓) การรายงานผลการด าเนินงานตามหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ทั้งหมด ๑๙ หน่วยงาน สามารถเลือกรายหน่วยงานที่ต้องการ โดยจะแสดงตัวชี้วัดทั้งหมดที่หน่วยงานนั้น ๆ ได้มีการ
ด าเนินงานภายในปีงบประมาณที่ต้องการทราบข้อมูล 

ด้วยเหตุนี้  ระบบการติดตามผลการด าเนินงานฯ ข้างต้น จึงสามารถใช้ เป็นเครื่องมือ       
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการด าเนินงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ          
มีแนวทางในการติดตามผลการด าเนินงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ปรับแผนการด าเนินงาน  
และทบทวนแผนส าหรับการจัดท าแผนงาน/งบประมาณในปีต่อไป อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารราชการ และการก ากับ/ติดตามงานให้เกิด  
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
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(๓) การติดตามผ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ปประเทศ     
 นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของจังหวัดแ ะก ุ่มจังหวัด 

กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐบาลที่มีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล 
ประสานการปฏิบัติงานของราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้มอบหมายให้ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัดด าเนินการประมวลแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติในระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งให้กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) เป็นผู้อนุมัติในระดับปลัดกระทรวง โดยมีแนวทางการตรวจสอบโครงการ      
และผลการด าเนินงานในระบบ eMENSCR ดังนี้ 

๑) การตรวจสอบข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR.เน้นความถูกต้องของข้อมูล
รายละเอียดโครงการ (M1 – M5) และผลการด าเนินงาน (M6)  

M1 คือ ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
M2 คือ ข้อมูลทั่วไปของโครงการ (วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงานหลัก) 
M3 คือ รายละเอียดโครงการ (การด าเนินงาน เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะเวลา) 
M4 คือ กิจกรรมของโครงการ 
M5 คือ งบประมาณ (แหล่งเงิน แผนการใช้จ่าย) 
M6 คือ ผลการด าเนินงาน ประจ าไตรมาส  
M7 คือ สายการบังคับบัญชา (สศช. เป็นผู้ผูกเส้นทางการอนุมัติ M1 - M5) 

๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการลงข้อมูล  M1 – M5 และรายงานผล M6         
ในระบบและจัดส่งแบบรับรองการอนุมัติโครงการในระบบมายังส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ นับจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส (๑๐ มกราคม/๑๐ เมษายน/๑๐ กรกฎาคม/         
๑๐ ตุลาคม) และส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดจะด าเนินการตรวจสอบภายใน ๑๕ วัน      
นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณ เพ่ือรายงานต่อ ป.ย.ป.มท. พิจารณาอนุมัติในระดับ
ปลัดกระทรวง  

๓) ด าเนินการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ส าหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และอ านวยความสะดวกในการแนะน าการใช้งานระบบเบื้องต้น        
ผ่านช่องทาง ไลน์กลุ่ม (Line ID : eMENSCR_pad62) หรือ โทร ๐๒ ๒๒๒ ๗๘๒๑ สื่อสาร มท. ๕๐๔๓๖, ๕๐๔๓๑ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสรมิการบริหารราชการจังหวัด ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๘๒๑ (มท.) ๕๐๔๓๑ 

 

๓.๔.๒ การติดตามผ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน
ป ัดกระทรวงมหาดไทย (e - Monitoring) 

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (e - Monitoring) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดตามความส าเร็จของการด าเนินงาน    
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ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยออกแบบขึ้นมาเพ่ือรองรับการท างานให้มี
ความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ผ่าน Web Browser ซึ่งสามารถติดตามผลการด าเนินงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งนี้   
ในแต่ละไตรมาสจะติดตามความก้าวหน้าโดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว ้       
ว่ามีผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร ดังนี้  

 

 
 
 

ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย  แสดงออกเป็นสีแดง 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  แสดงออกเป็นสีเขียว 
ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย  แสดงออกเป็นฟ้า 
ไม่ก าหนดแผน/ผล   แสดงออกเป็นสีเทา 

ในกรณีที่ตัวชี้วัดมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดหน่วยงานต้องระบุปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างทันท่วงที  

การรายงานผลของระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ         
ผ่าน Web Browser สามารถเลือกรูปแบบรายงานได้ ๓ รูปแบบคือ  

(๑) การรายงานผลการด าเนินงานภาพรวมตามปีงบประมาณ สามารถเลือกปีงบประมาณ  
ที่ต้องการทราบข้อมูลภาพรวม โดยจะแสดงผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ทั้งหมดของหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่ามีตัวชี้วัดใดบ้าง ที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย 
สูงกว่าเป้าหมาย และไม่ก าหนดแผน/ผล 

(๒) การรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การบูรณาการ
และแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ (๒) การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และ (๓) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยจะแสดงผล
ตัวชี้วัดตามรายประเด็นยุทธศาสตร์ โดยไม่แยกรายหน่วยงาน  

(๓) การรายงานผลการด าเนินงานตามหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ทั้งหมด ๑๙ หน่วยงาน สามารถเลือกรายหน่วยงานที่ต้องการ โดยจะแสดงตัวชี้วัดทั้งหมดที่หน่วยงานนั้น ๆ ได้มีการ
ด าเนินงานภายในปีงบประมาณที่ต้องการทราบข้อมูล 

ด้วยเหตุนี้  ระบบการติดตามผลการด าเนินงานฯ ข้างต้น จึงสามารถใช้ เป็นเครื่องมือ       
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการด าเนินงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ          
มีแนวทางในการติดตามผลการด าเนินงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ปรับแผนการด าเนินงาน  
และทบทวนแผนส าหรับการจัดท าแผนงาน/งบประมาณในปีต่อไป อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารราชการ และการก ากับ/ติดตามงานให้เกิด  
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
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 ภาพแสดงระบบการติดตามผ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (e – Monitoring) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ส านักนโยบายและแผน สป.   
    โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๖ (มท.) ๕๐๔๗๓ 
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๓.๔.๓ การติดตามผ การตรวจราชการของผ ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
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 ภาพแสดงระบบการติดตามผ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (e – Monitoring) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ส านักนโยบายและแผน สป.   
    โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๖ (มท.) ๕๐๔๗๓ 
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๓.๔.๓ การติดตามผ การตรวจราชการของผ ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
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๓.๔.๔ การตรวจสอบภาย นระดับกระทรวง  
ภารกิจของงานตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ (๑) การให้ความเชื่อมั่น 

(Assurance Service) เป็นการตรวจสอบเพ่ือน ามาประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  
และการก ากับดูแล ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและใช้ทักษะเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (๒) การให้ค าปรึกษา (Consulting Service)      
เป็นกิจกรรมการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่า ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน   
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การก ากับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยรับตรวจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑) ขอบเขตการปฏิบั ติงานของหน่วยงานตรวจสอบภาย น เพื่อ ห้ผ ้บริหาร         
หรือผ ้ที่เกี่ยวข้องม่ัน จได้ว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจบรร ุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ได้แก่  

๑) ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุ้มค่า 

๒) ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน         
การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลในทุกกิจกรรมการด าเนินงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมความ
เสี่ยงจากการทุจริตและมาตรการในการบริหารจัดการ 

๓) ให้ความมั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินและมิใช่การเงิน มีความครบถ้วน ถูกต้อง  
และเชื่อถือได้ 

๔) ให้มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประหยัด รวมทั้งลดโอกาสในการน าไปสู่การทุจริต 

๕) ให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องตามนโยบาย มาตรฐาน วิธีปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๖) ให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการก ากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๗) ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับ
ดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตในหน่วยงาน 

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพไม่สามารถรับประกันได้ว่า
จะค้นพบการทุจริต แต่เป็นเพียงการประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนด     
เพ่ือป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดทุจริตเท่านั้น 

(๒) กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย น 
๑) การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
๒) การวางแนวและการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
๓) การสรุปประเด็นข้อตรวจพบและจัดท ารายงาน 
๔) การติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
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Flow Chart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (โดยละเอียด) 
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๓.๔.๔ การตรวจสอบภาย นระดับกระทรวง  
ภารกิจของงานตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ (๑) การให้ความเชื่อมั่น 

(Assurance Service) เป็นการตรวจสอบเพ่ือน ามาประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  
และการก ากับดูแล ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและใช้ทักษะเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (๒) การให้ค าปรึกษา (Consulting Service)      
เป็นกิจกรรมการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่า ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน   
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การก ากับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยรับตรวจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑) ขอบเขตการปฏิบั ติงานของหน่วยงานตรวจสอบภาย น เพื่อ ห้ผ ้บริหาร         
หรือผ ้ที่เกี่ยวข้องม่ัน จได้ว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจบรร ุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ได้แก่  

๑) ให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุ้มค่า 

๒) ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน         
การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลในทุกกิจกรรมการด าเนินงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมความ
เสี่ยงจากการทุจริตและมาตรการในการบริหารจัดการ 

๓) ให้ความมั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินและมิใช่การเงิน มีความครบถ้วน ถูกต้อง  
และเชื่อถือได้ 

๔) ให้มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประหยัด รวมทั้งลดโอกาสในการน าไปสู่การทุจริต 

๕) ให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องตามนโยบาย มาตรฐาน วิธีปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๖) ให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการก ากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๗) ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับ
ดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตในหน่วยงาน 

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพไม่สามารถรับประกันได้ว่า
จะค้นพบการทุจริต แต่เป็นเพียงการประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนด     
เพ่ือป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดทุจริตเท่านั้น 

(๒) กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย น 
๑) การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
๒) การวางแนวและการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
๓) การสรุปประเด็นข้อตรวจพบและจัดท ารายงาน 
๔) การติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

 

- 103 - 

 

Flow Chart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (โดยละเอียด) 
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(๓) จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย นประจ าปีแก่หน่วยงานตรวจสอบ
ภาย นสังกัดกระทรวงมหาดไทย แ ะสอบทานการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ก าหนด 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงจึงได้
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมและผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
ประกอบด้วยหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด จ านวน ๗๖ จังหวัด และหน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม จ านวน       
๗ กรม รวมทั้งสิ้น ๘๓ หน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย น ประจ าปี 
๑) ให้ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการประเมินความเส่ียงหน่วยรับตรวจ/โครงการ     

เพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว ตามปริมาณหน่วยรับตรวจ/โครงการที่ก าหนด 
๒) ก าหนดเรื่องการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

- การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (Financial Audit)  
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audit) 
- การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance Audit)  
- การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) 
- การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit)  
- การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit)  

๓) เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๔) แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ แก่หน่วยงาน  

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
๕) สรุปผลการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแนวทางที่ก าหนดของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือทราบ 
๖) รวบรวมข้อมูล เร่งรัด ติดตาม หน่วยงานที่มีผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตาม

แนวทางท่ีก าหนด 
๗) สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือทราบ 
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Flowchart แสดงขั้นตอนการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจ าปี 
แก่หน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

และสอบทานการปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีก าหนด (โดยละเอียด) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(๔) จัดอบรม ห้ความร ้แก่ผ ้ตรวจสอบภาย นสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ด้านการตรวจสอบและกฎ ระเบียบ ให้แก่            

ผู้ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
จึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  หน่วยตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๑ - ๒ (มท.) ๕๐๖๒๗ - ๘ 

  

ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี

งบประมาณ 

เสนอ ปมท. 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

แจ้งแนวทางฯ แก่หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  

สรุปแผนการตรวจสอบในภาพรวม 
เสนอ ปมท. เพื่อทราบ 

รวบรวมข้อมูล เร่งรัด ติดตาม 
หน่วยงานที่มีผลการตรวจสอบไม่

เป็นไปตามแผน 

สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวม
เสนอ ปมท. เพ่ือทราบเป็นไปตามแผน 
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(๓) จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย นประจ าปีแก่หน่วยงานตรวจสอบ
ภาย นสังกัดกระทรวงมหาดไทย แ ะสอบทานการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ก าหนด 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงจึงได้
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมและผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
ประกอบด้วยหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด จ านวน ๗๖ จังหวัด และหน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม จ านวน       
๗ กรม รวมทั้งสิ้น ๘๓ หน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย น ประจ าปี 
๑) ให้ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการประเมินความเส่ียงหน่วยรับตรวจ/โครงการ     

เพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว ตามปริมาณหน่วยรับตรวจ/โครงการที่ก าหนด 
๒) ก าหนดเรื่องการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

- การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (Financial Audit)  
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audit) 
- การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance Audit)  
- การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) 
- การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit)  
- การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit)  

๓) เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๔) แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ แก่หน่วยงาน  

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
๕) สรุปผลการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแนวทางที่ก าหนดของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือทราบ 
๖) รวบรวมข้อมูล เร่งรัด ติดตาม หน่วยงานที่มีผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตาม

แนวทางท่ีก าหนด 
๗) สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือทราบ 
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Flowchart แสดงขั้นตอนการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจ าปี 
แก่หน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

และสอบทานการปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีก าหนด (โดยละเอียด) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(๔) จัดอบรม ห้ความร ้แก่ผ ้ตรวจสอบภาย นสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ด้านการตรวจสอบและกฎ ระเบียบ ให้แก่            

ผู้ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
จึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  หน่วยตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๑ - ๒ (มท.) ๕๐๖๒๗ - ๘ 

  

ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี

งบประมาณ 

เสนอ ปมท. 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

แจ้งแนวทางฯ แก่หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  

สรุปแผนการตรวจสอบในภาพรวม 
เสนอ ปมท. เพื่อทราบ 

รวบรวมข้อมูล เร่งรัด ติดตาม 
หน่วยงานที่มีผลการตรวจสอบไม่

เป็นไปตามแผน 

สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวม
เสนอ ปมท. เพ่ือทราบเป็นไปตามแผน 
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๓.๔.๕ การตรวจสอบภาย นระดับกรม  
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สายการบังคับบัญชา

ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่หลัก คือ การให้ความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษา โดยมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้ผู้บริหาร
เกิดความมั่นใจว่า หน่วยรับตรวจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่า งมีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล ภายใต้ค่าใช้จ่ายและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย การทุจริต 
รั่วไหลทางการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ โดยมีภารกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๑) งานบริการ ห้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) หมายถึง การตรวจสอบ
หลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการก ากับดูแล  การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยงานบริการให้ความเชื่อมั่นประกอบด้วย 

๑) การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) หมายถึง การตรวจสอบ   
ความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง       
การประเมินความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริต          
ด้านการเงินการบัญชี 

๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) หมายถึง           
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐาน
แนวปฏิบัติ และนโยบายที่ก าหนดไว้ 

๓) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) หมายถึง การตรวจสอบ 
ความประหยัด ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

๔) การตรวจสอบอ่ืน ๆ หมายถึง การตรวจสอบอ่ืนนอกเหนือจากข้อ (๑) – (๒) เช่น 
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) เป็นการตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัย 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ          
และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ)  เป็นต้น 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน

ตรวจสอบด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบด้วย 
ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการตรวจสอบ 
๑) ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน รวบรวมข้อมูล เอกสาร

ต่าง ๆ และประเมินการควบคุมภายใน 

- 107 - 

 

๒) ประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ โดยระบุความเสี่ยงระดับกิจกรรม
และระดับหน่วยรับตรวจ โดยการระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 

๓) จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ตามผล      
การประเมินความเสี่ยง 

๔) ส าเนาแผน และประสานแผนกับหน่วยรับตรวจ 
ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๑) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) เสนอผู้ตรวจสอบภายใน       

ระดับกรม ให้ความเห็นชอบ 
๒) วางแผนการปฏิบัติงานก่อนเข้าตรวจสอบ โดยการจัดเตรียมข้อมูลการตรวจสอบ 

กระดาษท าการต่าง ๆ และศึกษาข้อมูลหน่วยรับตรวจ ก าหนดวันเวลาที่จะตรวจสอบ เตรียมการเดินทางไป
ราชการ 

๓) แจ้งหน่วยรับตรวจให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบพร้อมก าหนดการ
ตรวจสอบ 

๔) ปฏิบัติงานตรวจสอบ ท าการเปิดตรวจโดยประชุมชี้แจงการตรวจสอบระหว่าง
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง ถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจ
ทราบและยืนยันความเหมาะสม 

๕) ด าเนินการตรวจสอบ รวบรวมเอกสารและจัดท ากระดาษท าการ บันทึก
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ   
ข้อตรวจพบ และให้ข้อเสนอแนะ 

๖) ประชุมปิดตรวจแจ้งประเด็นข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ ร่วมพิจารณากับ    
หน่วยรับตรวจและรับฟังค าชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือจัดท า
ร่างรายงานผลการตรวจสอบจากหลักฐานเอกสาร กระดาษท าการ ประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ       
และสอบทานผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม น าร่างรายงานหารือกับหน่วยรับตรวจ รับฟังค า
ชี้แจงเพ่ิมเติม เพ่ือสรุปจัดท าเป็นรายงานผลการตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดท ารายงานผ แ ะการติดตามผ  
๑) จัดท ารายงานผล เป็นการรายงานผลการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ 

ขอบเขต วิธีปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ข้อบกพร่องที่ตรวจสอบ ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญ
และการควบคุม รวมถึงข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 

๒) จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กับหน่วยรับตรวจ และกระทรวงมหาดไทย 
๓) ติดตามผลการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจได้มีการด าเนินการ       

ตามข้อเสนอแนะหรือไม่ เพียงใด โดยมีระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้ 
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๓.๔.๕ การตรวจสอบภาย นระดับกรม  
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สายการบังคับบัญชา

ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่หลัก คือ การให้ความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษา โดยมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้ผู้บริหาร
เกิดความมั่นใจว่า หน่วยรับตรวจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่า งมีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล ภายใต้ค่าใช้จ่ายและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย การทุจริต 
รั่วไหลทางการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ โดยมีภารกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๑) งานบริการ ห้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) หมายถึง การตรวจสอบ
หลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการก ากับดูแล  การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยงานบริการให้ความเชื่อมั่นประกอบด้วย 

๑) การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) หมายถึง การตรวจสอบ   
ความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง       
การประเมินความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริต          
ด้านการเงินการบัญชี 

๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) หมายถึง           
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐาน
แนวปฏิบัติ และนโยบายที่ก าหนดไว้ 

๓) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) หมายถึง การตรวจสอบ 
ความประหยัด ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

๔) การตรวจสอบอ่ืน ๆ หมายถึง การตรวจสอบอ่ืนนอกเหนือจากข้อ (๑) – (๒) เช่น 
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) เป็นการตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัย 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ          
และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ)  เป็นต้น 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน

ตรวจสอบด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบด้วย 
ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการตรวจสอบ 
๑) ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน รวบรวมข้อมูล เอกสาร

ต่าง ๆ และประเมินการควบคุมภายใน 
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๒) ประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ โดยระบุความเสี่ยงระดับกิจกรรม
และระดับหน่วยรับตรวจ โดยการระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 

๓) จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ตามผล      
การประเมินความเสี่ยง 

๔) ส าเนาแผน และประสานแผนกับหน่วยรับตรวจ 
ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๑) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) เสนอผู้ตรวจสอบภายใน       

ระดับกรม ให้ความเห็นชอบ 
๒) วางแผนการปฏิบัติงานก่อนเข้าตรวจสอบ โดยการจัดเตรียมข้อมูลการตรวจสอบ 

กระดาษท าการต่าง ๆ และศึกษาข้อมูลหน่วยรับตรวจ ก าหนดวันเวลาที่จะตรวจสอบ เตรียมการเดินทางไป
ราชการ 

๓) แจ้งหน่วยรับตรวจให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบพร้อมก าหนดการ
ตรวจสอบ 

๔) ปฏิบัติงานตรวจสอบ ท าการเปิดตรวจโดยประชุมชี้แจงการตรวจสอบระหว่าง
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง ถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจ
ทราบและยืนยันความเหมาะสม 

๕) ด าเนินการตรวจสอบ รวบรวมเอกสารและจัดท ากระดาษท าการ บันทึก
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ   
ข้อตรวจพบ และให้ข้อเสนอแนะ 

๖) ประชุมปิดตรวจแจ้งประเด็นข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ ร่วมพิจารณากับ    
หน่วยรับตรวจและรับฟังค าชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือจัดท า
ร่างรายงานผลการตรวจสอบจากหลักฐานเอกสาร กระดาษท าการ ประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ       
และสอบทานผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม น าร่างรายงานหารือกับหน่วยรับตรวจ รับฟังค า
ชี้แจงเพ่ิมเติม เพ่ือสรุปจัดท าเป็นรายงานผลการตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดท ารายงานผ แ ะการติดตามผ  
๑) จัดท ารายงานผล เป็นการรายงานผลการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ 

ขอบเขต วิธีปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ข้อบกพร่องที่ตรวจสอบ ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญ
และการควบคุม รวมถึงข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 

๒) จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กับหน่วยรับตรวจ และกระทรวงมหาดไทย 
๓) ติดตามผลการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจได้มีการด าเนินการ       

ตามข้อเสนอแนะหรือไม่ เพียงใด โดยมีระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้ 
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กรณีหน่วยรับตรวจแจ้งผ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ให้ผู้รับผิดชอบสอบทาน
ความครบถ้วนถูกต้องของการด าเนินการ และเสนอรายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทยทราบ 

กรณีที่หน่วยรับตรวจไม่รายงานผ หรือรายงานผ ไม่ครบถ้วน ภายใน ๔๕ วัน นับจาก
วันที่ได้รับรายงาน จะติดต่อสอบถามหน่วยรับตรวจถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
และชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือให้หน่วยรับตรวจสามารถปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและตกลงระยะเวลาในการส่ง
รายงานการปรับปรุงแก้ไขต่อไป หรืออาจจะส่งเป็นหนังสือจนกว่าจะได้รับรายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
และเมื่อได้รับรายงานแล้วจะสรุปผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ 

 

(๒) งานบริการ ห้ค าปรึกษา (Consulting Services) หมายถึง การบริการให้ค าปรึกษา 
แนะน า และบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าขึ้นร่วมกับ
ผู้รับบริการ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการการก ากับดูแล         
การบริหารความเส่ียง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น  เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่อง          
ความคล่องตัวในการด าเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ผู้ตรวจสอบภายในจะให้บริการการให้ค าปรึกษาภายใต้ขอบเขต หลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของผู้รับบริการ ข้อสรุปของค าปรึกษา   
จะอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์และการประเมินผลที่เหมาะสมตามขอบเขตของข้อมูลที่บันทึกไว้ในกระดาษ      
ท าการตามที่ผู้รับบริการได้ให้ข้อมูลไว้   

๑) ขั้นตอนแ ะร ปแบบการปฏิบัติงาน ห้ค าปรึกษา 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ

ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบด้วย 
- การขอรับบริการปรึกษา 
- การวิเคราะห์ประเด็นข้อหารือ 
- การปฏิบัติงานให้ค าปรึกษา 
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- ตอบค าถาม/ตอบข้อหารือแก่ผู้รับบริการ 
๒) การ ห้ค าปรึกษาแบบเป็นทางการ 

- งานธุรการลงรับหนังสือในทะเบียนคุม  
- เสนอผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สป. พิจารณาสั่งการ มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบ

ภายใน ในหน่วยงานตรวจสอบ 
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายวิเคราะห์ข้อหารือ/ค าถาม  
กรณีที่ ๑ : ข้อหารือ/ค าถาม ไม่ซับซ้อน มีระเบียบฯ หรือห ักเกณฑ์ก าหนดไว้

อย่างชัดเจน จัดท าหนังสือตอบข้อหารือ/ค าถาม เสนอผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สป. พิจารณาและลงนามใน
บันทึกตอบข้อหารือถึงหน่วยงานนั้น ๆ  

กรณีที่ ๒ : ข้อหารือ/ค าถาม มีความซับซ้อน ไม่มีระเบียบฯ หรือห ักเกณฑ์ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจน วิเคราะห์ข้อหารือ/ค าถาม และหาข้อสรุปร่วมกัน ในกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป. กรณียังหา
ข้อสรุปไม่ได้จะประสานไปยังหน่วยงานเจ้าของระเบียบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตอบข้อหารือให้ผู้ขอรับบริการ 

๓) การ ห้ค าปรึกษาแบบไม่เป็นทางการ 
- ผู้ตรวจสอบภายในรับข้อหาหรือผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ และทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  
- สอบถามข้อมูลของผู้ขอรับบริการค าปรึกษา 
- ผู้ตรวจสอบภายในวิเคราะห์ข้อหารือ/ค าถาม 
กรณีที่ ๑ : ข้อหารือ/ค าถาม ไม่ซับซ้อน มีระเบียบฯ หรือห ักเกณฑ์ก าหนดไว้อย่าง

ชัดเจน ผู้ตรวจสอบภายในวิเคราะห์ ค้นหาระเบียบฯ แจ้งค าตอบให้ผู้ขอรับบริการในทันที หรือแจ้งกลับภายหลัง 
กรณีที่ ๒ : ข้อหารือ/ค าถาม มีความซับซ้อน ไม่มีระเบียบฯ หรือห ักเกณฑ์ก าหนด

ไว้อย่างชัดเจน วิเคราะห์ข้อหารือ/ค าถาม และหาข้อสรุปร่วมกันในกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป. และตอบ
ข้อหารือให้ผู้ขอรับบริการ กรณียังหาข้อสรุปไม่ได้จะประสานไปยังหน่วยงานเจ้าของระเบียบ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและตอบข้อหารือให้ผู้ขอรับบริการ 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  หน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๑๑๙๖ (มท.) ๕๐๖๓๑ 
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กรณีหน่วยรับตรวจแจ้งผ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ให้ผู้รับผิดชอบสอบทาน
ความครบถ้วนถูกต้องของการด าเนินการ และเสนอรายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทยทราบ 

กรณีที่หน่วยรับตรวจไม่รายงานผ หรือรายงานผ ไม่ครบถ้วน ภายใน ๔๕ วัน นับจาก
วันที่ได้รับรายงาน จะติดต่อสอบถามหน่วยรับตรวจถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
และชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือให้หน่วยรับตรวจสามารถปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและตกลงระยะเวลาในการส่ง
รายงานการปรับปรุงแก้ไขต่อไป หรืออาจจะส่งเป็นหนังสือจนกว่าจะได้รับรายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
และเมื่อได้รับรายงานแล้วจะสรุปผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ 

 

(๒) งานบริการ ห้ค าปรึกษา (Consulting Services) หมายถึง การบริการให้ค าปรึกษา 
แนะน า และบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าขึ้นร่วมกับ
ผู้รับบริการ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการการก ากับดูแล         
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น  เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่อง          
ความคล่องตัวในการด าเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ผู้ตรวจสอบภายในจะให้บริการการให้ค าปรึกษาภายใต้ขอบเขต หลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของผู้รับบริการ ข้อสรุปของค าปรึกษา   
จะอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์และการประเมินผลที่เหมาะสมตามขอบเขตของข้อมูลที่บันทึกไว้ในกระดาษ      
ท าการตามที่ผู้รับบริการได้ให้ข้อมูลไว้   

๑) ขั้นตอนแ ะร ปแบบการปฏิบัติงาน ห้ค าปรึกษา 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ

ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบด้วย 
- การขอรับบริการปรึกษา 
- การวิเคราะห์ประเด็นข้อหารือ 
- การปฏิบัติงานให้ค าปรึกษา 
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- ตอบค าถาม/ตอบข้อหารือแก่ผู้รับบริการ 
๒) การ ห้ค าปรึกษาแบบเป็นทางการ 

- งานธุรการลงรับหนังสือในทะเบียนคุม  
- เสนอผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สป. พิจารณาสั่งการ มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบ

ภายใน ในหน่วยงานตรวจสอบ 
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายวิเคราะห์ข้อหารือ/ค าถาม  
กรณีที่ ๑ : ข้อหารือ/ค าถาม ไม่ซับซ้อน มีระเบียบฯ หรือห ักเกณฑ์ก าหนดไว้

อย่างชัดเจน จัดท าหนังสือตอบข้อหารือ/ค าถาม เสนอผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สป. พิจารณาและลงนามใน
บันทึกตอบข้อหารือถึงหน่วยงานนั้น ๆ  

กรณีที่ ๒ : ข้อหารือ/ค าถาม มีความซับซ้อน ไม่มีระเบียบฯ หรือห ักเกณฑ์ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจน วิเคราะห์ข้อหารือ/ค าถาม และหาข้อสรุปร่วมกัน ในกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป. กรณียังหา
ข้อสรุปไม่ได้จะประสานไปยังหน่วยงานเจ้าของระเบียบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตอบข้อหารือให้ผู้ขอรับบริการ 

๓) การ ห้ค าปรึกษาแบบไม่เป็นทางการ 
- ผู้ตรวจสอบภายในรับข้อหาหรือผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ และทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  
- สอบถามข้อมูลของผู้ขอรับบริการค าปรึกษา 
- ผู้ตรวจสอบภายในวิเคราะห์ข้อหารือ/ค าถาม 
กรณีที่ ๑ : ข้อหารือ/ค าถาม ไม่ซับซ้อน มีระเบียบฯ หรือห ักเกณฑ์ก าหนดไว้อย่าง

ชัดเจน ผู้ตรวจสอบภายในวิเคราะห์ ค้นหาระเบียบฯ แจ้งค าตอบให้ผู้ขอรับบริการในทันที หรือแจ้งกลับภายหลัง 
กรณีที่ ๒ : ข้อหารือ/ค าถาม มีความซับซ้อน ไม่มีระเบียบฯ หรือห ักเกณฑ์ก าหนด

ไว้อย่างชัดเจน วิเคราะห์ข้อหารือ/ค าถาม และหาข้อสรุปร่วมกันในกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป. และตอบ
ข้อหารือให้ผู้ขอรับบริการ กรณียังหาข้อสรุปไม่ได้จะประสานไปยังหน่วยงานเจ้าของระเบียบ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและตอบข้อหารือให้ผู้ขอรับบริการ 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  หน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๑๑๙๖ (มท.) ๕๐๖๓๑ 
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 ด้านระบบงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
๑. การจัดท าค าของบประมาณ 

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ถือเป็นหนึ่งในหัวใจส าคัญของการบริหารงานขององค์กร  
เนื่องจากงบประมาณเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด การจัดท าค าของบประมาณจึงต้องมีการวิเคราะห์           
การวางแผนที่ดี การด าเนินการต้องเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนดภายใต้
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายระดับชาติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์      
ต่อประชาชนสูงสุด 

กระบวนการจัดท าค าของบประมาณ 
๑.๑ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวง/หน่วยงาน 

ก่อนการจัดท าค าของบประมาณ ต้องศึกษาเจตนารมณ์ของนโยบาย และยุทธศาสตร์การบริหาร
ประเทศ หรือนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้ทราบว่ามีแนวนโยบายฯ ใดที่เกี่ยวข้อง กับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
โดยจัดท าค าของบประมาณให้สอดคล้อง และสนับสนุนแนวนโยบายระดับชาติ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) นโยบาย  
ของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวง/หน่วยงาน 

๑.๒ ทบทวนและปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัดระดับกระทรวง โดยหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง และส านักงบประมาณ ดังนี้ 

๑.๒.๑ ทบทวนผลสัมฤทธิ ์และประโยชน์ที ่คาดว่าจะได้ร ับจากการใช้จ ่ายงบประมาณ       
โดยก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี ้ว ัด ที ่ชัดเจน สอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ขาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ 

๑.๒.๒ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัด โดยก าหนดให้สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าว     
จะเกิดขึ ้นได้จากผลส าเร็จของผลผลิตหรือโครงการของหน่วยรับงบประมาณในสังกัดอย่างสอดคล้อง        
และเชื่อมโยงกัน โดยกระทรวงต้องปรับปรุงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และประมาณการล่วงหน้าให้สอดคล้อง
กับงบประมาณในปีที่ผ่านมาที่ได้รับจัดสรรจริง  

๑.๒.๓ กระทรวงถ ่ายทอดว ิส ัยท ัศน ์ พ ันธก ิจของกระทรวง  ผลส ัมฤทธิ ์ฯ  เป ้าหมาย           
การให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัด ให้หน่วยงานในสังกัดทราบเพื่อน า ไปประกอบการพิจารณาทบทวน    
และปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาด ว่า 
จะได้รับระดับหน่วยงาน 

๑.๓ เสนอรายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ และมีวงเงินตั้งแต่ 
๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ก่อนเสนอรายละเอียดค าของบประมาณ              
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กระทรวงรวบรวม วิเคราะห์รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันฯ ที่หน่วยงานเสนอว่ามีความพร้อมในการ
ด าเนินงาน เช่น สถานที่ แบบรูปรายการ และผลการพิจารณาจากคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่กฎหมายก าหนด 
เป็นต้น รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ และเสนอรองนายกรัฐมนตรีท่ีก ากับดูแลการบริหารราชการ  
ให้ความเห็นชอบก่อนน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว าดวยการเสนอเรื่อง         
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  

๑.๔ การมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย โดยภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้แก่ทุกส่วน
ราชการแล้ว กระทรวงจะด าเนินการจัดประชุมมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี                
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแก่หน่วยงานในสังกัด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายส าคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์   
การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ โดยค านึงถึงความจ าเป็นและภารกิจ    
ของหน่วยงานในสังกัด ความต้องการในพ้ืนที่และแผนพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ  

๑.๕ การเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และส่ง
ส านักงบประมาณ 

๑.๕.๑ หน่วยงานจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในรูปแบบเอกสาร      
และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ E- Budgeting ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด 
ประกอบด้วย  

(๑) ข้อมูลพื้นฐานระดับผลลัพธ์ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

(๒) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน 
กิจกรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ   

(๓) ข้อมูลงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มแผนงาน ได้แก่ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ แผนงานบุคลากรภาครัฐ และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ  

(๔) ข้อมูลงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 

(๕) ข้อมูลพื้นฐานระดับผลผลิต/โครงการ เช่น วัตถุประสงค์ของผลผลิต/โครงการ ลักษณะ
โครงการ การด าเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ สภาพปัญหา/ความต้องการ ความเร่งด่วน กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการ และวงเงินงบประมาณ เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลระดับกิจกรรม – รายการ  
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 ด้านระบบงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
๑. การจัดท าค าของบประมาณ 

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ถือเป็นหนึ่งในหัวใจส าคัญของการบริหารงานขององค์กร  
เนื่องจากงบประมาณเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด การจัดท าค าของบประมาณจึงต้องมีการวิเคราะห์           
การวางแผนที่ดี การด าเนินการต้องเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนดภายใต้
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายระดับชาติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์      
ต่อประชาชนสูงสุด 

กระบวนการจัดท าค าของบประมาณ 
๑.๑ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวง/หน่วยงาน 

ก่อนการจัดท าค าของบประมาณ ต้องศึกษาเจตนารมณ์ของนโยบาย และยุทธศาสตร์การบริหาร
ประเทศ หรือนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้ทราบว่ามีแนวนโยบายฯ ใดที่เกี่ยวข้อง กับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
โดยจัดท าค าของบประมาณให้สอดคล้อง และสนับสนุนแนวนโยบายระดับชาติ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) นโยบาย  
ของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวง/หน่วยงาน 

๑.๒ ทบทวนและปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัดระดับกระทรวง โดยหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง และส านักงบประมาณ ดังนี้ 

๑.๒.๑ ทบทวนผลสัมฤทธิ ์และประโยชน์ที ่คาดว่าจะได้ร ับจากการใช้จ ่ายงบประมาณ       
โดยก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี ้ว ัด ที ่ชัดเจน สอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ขาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ 

๑.๒.๒ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัด โดยก าหนดให้สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าว     
จะเกิดขึ ้นได้จากผลส าเร็จของผลผลิตหรือโครงการของหน่วยรับงบประมาณในสังกัดอย่างสอดคล้อง        
และเชื่อมโยงกัน โดยกระทรวงต้องปรับปรุงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และประมาณการล่วงหน้าให้สอดคล้อง
กับงบประมาณในปีที่ผ่านมาที่ได้รับจัดสรรจริง  

๑.๒.๓ กระทรวงถ ่ายทอดว ิส ัยท ัศน ์ พ ันธก ิจของกระทรวง  ผลส ัมฤทธิ ์ฯ  เป ้าหมาย           
การให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัด ให้หน่วยงานในสังกัดทราบเพื่อน า ไปประกอบการพิจารณาทบทวน    
และปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาด ว่า 
จะได้รับระดับหน่วยงาน 

๑.๓ เสนอรายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ และมีวงเงินตั้งแต่ 
๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ก่อนเสนอรายละเอียดค าของบประมาณ              
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กระทรวงรวบรวม วิเคราะห์รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันฯ ที่หน่วยงานเสนอว่ามีความพร้อมในการ
ด าเนินงาน เช่น สถานที่ แบบรูปรายการ และผลการพิจารณาจากคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่กฎหมายก าหนด 
เป็นต้น รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ และเสนอรองนายกรัฐมนตรีท่ีก ากับดูแลการบริหารราชการ  
ให้ความเห็นชอบก่อนน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว าดวยการเสนอเรื่อง         
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  

๑.๔ การมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย โดยภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้แก่ทุกส่วน
ราชการแล้ว กระทรวงจะด าเนินการจัดประชุมมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี                
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแก่หน่วยงานในสังกัด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายส าคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์   
การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ โดยค านึงถึงความจ าเป็นและภารกิจ    
ของหน่วยงานในสังกัด ความต้องการในพ้ืนที่และแผนพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ  

๑.๕ การเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และส่ง
ส านักงบประมาณ 

๑.๕.๑ หน่วยงานจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในรูปแบบเอกสาร      
และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ E- Budgeting ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด 
ประกอบด้วย  

(๑) ข้อมูลพื้นฐานระดับผลลัพธ์ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

(๒) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน 
กิจกรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ   

(๓) ข้อมูลงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มแผนงาน ได้แก่ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ แผนงานบุคลากรภาครัฐ และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ  

(๔) ข้อมูลงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 

(๕) ข้อมูลพื้นฐานระดับผลผลิต/โครงการ เช่น วัตถุประสงค์ของผลผลิต/โครงการ ลักษณะ
โครงการ การด าเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ สภาพปัญหา/ความต้องการ ความเร่งด่วน กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการ และวงเงินงบประมาณ เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลระดับกิจกรรม – รายการ  
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(๖) ท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กรอบประมาณ
การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) รายงานเกี่ยวกับสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ           

๑.๕.๒ กระทรวงรวบรวม วิเคราะห์ รายละเอียดค าของบประมาณของหน่วยงานในสังกัดเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งส านักงบประมาณภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลระดับกระทรวงในระบบสารสนเทศ E- Budgeting ของส านักงบประมาณ 

 

ภาพแสดงขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวงมหาดไทย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process) ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ฝ่ายประสานงบประมาณ กลุม่งานนโยบายและแผนรวม ส านักนโยบายและแผน สป. 
   โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๔๒๐๓ (มท.) ๕๐๕๗๗ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายการจดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปแีกห่น่วยงานในสังกดั 

 สนผ.สป. 4 

หน่วยงานจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

 หน่วยงานในสังกัด มท. 5 

ทบทวนและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการ ๒ 

ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการ และตัวชี้วัด  
ระดับกระทรวง 

ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงานและตวัชี้วดั 
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ระดับ

หน่วยงาน 

 หน่วยงานในสังกัด มท. 
 สนผ.สป. 
 ส านักงบประมาณ 

รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ และมีวงเงินต้ังแต่ 1,000 ลา้นบาทขึ้นไป 

3  หน่วยงานสังกัด มท. 
 สนผ.สป. 

เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบฯ 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ 6  สนผ.สป. 
 

ส านักงบประมาณพิจารณา 7  ส านักงบประมาณ 
 

 หน่วยงานในสังกัด มท. 
 สนผ.สป. 

๑ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวง/
หน่วยงาน 
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๒. การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงบประมาณ คือ การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน     

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเอกสารงบประมาณที่ เกี่ยวข้อง การบริหารงบประมาณ 
ประกอบด้วย 
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(๖) ท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กรอบประมาณ
การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) รายงานเกี่ยวกับสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ           

๑.๕.๒ กระทรวงรวบรวม วิเคราะห์ รายละเอียดค าของบประมาณของหน่วยงานในสังกัดเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งส านักงบประมาณภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลระดับกระทรวงในระบบสารสนเทศ E- Budgeting ของส านักงบประมาณ 

 

ภาพแสดงขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวงมหาดไทย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process) ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ฝ่ายประสานงบประมาณ กลุม่งานนโยบายและแผนรวม ส านักนโยบายและแผน สป. 
   โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๔๒๐๓ (มท.) ๕๐๕๗๗ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายการจดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปแีกห่น่วยงานในสังกดั 

 สนผ.สป. 4 

หน่วยงานจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

 หน่วยงานในสังกัด มท. 5 

ทบทวนและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการ ๒ 

ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการ และตัวชี้วัด  
ระดับกระทรวง 

ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงานและตวัชี้วดั 
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ระดับ

หน่วยงาน 

 หน่วยงานในสังกัด มท. 
 สนผ.สป. 
 ส านักงบประมาณ 

รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ และมีวงเงินต้ังแต่ 1,000 ลา้นบาทขึ้นไป 

3  หน่วยงานสังกัด มท. 
 สนผ.สป. 

เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบฯ 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ 6  สนผ.สป. 
 

ส านักงบประมาณพิจารณา 7  ส านักงบประมาณ 
 

 หน่วยงานในสังกัด มท. 
 สนผ.สป. 

๑ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวง/
หน่วยงาน 
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๒. การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงบประมาณ คือ การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน     

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเอกสารงบประมาณที่ เกี่ยวข้อง การบริหารงบประมาณ 
ประกอบด้วย 
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๒.๑ การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
๒.๑.๑ กระทรวงมหาดไทยต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเป็น

กรอบแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเพ่ือใช้ในการกับ ดูแล ติดตามประเมินผล    
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องแสดงถึง   
ความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ           
จากการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๒.๑.๒ จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ส านักงบประมาณไม่น้อยกว่า 
๑๕ วันก่อนวันเริ ่มต้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๑๖ กันยายนของทุกปี) โดยจัดส่งด้วยระบบฐานข้อมูล
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) 

๒.๑.๓ ส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว 
ต้องเสนอแผนดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ เพ่ือใช้ในการก ากับ ดูแล และติดตาม         
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

๒.๒ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
๒.๒.๑ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถด าเนินการได้ในกรณี 

ดังนี้ 
(๑) มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือตัวชี้ วัดของแผนงาน ผลผลิต           

หรือโครงการให้แตกต่างไปจากที่ส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว 
(๒) มีการโอนงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืนตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
(๓) คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายใหม่ และมีความจ าเป็น    

ต้องปรับปรุงเป้าหมายของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนดขึ้นใหม่นั้น 
๒.๒.๒ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีกระบวนการ ดังนี้ 

(๑) เสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ 

(๒) ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ แล้วให้
ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๒.๓ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่จัดสรร ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีประกาศบังคับใช้ และให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ได้ถัดจากวันประกาศใช้  
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แต่ให้มีผลตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม) หรือวันที่ก าหนด
เป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมาย งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรแล้ว กระทรวงมหาดไทยต้องโอนจัดสรร    
ไปยังจังหวัดโดยไม่ชักช้า (๑๕ วัน) 
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประเภทงบส่วนราชการงบเบิกแทน งบกลาง ด าเนินการ
ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒.๑ การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
๒.๑.๑ กระทรวงมหาดไทยต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเป็น

กรอบแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเพ่ือใช้ในการกับ ดูแล ติดตามประเมินผล     
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องแสดงถึง   
ความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ           
จากการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๒.๑.๒ จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ส านักงบประมาณไม่น้อยกว่า 
๑๕ วันก่อนวันเริ ่มต้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๑๖ กันยายนของทุกปี) โดยจัดส่งด้วยระบบฐานข้อมูล
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) 

๒.๑.๓ ส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว 
ต้องเสนอแผนดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ เพ่ือใช้ในการก ากับ ดูแล และติดตาม         
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

๒.๒ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
๒.๒.๑ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถด าเนินการได้ในกรณี 

ดังนี้ 
(๑) มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือตัวชี้ วัดของแผนงาน ผลผลิต           

หรือโครงการให้แตกต่างไปจากที่ส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว 
(๒) มีการโอนงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืนตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
(๓) คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายใหม่ และมีความจ าเป็น    

ต้องปรับปรุงเป้าหมายของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนดขึ้นใหม่นั้น 
๒.๒.๒ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีกระบวนการ ดังนี้ 

(๑) เสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ 

(๒) ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ แล้วให้
ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๒.๓ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่จัดสรร ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีประกาศบังคับใช้ และให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ได้ถัดจากวันประกาศใช้  
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แต่ให้มีผลตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม) หรือวันที่ก าหนด
เป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมาย งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรแล้ว กระทรวงมหาดไทยต้องโอนจัดสรร    
ไปยังจังหวัดโดยไม่ชักช้า (๑๕ วัน) 
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประเภทงบส่วนราชการงบเบิกแทน งบกลาง ด าเนินการ
ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒.๔ การใช้จ่ายงบประมาณ ต้องเป็นไปเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด        
โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการด าเนินการด้วย งบประมาณรายจ่าย จ าแนกเป็น
ประเภทรายจ่าย ดังนี้ 
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๒.๔.๑ งบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงาน
ข้าราชการ สามารถถัวจ่ายกันได้ภายในงบนี้ ยกเว้น เงินเดือน/ค่าจ้างประจาอัตราตั้งใหม่ ให้จ่ายได้ตามที่ก าหนด     
ในใบยืนยันยอด หรือตามท่ีได้รับความตกลงกับส านักงบประมาณ 

๒.๔.๒ งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค สามารถถัวจ่ายกัน
ได้ภายในงบนี้ ยกเว้น รายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภคจะน า ไปใช้จ่ายในประเภทอื่นได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีหน้ี           
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 

๒.๔.๓ งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ไม่สามารถถัวจ่ายได้ ให้ใช้จ่าย     
ตามรายการและวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

๒.๔.๔ งบเงินอุดหนุน ได้แก่  
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนให้นิติบุคคล เอกชน กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์    

หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการขอรับเงินอุดหนุนอุดหนุนให้หน่วยงาน
ลักษณะพิเศษของรัฐ เช่น องค์การมหาชน มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เป็นต้น ให้ใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย   
ต่าง ๆ (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายลงทุน) ไม่สามารถถัวจ่ายได้ ให้ใช้จ่ายตามรายการและจานวนเงินที่ก าหนด 

(๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนด 
เช่น ค่าใช้จ่ายลงทุนในรายการครุภัณฑ์ รายการค่าที่ดิน หรือรายการค่าสิ่งก่อสร้าง ให้ใช้จ่ายตามรายการ 
และจ านวนเงินที่ก าหนด และหากเบิกจ่ายในลักษณะงบรายจ่ายใด (งบบุคลากร/งบด าเนินงาน/งบลงทุน) ก็ถือ
ปฏิบัติเหมือนงบรายจ่ายนั้น 

๒.๔.๕ งบรายจ่ายอ่ืน ได้แก่ ค่าจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 
เงินราชการลับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการต่างประเทศชั่วคราว  ค่าใช้จ่ายสาหรับกองทุน หรือเงินทุน
หมุนเวียน ให้ใช้จ่ายตามรายการและจานวนเงินที่ก าหนด และหากเบิกจ่ายในลักษณะงบรายจ่ายใด (งบบุคลากร/
งบด าเนินงาน/งบลงทุน) ก็ถือปฏิบัติเหมือนงบรายจ่ายนั้น 

๒.๕ การโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ด าเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด  และจะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น            
หรือความเหมาะสมได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมท ั ้ง        
ความสอดคล้องก บยุทธศาสตร์ชาติ ัแผนแม่บทัแผนปฏิ รูปประเทศัและเป้ าหมายการให้บ ริการ                    
ของกระทรวงมหาดไทยด้วย และต้องไม่ท าให้เป้าหมายผลผลิต/โครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเปลี่ยนแปลงลดลงในทางที่เป็นสาระส าคัญ และค่าสาธารณูปโภคค้างชาระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

๒.๕.๑ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ตามอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ มี ๓ ลักษณะ (การโอนทั้ง ๓ ลักษณะ ให้เลือกใช้ให้ยืดหยุ่น คล่องตัวและถูกต้อง) คือ  

(๑) การโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างงบรายจ่าย และระหว่างผลผลิต/โครงการ ภายใต้
แผนงานเดียวกัน หัวหน้าส่วนราชการฯ มีอ านาจโอน/เปลี่ยนแปลงรายการ ได้ด้วยตนเอง ยกเว้น  
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๒.๔ การใช้จ่ายงบประมาณ ต้องเป็นไปเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด        
โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการด าเนินการด้วย งบประมาณรายจ่าย จ าแนกเป็น
ประเภทรายจ่าย ดังนี้ 
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๒.๔.๑ งบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงาน
ข้าราชการ สามารถถัวจ่ายกันได้ภายในงบนี้ ยกเว้น เงินเดือน/ค่าจ้างประจาอัตราตั้งใหม่ ให้จ่ายได้ตามที่ก าหนด     
ในใบยืนยันยอด หรือตามท่ีได้รับความตกลงกับส านักงบประมาณ 

๒.๔.๒ งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค สามารถถัวจ่ายกัน
ได้ภายในงบนี้ ยกเว้น รายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภคจะน า ไปใช้จ่ายในประเภทอื่นได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีหนี้           
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 

๒.๔.๓ งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ไม่สามารถถัวจ่ายได้ ให้ใช้จ่าย     
ตามรายการและวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

๒.๔.๔ งบเงินอุดหนุน ได้แก่  
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนให้นิติบุคคล เอกชน กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์    

หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการขอรับเงินอุดหนุนอุดหนุนให้หน่วยงาน
ลักษณะพิเศษของรัฐ เช่น องค์การมหาชน มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เป็นต้น ให้ใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย   
ต่าง ๆ (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายลงทุน) ไม่สามารถถัวจ่ายได้ ให้ใช้จ่ายตามรายการและจานวนเงินที่ก าหนด 

(๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนด 
เช่น ค่าใช้จ่ายลงทุนในรายการครุภัณฑ์ รายการค่าที่ดิน หรือรายการค่าสิ่งก่อสร้าง ให้ใช้จ่ายตามรายการ 
และจ านวนเงินที่ก าหนด และหากเบิกจ่ายในลักษณะงบรายจ่ายใด (งบบุคลากร/งบด าเนินงาน/งบลงทุน) ก็ถือ
ปฏิบัติเหมือนงบรายจ่ายนั้น 

๒.๔.๕ งบรายจ่ายอ่ืน ได้แก่ ค่าจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 
เงินราชการลับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการต่างประเทศชั่วคราว  ค่าใช้จ่ายสาหรับกองทุน หรือเงินทุน
หมุนเวียน ให้ใช้จ่ายตามรายการและจานวนเงินที่ก าหนด และหากเบิกจ่ายในลักษณะงบรายจ่ายใด (งบบุคลากร/
งบด าเนินงาน/งบลงทุน) ก็ถือปฏิบัติเหมือนงบรายจ่ายนั้น 

๒.๕ การโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ด าเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด  และจะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น            
หรือความเหมาะสมได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมท ั ้ง        
ความสอดคล้องก บยุทธศาสตร์ชาติ ัแผนแม่บทัแผนปฏิ รูปประเทศัและเป้ าหมายการให้บริการ                   
ของกระทรวงมหาดไทยด้วย และต้องไม่ท าให้เป้าหมายผลผลิต/โครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเปลี่ยนแปลงลดลงในทางที่เป็นสาระส าคัญ และค่าสาธารณูปโภคค้างชาระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

๒.๕.๑ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ตามอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ มี ๓ ลักษณะ (การโอนทั้ง ๓ ลักษณะ ให้เลือกใช้ให้ยืดหยุ่น คล่องตัวและถูกต้อง) คือ  

(๑) การโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างงบรายจ่าย และระหว่างผลผลิต/โครงการ ภายใต้
แผนงานเดียวกัน หัวหน้าส่วนราชการฯ มีอ านาจโอน/เปลี่ยนแปลงรายการ ได้ด้วยตนเอง ยกเว้น  
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- รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  
- การก าหนดอัตราบุคลากรที่ตั้งใหม่  
- ต้องไม่เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ/ค่าท่ีดิน  
- ค่าเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ  
- ค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทข้ึนไป  
- ค่าสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 

(๒) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ภายใต้แผนงานเดียวกัน ได้แก่ 
- การก าหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม ่
- ค่าท่ีดิน หรือ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
- ค่าเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผน 
- ค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ขึ้นไป 
- ค่าสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท ขึ้นไป 
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะใหม่ (ยกเว้นทดแทน) 

(๓) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเพ่ิมวงเงินค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ภายใต้แผนงานเดียวกัน ต้องเป็นกรณีจัดหาแล้วไม่ได้ ราคาเกินวงเงินไม่เกิน ๑๐% หัวหน้าส่วนราชการ สามารถ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย จากงบรายจ่ายใด  ๆ หรือน าเงินนอกงบประมาณมาสมทบได้ด้วยตนเอง 
ยกเว้น  

- ต้องเป็นรายการที่ได้จัดสรร หรืออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 
- ต้องไม่เป็นรายก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
- ราคาต่อหน่วย หมายถึง หนึ่งหน่วยเป็นหนึ่งรายการ 

๒.๕.๒ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องตกลงกับส านักงบประมาณ      
การโอนนอกเหนือจากที่ได้มอบอ านาจไว้ กระทรวงมหาดไทยต้องพิจารณาและขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ ดังนี้ 

(๑) วิเคราะห์ความจ าเป็น  
(๒) หากต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ท าความตกลง

มาพร้อมกัน 
(๓) ให้จัดท าและส่งด้วยระบบ GFMIS และจัดท าหนังสือขอตกลงกับส านักงบประมาณ 

และส านักงบประมาณจะตอบเป็นหนังสือและส่งด้วยระบบ GFMIS 
(๔) ส านักงบประมาณจะต้องวิเคราะห์ความจ าเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายจ่ายตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- 119 - 

การน าเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีปัจจุบันไปสมทบเงินกันเหลื่อมปี ตามวัตถุประสงค์เดิม 
ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณด้วย 

๒.๕.๓ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าส่วนราชการต้องพิจารณา ดังนี้ 

(๑) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน  
(๒) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานแผนงานบุคลากรภาครัฐ  
(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายที่เป็นผลท าให้เกิดรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ  
(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายข้าม“แผนงาน”หรือ“ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก”  
(๕) ต้องตรวจสอบตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.๒๕๔๖ ด้วยว่า  
- ไม่อาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ 
- หมดความจ าเป็น ไม่เป็นประโยชน์  
- หากด าเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็น  
- มีความจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง 

๒.๖ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ส่วนราชการที่มีความจ าเป็นต้องใช้งบกลาง ให้ขอท า    
ความตกลงกับส านักงบประมาณ โดยแสดงรายละเอียด แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ ที่จะเบิกจ่าย         
ในงบรายจ่าย จ านวน และชี้แจงเหตุผลความจ า เป็นของการขอใช้  โดยส่วนราชการขอเบิกจ่ายงบกลาง            
จากกรมบัญชีกลางได้ตามรายการ ดังนี้ 

(๑) เงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
(๒) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 
(๓) เงินเลื่อนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 
(๔) เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 
(๕) เงินสมทบของลูกจ้างประจา 
(๖) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
(๗) ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 
กรณีส่วนราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณงบกลาง และน าไปใช้จ่ายจนบรรลุวัตถุประสงค์   

และเป้าหมายผลผลิต/โครงการ แล้วมีเงินเหลือจ่าย ให้น าส่งคืนคลัง ยกเว้นกรณีจ าเป็น ต้องขอท าความตกลงกับ   
ส านักงบประมาณก่อน 

๒.๗ การรายงานผล ส่วนราชการต้องมีระบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้  
(๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 
(๒) รายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย การให้บริการ 

โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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- รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  
- การก าหนดอัตราบุคลากรที่ตั้งใหม่  
- ต้องไม่เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ/ค่าท่ีดิน  
- ค่าเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ  
- ค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทข้ึนไป  
- ค่าสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 

(๒) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ภายใต้แผนงานเดียวกัน ได้แก่ 
- การก าหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม ่
- ค่าท่ีดิน หรือ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
- ค่าเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผน 
- ค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ขึ้นไป 
- ค่าสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท ขึ้นไป 
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะใหม่ (ยกเว้นทดแทน) 

(๓) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเพ่ิมวงเงินค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ภายใต้แผนงานเดียวกัน ต้องเป็นกรณีจัดหาแล้วไม่ได้ ราคาเกินวงเงินไม่เกิน ๑๐% หัวหน้าส่วนราชการ สามารถ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย จากงบรายจ่ายใด  ๆ หรือน าเงินนอกงบประมาณมาสมทบได้ด้วยตนเอง 
ยกเว้น  

- ต้องเป็นรายการที่ได้จัดสรร หรืออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 
- ต้องไม่เป็นรายก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
- ราคาต่อหน่วย หมายถึง หนึ่งหน่วยเป็นหนึ่งรายการ 

๒.๕.๒ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องตกลงกับส านักงบประมาณ      
การโอนนอกเหนือจากที่ได้มอบอ านาจไว้ กระทรวงมหาดไทยต้องพิจารณาและขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ ดังนี้ 

(๑) วิเคราะห์ความจ าเป็น  
(๒) หากต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ท าความตกลง

มาพร้อมกัน 
(๓) ให้จัดท าและส่งด้วยระบบ GFMIS และจัดท าหนังสือขอตกลงกับส านักงบประมาณ 

และส านักงบประมาณจะตอบเป็นหนังสือและส่งด้วยระบบ GFMIS 
(๔) ส านักงบประมาณจะต้องวิเคราะห์ความจ าเป็นการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ

รายจ่ายตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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การน าเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีปัจจุบันไปสมทบเงินกันเหลื่อมปี ตามวัตถุประสงค์เดิม 
ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณด้วย 

๒.๕.๓ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าส่วนราชการต้องพิจารณา ดังนี้ 

(๑) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน  
(๒) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานแผนงานบุคลากรภาครัฐ  
(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายที่เป็นผลท าให้เกิดรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ  
(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายข้าม“แผนงาน”หรือ“ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก”  
(๕) ต้องตรวจสอบตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.๒๕๔๖ ด้วยว่า  
- ไม่อาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ 
- หมดความจ าเป็น ไม่เป็นประโยชน์  
- หากด าเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็น  
- มีความจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง 

๒.๖ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ส่วนราชการที่มีความจ าเป็นต้องใช้งบกลาง ให้ขอท า    
ความตกลงกับส านักงบประมาณ โดยแสดงรายละเอียด แผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ ที่จะเบิกจ่าย         
ในงบรายจ่าย จ านวน และชี้แจงเหตุผลความจ า เป็นของการขอใช้  โดยส่วนราชการขอเบิกจ่ายงบกลาง            
จากกรมบัญชีกลางได้ตามรายการ ดังนี้ 

(๑) เงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
(๒) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 
(๓) เงินเลื่อนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 
(๔) เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 
(๕) เงินสมทบของลูกจ้างประจา 
(๖) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
(๗) ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 
กรณีส่วนราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณงบกลาง และน าไปใช้จ่ายจนบรรลุวัตถุประสงค์   

และเป้าหมายผลผลิต/โครงการ แล้วมีเงินเหลือจ่าย ให้น าส่งคืนคลัง ยกเว้นกรณีจ าเป็น ต้องขอท าความตกลงกับ   
ส านักงบประมาณก่อน 

๒.๗ การรายงานผล ส่วนราชการต้องมีระบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้  
(๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 
(๒) รายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย การให้บริการ 

โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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กรณีที่ ไม่จัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องแสดงเหตุผล         
ความจ าเป็นต่อผู้อานวยการส านักงบประมาณ กรณีที่ส่วนราชการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน    
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงบประมาณจะรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรี 

๒.๘ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑ ก าหนดให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้เฉพาะ       

กรณีมีหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  โดยกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/        
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ได้ไม่เกิน ๖ เดือน เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายเกิน ๖ เดือน ต้องขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง ได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของปีงบประมาณ      
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๘.๑ กรณีมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ในระบบ GFMIS ผ่านระบบ GFMIS 
Web Online  

๒.๘.๒ กรณีท่ีได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและอยู่ระหว่างกระบวนการ ให้บันทึกเอกสารส ารอง
เงินประเภท CX ผ่านระบบ GFMIS Web Online ตามแนวทางปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้
ผูกพัน  

๒.๘.๓ กรณีรายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายการ       
ค่าทดแทนเวนคืนที่ดิน รายการชดเชยเยียวยาที่จะต้องจ่ายให้กับประชาชน รายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าชดเชย
ดอกเบี้ย รายการเงินอุดหนุนให้บริการสาธารณะ รายการเงินชดเชยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนวิจัย ให้บันทึกเป็นเอกสารส ารองประเภท CK ผ่านระบบ GFMIS Web 
Online 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๒๔๑ (มท.) ๕๐๓๒๑ 
 

๒.๙ การเงิน : การศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการรับและเบิกจ่ายเงินจากคลัง         
เพ่ือวางแผนและจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาระบบ งานด้านการเงินของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม งบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบกระทรวง การคลัง   
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน         
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบส านักนายก รัฐมนตรีว่าด้วย      
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔  

๒.๙.๑ การเบิก จ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บุคคลภายนอก ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเบิกจ่ายค่าวัสดุ 
ครุภัณฑ์ให้แก่เจ้าหนี้บุคคลภายนอก การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค การเบิกจ่ายงบลงทุน การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
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ข้าราชการ การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ การรับ-น าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน การหารือ ตกลงข้อ
ปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กับกระทรวงการคลัง 

๒.๙.๒ การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ของข้าราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานราชการ การหักหนี้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ให้หน่วยงาน
ภายนอกและเจ้าหนี้บุคคลภายนอก การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าการศึกษาบุตร การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการการเมือง 

๒.๙.๓ การเบิกเงินบ าเหน็จบ านาญ ตรวจสอบ จัดท าข้อมูลผู้เกษียณ ลาออก ตาม ก.พ. ๗       
จากกองการเจ้าหน้าที่ และส่งแบบขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือขอเบิกเงินบ าเหน็จบ านาญให้แก่ข้าราชการ    
และลูกจ้างประจ า บันทึกการลงทะเบียนแบบขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จตกทอด และเงินอ่ืน ๆ ในระบบ
บ าเหน็จบ านาญ (E-Pension) และระบบ E-fileing ในส่วนราชการผู้ขอรับบ าเหน็จบ านาญ การขอเบิกเงินบ าเหน็จ
ด ารงชีพ การเบิกบ าเหน็จตกทอด การเบิกสวัสดิการให้ข้าราชการเกษียณ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๘๘๕๒ (มท.) ๕๐๓๕๑ 
 

๒.๑๐ การบัญชี : การวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ความถูกต้องข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี         

ในเรื่องของความถูกต้อง (Accuracy) ของยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” จากงบทดลองในระบบ GFMIS        
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี เปรียบเทียบกับเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาข้อมูลทางบัญชี 
จ านวน ๘ รายการ ได้แก่ (๑) บัญชีเงินสดในมือ (๒) บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) (๓) บัญชีเงินฝากอื่น/      
เงินประกันอ่ืน (๔) บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ/นอกงบประมาณ (๕) บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้         
(๖) งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ (๗) บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่งไม่มียอดคงค้าง     
(๘) บัญชีพักต้องไม่มียอดคงเหลือ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจ าปี ที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้ในเรื่องของความถูกต้อง (Accuracy) เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ         
ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานบัญชี กองคลัง สป.  โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๓๔๐๘ (มท.) ๕๐๓๒๒ 
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กรณีที่ ไม่จัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องแสดงเหตุผล         
ความจ าเป็นต่อผู้อานวยการส านักงบประมาณ กรณีที่ส่วนราชการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน    
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงบประมาณจะรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรี 

๒.๘ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑ ก าหนดให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้เฉพาะ       

กรณีมีหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  โดยกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/        
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ได้ไม่เกิน ๖ เดือน เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายเกิน ๖ เดือน ต้องขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง ได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของปีงบประมาณ      
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๘.๑ กรณีมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ในระบบ GFMIS ผ่านระบบ GFMIS 
Web Online  

๒.๘.๒ กรณีท่ีได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและอยู่ระหว่างกระบวนการ ให้บันทึกเอกสารส ารอง
เงินประเภท CX ผ่านระบบ GFMIS Web Online ตามแนวทางปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้
ผูกพัน  

๒.๘.๓ กรณีรายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายการ       
ค่าทดแทนเวนคืนที่ดิน รายการชดเชยเยียวยาที่จะต้องจ่ายให้กับประชาชน รายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าชดเชย
ดอกเบี้ย รายการเงินอุดหนุนให้บริการสาธารณะ รายการเงินชดเชยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนวิจัย ให้บันทึกเป็นเอกสารส ารองประเภท CK ผ่านระบบ GFMIS Web 
Online 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๒๔๑ (มท.) ๕๐๓๒๑ 
 

๒.๙ การเงิน : การศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการรับและเบิกจ่ายเงินจากคลัง         
เพ่ือวางแผนและจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาระบบ งานด้านการเงินของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม งบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบกระทรวง การคลัง   
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน         
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบส านักนายก รัฐมนตรีว่าด้วย      
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔  

๒.๙.๑ การเบิก จ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บุคคลภายนอก ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเบิกจ่ายค่าวัสดุ 
ครุภัณฑ์ให้แก่เจ้าหนี้บุคคลภายนอก การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค การเบิกจ่ายงบลงทุน การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
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ข้าราชการ การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ การรับ-น าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน การหารือ ตกลงข้อ
ปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กับกระทรวงการคลัง 

๒.๙.๒ การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ของข้าราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานราชการ การหักหนี้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ให้หน่วยงาน
ภายนอกและเจ้าหนี้บุคคลภายนอก การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าการศึกษาบุตร การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการการเมือง 

๒.๙.๓ การเบิกเงินบ าเหน็จบ านาญ ตรวจสอบ จัดท าข้อมูลผู้เกษียณ ลาออก ตาม ก.พ. ๗       
จากกองการเจ้าหน้าที่ และส่งแบบขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือขอเบิกเงินบ าเหน็จบ านาญให้แก่ข้าราชการ    
และลูกจ้างประจ า บันทึกการลงทะเบียนแบบขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จตกทอด และเงินอ่ืน ๆ ในระบบ
บ าเหน็จบ านาญ (E-Pension) และระบบ E-fileing ในส่วนราชการผู้ขอรับบ าเหน็จบ านาญ การขอเบิกเงินบ าเหน็จ
ด ารงชีพ การเบิกบ าเหน็จตกทอด การเบิกสวัสดิการให้ข้าราชการเกษียณ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๘๘๕๒ (มท.) ๕๐๓๕๑ 
 

๒.๑๐ การบัญชี : การวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ความถูกต้องข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี         

ในเรื่องของความถูกต้อง (Accuracy) ของยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” จากงบทดลองในระบบ GFMIS        
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี เปรียบเทียบกับเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาข้อมูลทางบัญชี 
จ านวน ๘ รายการ ได้แก่ (๑) บัญชีเงินสดในมือ (๒) บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) (๓) บัญชีเงินฝากอื่น/      
เงินประกันอ่ืน (๔) บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ/นอกงบประมาณ (๕) บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้         
(๖) งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ (๗) บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่งไม่มียอดคงค้าง     
(๘) บัญชีพักต้องไม่มียอดคงเหลือ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจ าปี ที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้ในเรื่องของความถูกต้อง (Accuracy) เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ         
ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานบัญชี กองคลัง สป.  โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๓๔๐๘ (มท.) ๕๐๓๒๒ 
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๓. การบริหารพัสดุ : การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดระบบจราจรและบัตรอนุญาต
ให้ยานพาหนะผ่านเข้าออกภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย มีกระบวนการท างานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๑ การบริหารงานพัสดุ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการภายใต้ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ      
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๓.๒ การบริหารงานพัสดุ ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี คัดเลือก ด าเนินการภายใต้ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ   
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๓. การบริหารพัสดุ : การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดระบบจราจรและบัตรอนุญาต
ให้ยานพาหนะผ่านเข้าออกภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย มีกระบวนการท างานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๑ การบริหารงานพัสดุ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการภายใต้ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ      
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๓.๒ การบริหารงานพัสดุ ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี คัดเลือก ด าเนินการภายใต้ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ   
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๓.๓ การบริหารงานพัสดุ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ด าเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๓.๓ การบริหารงานพัสดุ  ประเภทการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  ด า เนินการภายใต้ ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๓.๓ การบริหารงานพัสดุ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ด าเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๓.๓ การบริหารงานพัสดุ  ประเภทการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  ด า เนินการภายใต้ ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๓.๕ อาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดระบบจราจรประเภทการขอมีบัตรอนุญาตน ายานพาหนะ     
ผ่านเข้า - ออก บริเวณกระทรวงมหาดไทย ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานบริหารพัสดุ กองคลัง สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๖๒๑๑ (มท.) ๕๐๓๕๓ 
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๔. การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
๔.๑ การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของกระทรวงมหาดไทย 

ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี หรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มาตรการ
สนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

๔.๑.๑ การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวงมหาดไทย         
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี หรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยทราบและถือปฏิบัติ 

(๒) จัดท าแบบรายงานและรวบรวมประมวลผลการด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวง 
มหาดไทย กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ให้จัดท าข้อมูลผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี 

(๓) จัดท าข้อมูลผลการบริหารงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือประกอบการประชุม
ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 

๔.๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี          
ของกระทรวงมหาดไทย มีการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดนมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร    
เป็นประธาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/
รัฐวิสาหกิจ (ที่ได้รับงบประมาณ) เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

(๒) คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ          
ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน หรือตามที่ประธานสั่งการ และมีการ Video 
Conference System ไปยังจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้วย 

(๓) ส รุ ป ข้ อ สั่ ง ก า ร จ า ก    
การประชุมฯ แจ้ ง เวียนให้หน่วยงานในสั งกัด
กระทรวง มหาดไทยเร่งรัดการด าเนินการ และ
ติดตามผลงานเพ่ือสรุปเข้าท่ีประชุมในครั้งต่อไป 

๔.๑.๓ งานจัดท ารายงานผลการ
เบิกจ่ ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย       
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) โดยด าเนินการ ดังนี้ 
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๓.๕ อาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดระบบจราจรประเภทการขอมีบัตรอนุญาตน ายานพาหนะ     
ผ่านเข้า - ออก บริเวณกระทรวงมหาดไทย ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานบริหารพัสดุ กองคลัง สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๖๒๑๑ (มท.) ๕๐๓๕๓ 
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๔. การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
๔.๑ การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของกระทรวงมหาดไทย 

ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี หรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มาตรการ
สนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

๔.๑.๑ การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวงมหาดไทย         
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี หรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยทราบและถือปฏิบัติ 

(๒) จัดท าแบบรายงานและรวบรวมประมวลผลการด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวง 
มหาดไทย กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ให้จัดท าข้อมูลผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี 

(๓) จัดท าข้อมูลผลการบริหารงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือประกอบการประชุม
ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 

๔.๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี           
ของกระทรวงมหาดไทย มีการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดนมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร    
เป็นประธาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/
รัฐวิสาหกิจ (ที่ได้รับงบประมาณ) เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

(๒) คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ในการเร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณ          
ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน หรือตามที่ประธานสั่งการ และมีการ Video 
Conference System ไปยังจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้วย 

(๓) ส รุ ป ข้ อ สั่ ง ก า ร จ า ก    
การประชุมฯ แจ้ ง เวียนให้หน่วยงานในสั งกัด
กระทรวง มหาดไทยเร่งรัดการด าเนินการ และ
ติดตามผลงานเพ่ือสรุปเข้าท่ีประชุมในครั้งต่อไป 

๔.๑.๓ งานจัดท ารายงานผลการ
เบิกจ่ ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย       
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) โดยด าเนินการ ดังนี้ 
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(๑) จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยจากระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS เสนอผู้บริหารทุกสัปดาห์ และแจ้งเวียนทุกหน่วยงานทราบ 

(๒) น าเข้าข้อมูล GFMIS ในระบบศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย เป็นประจ า          
ทุกสัปดาห์  

๔.๑.๔ งานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในระบบฐานข้อมูลแผน/
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EviMis) ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (สงผ.๓๐๑/๓๐๒) โดยด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) บันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นการน าเข้าข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ   
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยในเบื้องต้นกลุ่มงานนโยบายและแผน
รวม ส านักนโยบายและแผน จะบันทึกข้อมูลในขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณก่อน และส่วนทีเหลือจะเป็น  
การติดตามผลการด าเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือรายงานผลให้ส านัก
งบประมาณทราบ 

(๒) แจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รายงานผล        
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๕ ของเดือน ตามแบบรายงาน สงป. ๓๐๑ (ตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมายและกิจกรรม) สงป. ๓๐๒ (ผลการใช้จ่ายงบประมาณ) และ สงป.๓๐๒/๑ (ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ         
ซึ่งปีที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองคลัง สป. ด าเนินการ (เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบฯ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส 
และ Prinout จากระบบเพื่อน าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามรายงานส านักงบประมาณทุกสิ้นไตรมาส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม ส านักนโยบายและแผน สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๔๒๐๓ (มท.) ๕๐๕๗๗ 

ที่มา : คู่มือการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดว้ยระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ  ส านกังบประมาณ 
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๔.๒ การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดได้รวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ       
การตัดสินใจ ส าหรับการก ากับ ติดตาม และสั่งการในระดับนโยบาย  

เนื่องจากในแต่ละปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย และเพ่ือใช้ในการก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ            
ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณหรือมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งส านักงบประมาณ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน
และรายไตรมาส เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งนี้  รัฐบาลได้ก าหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ทุกปีงบประมาณ 
อาทิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป้าหมายการเบิกจ่าย
ภาพรวมร้อยละ ๙๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมร้อยละ ๙๖ 
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมาได้ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไว้ที่ร้อยละ ๑๐๐ 

ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดได้รวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ ส าหรับการก ากับ ติดตาม และสั่งการในระดับนโยบาย โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

๔.๒.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัด ติดตามก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัด ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอย่างเคร่งครัด 

๔.๒.๒ การติดตามผลการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ     
โดยใช้รูปแบบการท างานผ่านไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ       
การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงานในพ้ืนที่       
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามแบบรายงานที่ส านักพัฒนา     
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดออกแบบ ทั้งนี้ แบบรายงาน   
จะมี ๒ ลักษณะคือ (๑) รายงานรายรอบปกติ รายงานทุกวันที่ ๕ 
ของทุกเดือน และ (๒) แบบรายงานเพิ่มเติมตามสถานการณ์     
ตามความจ าเป็น 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสรมิการบริหารราชการจังหวัด ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 
   โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๘๒๑ (มท.) ๕๐๔๓๑ 
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(๑) จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยจากระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS เสนอผู้บริหารทุกสัปดาห์ และแจ้งเวียนทุกหน่วยงานทราบ 

(๒) น าเข้าข้อมูล GFMIS ในระบบศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย เป็นประจ า          
ทุกสัปดาห์  

๔.๑.๔ งานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในระบบฐานข้อมูลแผน/
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EviMis) ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (สงผ.๓๐๑/๓๐๒) โดยด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) บันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นการน าเข้าข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ   
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยในเบื้องต้นกลุ่มงานนโยบายและแผน
รวม ส านักนโยบายและแผน จะบันทึกข้อมูลในขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณก่อน และส่วนทีเหลือจะเป็น  
การติดตามผลการด าเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือรายงานผลให้ส านัก
งบประมาณทราบ 

(๒) แจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รายงานผล        
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๕ ของเดือน ตามแบบรายงาน สงป. ๓๐๑ (ตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมายและกิจกรรม) สงป. ๓๐๒ (ผลการใช้จ่ายงบประมาณ) และ สงป.๓๐๒/๑ (ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ         
ซึ่งปีที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองคลัง สป. ด าเนินการ (เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบฯ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส 
และ Prinout จากระบบเพื่อน าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามรายงานส านักงบประมาณทุกสิ้นไตรมาส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม ส านักนโยบายและแผน สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๔๒๐๓ (มท.) ๕๐๕๗๗ 

ที่มา : คู่มือการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดว้ยระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ  ส านกังบประมาณ 
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๔.๒ การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดได้รวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ       
การตัดสินใจ ส าหรับการก ากับ ติดตาม และสั่งการในระดับนโยบาย  

เนื่องจากในแต่ละปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย และเพ่ือใช้ในการก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ            
ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณหรือมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งส านักงบประมาณ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน
และรายไตรมาส เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งนี้  รัฐบาลได้ก าหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ทุกปีงบประมาณ 
อาทิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป้าหมายการเบิกจ่าย
ภาพรวมร้อยละ ๙๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมร้อยละ ๙๖ 
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมาได้ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไว้ที่ร้อยละ ๑๐๐ 

ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดได้รวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ ส าหรับการก ากับ ติดตาม และสั่งการในระดับนโยบาย โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

๔.๒.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัด ติดตามก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัด ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอย่างเคร่งครัด 

๔.๒.๒ การติดตามผลการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ     
โดยใช้รูปแบบการท างานผ่านไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ       
การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงานในพ้ืนที่       
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามแบบรายงานที่ส านักพัฒนา     
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดออกแบบ ทั้งนี้ แบบรายงาน   
จะมี ๒ ลักษณะคือ (๑) รายงานรายรอบปกติ รายงานทุกวันที่ ๕ 
ของทุกเดือน และ (๒) แบบรายงานเพิ่มเติมตามสถานการณ์     
ตามความจ าเป็น 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสรมิการบริหารราชการจังหวัด ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 
   โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๘๒๑ (มท.) ๕๐๔๓๑ 
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 ด้านระบบคน 
๑. การสรรหา  

๑.๑ การสรรหาและคัดเลือก  
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นภารกิจที่มีความส าคัญในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของทุกส่วนราชการ เนื่องจากเป็นภารกิจที่ท าให้ส่วนราชการได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ         
และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ส่ วนราชการบรรลุเป้าหมาย       
การปฏิบัติราชการได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การสรรหาและคัดเลือกเป็นกระบวนการที่มี      
ความต่อเนื่องกัน โดยการสรรหาเป็นกระบวนการค้นหาและจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ       
และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งเข้ามาสมัครงานกับส่วนราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการ       
ที่ส าคัญและต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ รวมทั้ง ต้องก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ต้องการและการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ส าหรับการคัดเลือกบุคคลจะเป็นกระบวนการพิจารณาบุคคลที่ ได้สรรหามาแล้ว น ามา     
คัดกรองเพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด โดยยึดหลักการแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลบนสมมติฐานที่ว่าบุคคล
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก  

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติภารกิจการสรรหาและคัดเลือก จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๒ (๑) ที่ก าหนดว่า การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ     
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต้องค านึงถึงความรู้ ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม         
และประโยชน์ของทางราชการ และมาตรา ๕๒ ที่ก าหนดว่า การสรรหาให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม และค านึงถึงพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ รวมถึงต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และข้ันตอนการสรรหาและคัดเลือกที่ ก.พ. ก าหนด 

๑.๒ การประเมินบุคคล  
การประเมินบุคคลเป็นภารกิจที่มีความส าคัญในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนราชการ 

เนื่องจากเป็นกระบวนการในการวัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะของข้าราชการ 
ว่ามีความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้น  ๆ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร  
เพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไปขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งภารกิจในส่วนของการประเมินบุคคลในความรับผิดชอบของกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล     
ได้แก่ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมินบุคคล/ผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง      
ในระดับท่ีสูงขึ้นหรือการรับโอนมารับราชการในสังกัด การประเมินบุคคล/ผลงานเพ่ือขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง    
ที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และเงินประจ าต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติภารกิจการประเมินบุคคลดังกล่าว จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๒ (๒) และ (๕) ที่ก าหนดว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลต้อง
ค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์ กรและลักษณะของงาน โดยไม เลือกปฏิบัติอย่างไม เป็นธรรม       
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และการเลื่อนต าแหน่งัและการให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมัโดยพิจารณาจากผลงาน 
ศักยภาพ และความประพฤติ และจะน าความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบ           
การพิจารณามิได้ รวมถึง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓ (มท.) ๕๐๓๘๑ 
 

๒. การรักษาไว้ 
๒.๑ การปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารอัตราก าลัง 

๒.๑.๑ การปรับปรุ งโครงสร้างและอัตราก าลั งของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                 
และกระทรวงมหาดไทย (กรณีต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ และต ำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอำวุโส ลงมำ) 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๗ บัญญัติให้ อ.ก.พ. 
กระทรวง มีอ านาจก าหนดต าแหน่ง ทั้งจ านวน ประเภท สายงาน และระดับ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. 
ก าหนด โดยต้องค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็น ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ประกอบกับ    
กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากลั่นกรองเพ่ือจัดระบบโครงสร้าง      
และอัตราก าลังของส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย      
ที่อยู่ ในอ านาจของ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย       
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทางการบริหาร อันเนื่องมาจาก
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล ซึ่งส่งผล
กระทบท าให้ส่วนราชการมีภาระงานเพ่ิมขึ้นทั้งใน    
เชิงปริมาณและคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราก าลัง เพ่ือให้มีความเหมาะสม 
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายส าคัญต่าง ๆ 
ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ  ตลอดจนแก้ ไ ขปัญหา       
ความเดือดร้ อน และตอบสนองความต้องการ       
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล 
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 ด้านระบบคน 
๑. การสรรหา  

๑.๑ การสรรหาและคัดเลือก  
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นภารกิจที่มีความส าคัญในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของทุกส่วนราชการ เนื่องจากเป็นภารกิจที่ท าให้ส่วนราชการได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ         
และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ส่ วนราชการบรรลุเป้าหมาย       
การปฏิบัติราชการได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การสรรหาและคัดเลือกเป็นกระบวนการที่มี      
ความต่อเนื่องกัน โดยการสรรหาเป็นกระบวนการค้นหาและจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ       
และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งเข้ามาสมัครงานกับส่วนราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการ       
ที่ส าคัญและต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ รวมทั้ง ต้องก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ต้องการและการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ส าหรับการคัดเลือกบุคคลจะเป็นกระบวนการพิจารณาบุคคลที่ ได้สรรหามาแล้ว น ามา     
คัดกรองเพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด โดยยึดหลักการแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลบนสมมติฐานที่ว่าบุคคล
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก  

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติภารกิจการสรรหาและคัดเลือก จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๒ (๑) ที่ก าหนดว่า การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ     
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต้องค านึงถึงความรู้ ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม         
และประโยชน์ของทางราชการ และมาตรา ๕๒ ที่ก าหนดว่า การสรรหาให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม และค านึงถึงพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ รวมถึงต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และข้ันตอนการสรรหาและคัดเลือกที่ ก.พ. ก าหนด 

๑.๒ การประเมินบุคคล  
การประเมินบุคคลเป็นภารกิจที่มีความส าคัญในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนราชการ 

เนื่องจากเป็นกระบวนการในการวัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะของข้าราชการ 
ว่ามีความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้น  ๆ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร  
เพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไปขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งภารกิจในส่วนของการประเมินบุคคลในความรับผิดชอบของกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล     
ได้แก่ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมินบุคคล/ผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง      
ในระดับท่ีสูงขึ้นหรือการรับโอนมารับราชการในสังกัด การประเมินบุคคล/ผลงานเพ่ือขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง    
ที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และเงินประจ าต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติภารกิจการประเมินบุคคลดังกล่าว จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๒ (๒) และ (๕) ที่ก าหนดว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลต้อง
ค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์ กรและลักษณะของงาน โดยไม เลือกปฏิบัติอย่างไม เป็นธรรม       
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และการเลื่อนต าแหน่งัและการให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมัโดยพิจารณาจากผลงาน 
ศักยภาพ และความประพฤติ และจะน าความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบ           
การพิจารณามิได้ รวมถึง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓ (มท.) ๕๐๓๘๑ 
 

๒. การรักษาไว้ 
๒.๑ การปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารอัตราก าลัง 

๒.๑.๑ การปรับปรุ งโครงสร้างและอัตราก าลั งของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                 
และกระทรวงมหาดไทย (กรณีต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ และต ำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอำวุโส ลงมำ) 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๗ บัญญัติให้ อ.ก.พ. 
กระทรวง มีอ านาจก าหนดต าแหน่ง ทั้งจ านวน ประเภท สายงาน และระดับ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. 
ก าหนด โดยต้องค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็น ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ประกอบกับ    
กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากลั่นกรองเพ่ือจัดระบบโครงสร้าง      
และอัตราก าลังของส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย      
ที่อยู่ ในอ านาจของ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย       
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ปัจจุ บันมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทางการบริหาร อันเนื่องมาจาก
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล ซ่ึงส่งผล
กระทบท าให้ส่วนราชการมีภาระงานเพ่ิมขึ้นทั้งใน    
เชิงปริมาณและคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราก าลัง เพ่ือให้มีความเหมาะสม 
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายส าคัญต่าง ๆ 
ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ  ตลอดจนแก้ ไ ขปัญหา       
ความเ ดือด ร้อน และตอบสนองความต้องการ       
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล 
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อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองการก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการและประเภททั่วไปของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณากลั่นกรองการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญตามความนัยมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ช านาญการและช านาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน 
และอาวุโส) รวมทั้งพิจารณากล่ันกรองการจัดโครงสร้างและอัตราก าลัง ก่อนน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย 
พิจารณา  

๒.๑.๒ การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     
และกระทรวงมหาดไทย (กรณีต ำแหน่งประเภทบริหำร ระดับต้น และระดับสูง ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง 
ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ และระดับทรงคุณวุฒิ และประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ) 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๗ บัญญัติให้ อ.ก.พ. 
กระทรวง มีอ านาจก าหนดต าแหน่ง ทั้งจ านวน ประเภท สายงาน และระดับ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. 
ก าหนด โดยต้องค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็น ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ประกอบกับ    
กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากลั่นกรองเพ่ือจัดระบบโครงสร้าง       

และอัตราก าลังของส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด
ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย แ ล ะ
กระทรวงมหาดไทยที่อยู่ในอ านาจของ อ.ก.พ.
กระทรวงมหาดไทยให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง สภาพ 
แวดล้ อมทา งการบ ริหาร  อัน เนื่ อ งมาจาก
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล ซึ่งส่งผลกระทบท าให้ส่วนราชการมีภาระ
งาน เ พ่ิมขึ้ นทั้ ง ใน เ ชิ งปริ ม าณและคุณภาพ          
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้มี  
ความเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายส าคัญต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน            
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิผล 
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อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง
ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณารายละเอียดการก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง 
ประเภทอ านวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับ
ทักษะพิเศษ ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนน าเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา  

๒.๑.๓ การบริหารอัตราก าลังจากผลการเกษียณอายุราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย 

มติ คณะรั ฐมนตรี ใ นการ
ประชุมเมื่อวันที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบ
มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ 
โดยให้อ านาจ อ.ก.พ.กระทรวงในมติคณะรัฐมนตรี  
ในการประชุมเม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบ
มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ 
โดยให้อ านาจ อ.ก.พ.กระทรวงใน 

มติ คณะรั ฐมนตรี ใ นการ
ประชุมเมื่อวันที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบ
มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ 
โดยให้อ านาจ อ.ก.พ.กระทรวงใน 

ส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติตามมาตรการฯ 
เพ่ือให้ส่วนราชการใช้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คปร. ก าหนด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ 
๑) ต าแหน่งประเภทบริหารและต าแหน่งประเภทอ านวยการ ให้จัดสรรอัตรา

ข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุคืนส่วนราชการเดิมทั้งหมด เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถบริหารอัตราก าลัง
ได้อย่างต่อเนื่องทันที 

๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการและต าแหน่งประเภททั่วไป ให้จัดสรรอัตราข้าราชการ
ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองการก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการและประเภททั่วไปของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณากลั่นกรองการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญตามความนัยมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ช านาญการและช านาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน 
และอาวุโส) รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองการจัดโครงสร้างและอัตราก าลัง ก่อนน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย 
พิจารณา  

๒.๑.๒ การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     
และกระทรวงมหาดไทย (กรณีต ำแหน่งประเภทบริหำร ระดับต้น และระดับสูง ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง 
ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ และระดับทรงคุณวุฒิ และประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ) 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๗ บัญญัติให้ อ.ก.พ. 
กระทรวง มีอ านาจก าหนดต าแหน่ง ทั้งจ านวน ประเภท สายงาน และระดับ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. 
ก าหนด โดยต้องค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็น ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ประกอบกับ    
กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากล่ันกรองเพ่ือจัดระบบโครงสร้าง       

และอัตราก าลังของส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด
ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย แ ล ะ
กระทรวงมหาดไทยที่อยู่ในอ านาจของ อ.ก.พ.
กระทรวงมหาดไทยให้ มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง สภาพ 
แวด ล้อมทางการบริ ห า ร  อัน เนื่ อ งมาจาก
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล ซึ่งส่งผลกระทบท าให้ส่วนราชการมีภาระ
งาน เ พ่ิมขึ้ นทั้ ง ใน เ ชิ งปริ ม าณและคุณภาพ          
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้มี  
ความเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายส าคัญต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน            
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิผล 
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อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง
ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณารายละเอียดการก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง 
ประเภทอ านวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับ
ทักษะพิเศษ ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนน าเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา  

๒.๑.๓ การบริหารอัตราก าลังจากผลการเกษียณอายุราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย 

มติ คณะรั ฐมนตรี ใ นการ
ประชุมเมื่อวันที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบ
มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ 
โดยให้อ านาจ อ.ก.พ.กระทรวงในมติคณะรัฐมนตรี  
ในการประชุมเม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบ
มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ 
โดยให้อ านาจ อ.ก.พ.กระทรวงใน 

มติ คณะรั ฐมนตรี ใ นการ
ประชุมเมื่อวันที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบ
มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ 
โดยให้อ านาจ อ.ก.พ.กระทรวงใน 

ส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติตามมาตรการฯ 
เพ่ือให้ส่วนราชการใช้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คปร. ก าหนด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ 
๑) ต าแหน่งประเภทบริหารและต าแหน่งประเภทอ านวยการ ให้จัดสรรอัตรา

ข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุคืนส่วนราชการเดิมทั้งหมด เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถบริหารอัตราก าลัง
ได้อย่างต่อเนื่องทันที 

๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการและต าแหน่งประเภททั่วไป ให้จัดสรรอัตราข้าราชการ
ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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ขนาด 
ส่วนราชการ 

จ านวนอัตรา 

บริหารและ
อ านวยการ 

วิชาการและทั่วไป 

คืนส่วนราชการ
เดิมทันที 

คืนส่วนราชการ
เดิมทันที 

ทดแทนด้วย 
พนักงานราชการ 

อ.ก.พ. กระทรวง 
จัดสรร 

ขนาดเล็ก 
ไม่เกิน ๓๐๐ ๑๐๐ % ๑๐๐ % - - 

๓๐๑ – ๑,๐๐๐ ๑๐๐ % ๙๕ % ๕ % - 
ขนาดกลาง ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ ๑๐๐ % ๗๐ % ๑๐ % ๒๐ % 
ขนาดใหญ ่ ๕,๐๐๑ ขึ้นไป ๑๐๐ % ๖๐ % ๑๕ % ๒๕ % 

 

(๒) หลักเกณฑ์การบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า 
ให้ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจ าที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ และว่างโดยเหตุอ่ืน         

ในระหว่างปีของทุกส่วนราชการ เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นให้เสนอ คปร. พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดให้ส่วนราชการสามารถใช้เป็นแนวทางบริหารอัตราก าลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยการจัดสรรอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ การปรับลดอัตราก าลังข้าราชการโดยการทดแทนอัตราว่างด้วยการจ้างงาน
รูปแบบอ่ืน การบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า และการจัดสรร
อัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพ่ือให้ส่วนราชการบริหารจัดการ
อัตราก าลังให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า ทั้งนี้ เป็นอ านาจของ 
อ.ก.พ. กระทรวง ในการพิจารณา ซึ่งขึ้นอยู่กับความจ าเป็น
ตามภารกิจของส่วนราชการ และไม่เป็นการเพ่ิมอัตรา
ข้าราชการตั้งใหม่ในภาพรวมยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งและหากไม่ด าเนินการจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินการภารกิจของภาครัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติโดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 

๒.๑.๔ การบริหารจัดการกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ     
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ส านักงาน ก.พ. ได้น าระบบลูกจ้าง
สัญญาจ้างเดิมมาปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น โดยได้
เปลี่ยนชื่อจาก “ลูกจ้างสัญญาจ้าง” เป็น “พนักงาน
ราชการ” เพ่ือดึงดูดใจและแสดงสถานะที่ชัดเจนตลอดจนการวางระบบบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงาน
ราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมายความถึงบุคคลซึ่งได้รับการ
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จ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐในการ
ปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น 

ทั้งนี้ ส่วนราชการจะมีกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการของแต่ละส่วนราชการประเภทใด
จ านวนเท่าใด จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร .) ก าหนด โดยกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการของส่วนราชการ จะด าเนินการจัดท าในทุก ๔ ปี ซ่ึงกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ           
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน คือ กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ ปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ มีจ านวนทั้งสิ้น ๕๔๐ อัตรา แต่ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยยังไม่สามารถจ้างได้     
เต็มกรอบที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวข้างต้น โดยจ้างได้เพียง ๔๓๓ อัตรา เนื่องจากต้องรอลูกจ้างประจ าที่ก าหนด    
เป็นฐานกรอบพนักงานราชการ อีกจ านวน ๙๗ อัตรา เกษียณอายุราชการ เสียชีวิต ลาออก จึงจะสามารถก าหนด
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเพ่ือทดแทนได้ นอกจากน้ี ส่วนราชการยังมีกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ
เพ่ิมเติมที่เกิดจากการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ซึ่งเป็นไปตามคณะรัฐมนตรี          
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)    
โดยให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาตามแนวทางที่ คปร. ก าหนด ซึ่งในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นส่วนราชการขนาดกลาง (มีอัตราข้าราชการตั้งแต่ ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ อัตรา) ให้ทดแทนอัตราข้าราชการ
ต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไปที่ว่างจากผลการเกษียณอายุเป็นพนักงานราชการ ร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ 
กรณีต าแหน่งพนักงานราชการที่ทดแทนต าแหน่งลูกจ้างประจ าและข้าราชการดังกล่าว ส่วนราชการจะด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างได้ต่อเมื่อส านักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณส าหรับการจ้างพนักงาน
ราชการแล้ว จึงจะสามารถด าเนินการได้    

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนของ
พนักงานราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ก าหนด 
กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ส ารวจข้อมูลอัตราก าลังลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ 
เสียชีวิต ลาออก เมื่อสิ้นปีงบประมาณรวมถึงพนักงานราชการที่ เ กิดจากการทดแทนอัตราว่างจากผล              
การเกษียณอายุของข้าราชการเพ่ือศึกษา วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลน าเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอ       
ความเห็นชอบการจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการให้แก่หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย        
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยพิจารณาจากภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายใหม่ 
การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และนโยบาย/ภารกิจส าคัญที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยด าเนินการ รวมถึง      
ความต้องการด้านอัตราก าลังของหน่วยงาน รวมทั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงบประมาณ     
ส าหรับการจ้างพนักงานราชการดังกล่าวด้วย โดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๘๗๙๐ (มท.) ๕๐๓๘๖ 

 



- 134 - 

ขนาด 
ส่วนราชการ 

จ านวนอัตรา 

บริหารและ
อ านวยการ 

วิชาการและทั่วไป 

คืนส่วนราชการ
เดิมทันที 

คืนส่วนราชการ
เดิมทันที 

ทดแทนด้วย 
พนักงานราชการ 

อ.ก.พ. กระทรวง 
จัดสรร 

ขนาดเล็ก 
ไม่เกิน ๓๐๐ ๑๐๐ % ๑๐๐ % - - 

๓๐๑ – ๑,๐๐๐ ๑๐๐ % ๙๕ % ๕ % - 
ขนาดกลาง ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ ๑๐๐ % ๗๐ % ๑๐ % ๒๐ % 
ขนาดใหญ ่ ๕,๐๐๑ ขึ้นไป ๑๐๐ % ๖๐ % ๑๕ % ๒๕ % 

 

(๒) หลักเกณฑ์การบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า 
ให้ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจ าที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ และว่างโดยเหตุอ่ืน         

ในระหว่างปีของทุกส่วนราชการ เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นให้เสนอ คปร. พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดให้ส่วนราชการสามารถใช้เป็นแนวทางบริหารอัตราก าลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยการจัดสรรอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ การปรับลดอัตราก าลังข้าราชการโดยการทดแทนอัตราว่างด้วยการจ้างงาน
รูปแบบอ่ืน การบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า และการจัดสรร
อัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพ่ือให้ส่วนราชการบริหารจัดการ
อัตราก าลังให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า ทั้งนี้ เป็นอ านาจของ 
อ.ก.พ. กระทรวง ในการพิจารณา ซึ่งขึ้นอยู่กับความจ าเป็น
ตามภารกิจของส่วนราชการ และไม่เป็นการเพ่ิมอัตรา
ข้าราชการตั้งใหม่ในภาพรวมยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งและหากไม่ด าเนินการจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินการภารกิจของภาครัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติโดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 

๒.๑.๔ การบริหารจัดการกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ     
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ส านักงาน ก.พ. ได้น าระบบลูกจ้าง
สัญญาจ้างเดิมมาปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น โดยได้
เปลี่ยนชื่อจาก “ลูกจ้างสัญญาจ้าง” เป็น “พนักงาน
ราชการ” เพ่ือดึงดูดใจและแสดงสถานะที่ชัดเจนตลอดจนการวางระบบบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงาน
ราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมายความถึงบุคคลซึ่งได้รับการ
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จ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐในการ
ปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น 

ทั้งนี้ ส่วนราชการจะมีกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการของแต่ละส่วนราชการประเภทใด
จ านวนเท่าใด จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร .) ก าหนด โดยกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการของส่วนราชการ จะด าเนินการจัดท าในทุก ๔ ปี ซึ่งกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ           
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน คือ กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ ปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ มีจ านวนทั้งสิ้น ๕๔๐ อัตรา แต่ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยยังไม่สามารถจ้างได้     
เต็มกรอบที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวข้างต้น โดยจ้างได้เพียง ๔๓๓ อัตรา เนื่องจากต้องรอลูกจ้างประจ าที่ก าหนด    
เป็นฐานกรอบพนักงานราชการ อีกจ านวน ๙๗ อัตรา เกษียณอายุราชการ เสียชีวิต ลาออก จึงจะสามารถก าหนด
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเพ่ือทดแทนได้ นอกจากนี้ ส่วนราชการยังมีกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ
เพ่ิมเติมที่เกิดจากการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ซึ่งเป็นไปตามคณะรัฐมนตรี          
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)    
โดยให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาตามแนวทางที่ คปร. ก าหนด ซึ่งในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นส่วนราชการขนาดกลาง (มีอัตราข้าราชการตั้งแต่ ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ อัตรา) ให้ทดแทนอัตราข้าราชการ
ต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไปที่ว่างจากผลการเกษียณอายุเป็นพนักงานราชการ ร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ 
กรณีต าแหน่งพนักงานราชการที่ทดแทนต าแหน่งลูกจ้างประจ าและข้าราชการดังกล่าว ส่วนราชการจะด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างได้ต่อเมื่อส านักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณส าหรับการจ้างพนักงาน
ราชการแล้ว จึงจะสามารถด าเนินการได้    

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนของ
พนักงานราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ก าหนด 
กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ส ารวจข้อมูลอัตราก าลังลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ 
เสียชีวิต ลาออก เมื่อสิ้นปีงบประมาณรวมถึงพนักงานราชการที่ เกิดจากการทดแทนอัตราว่างจากผล              
การเกษียณอายุของข้าราชการเพ่ือศึกษา วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลน าเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอ       
ความเห็นชอบการจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการให้แก่หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย        
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยพิจารณาจากภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายใหม่ 
การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และนโยบาย/ภารกิจส าคัญที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยด าเนินการ รวมถึง      
ความต้องการด้านอัตราก าลังของหน่วยงาน รวมทั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงบประมาณ     
ส าหรับการจ้างพนักงานราชการดังกล่าวด้วย โดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๘๗๙๐ (มท.) ๕๐๓๘๖ 
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๒.๒ การบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล 
๒.๒.๑ การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

(ตัวอย่ำง กรณีต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ)  
ภารกิจของกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป. ในการแต่งตั้ง

ข้าราชการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการต าแหน่งว่าง ท าให้มีผู้ปฏิบัติราชการในต าแหน่งที่ว่างอยู่ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่าง กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จะด าเนินการต่อเนื่องจาก
กระบวนการสอบคัดเลือกของกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล โดยเมื่อได้รับรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว 
กลุ่มงานบรรจุฯ จึงด าเนินการเสนอให้ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งให้ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก รักษาการในต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๗ (๙) และมาตรา ๖๘ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) พร้อมทั้งแจ้งวันที่ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง รวมถึงแจ้งให้ส่งผลงาน
เพ่ือประเมินตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยเมื่อข้าราชการดังกล่าวผ่านการประเมินผลงานเรียบร้อยแล้ว 
จึงด าเนินการเสนอให้ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ตามที่ได้รักษาการอยู่ต่อไป (อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๗ (๙) และมาตรา ๖๓ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๒.๒.๒ การให้ข้าราชการได้รับเงินเดอืนตามคุณวุฒิ 
(๑) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒ (๓) 

ก าหนดว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นซึ่ง ก.พ. รับรองว่า
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
และก าหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
อาจปรับให้ได้รับเงินเดือนในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตราที่ ก.พ. ก าหนดตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๑) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเพ่ิมขึ้น หรือสูงขึ้น   
จากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจะต้องด ารงต าแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกาศนียบัต ร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

๒) ผู้ได้รับปริญญาโทเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องด ารงต าแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง โดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

๓) ผู้ได้รับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องด ารงต าแหน่งที่ ได้รับ
แต่งตั้ง โดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

๔) ผู้ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ก าหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้คัดเลือก 
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ปรับให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนไม่ก่อนวันที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น 
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(๒) หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕       
เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
ดังนี้ 

๑) ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ได้รับเงินเดือนประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
จ านวน ๒๑,๐๐๐ บาท 

๒) ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า ได้รับเงินเดือนประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
จ านวน ๑๗,๕๐๐ บาท 

๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร      
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้รับเงินประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จ านวน ๑๑,๕๐๐ บาท 

ตัวอย่าง นาย ก. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรี ซึ่งได้รับเงินเดือน
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งนาย ก. มีวุฒิปริญญาโท นาย ก. จะต้องด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๑ ปี จึงจะได้รับเงินเดือนของวุฒิปริญญาโท จ านวน ๑๗,๕๐๐ บาท 

๒.๒.๓ การจัดท าสัญญาจ้างพนักงานราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ภารกิจของกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป. ในการจัดท า

สัญญาจ้างพนักงานราชการของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม    
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ที่มีมติเห็นชอบในหลักการของระบบบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ        
หรือ “ระบบพนักงานราชการ” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบการจ้างพนักงานราชการ ที่มีลักษณะ
เป็นระบบสัญญาจ้าง เป็นกลไกรองรับการจ้างงาน ซึ่งท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารรูปแบบการจ้างงาน            
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจ โดยใช้สัญญาจ้างเป็นข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในการจ้างงาน ซึ่งถือเป็น
เครื่องมือส าหรับการบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณด้านบุคลากร และการบริหารก าลังคน       
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นตามเงื่อนไขการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ที่เน้นความยืดหยุ่นและความคล่องตัว ซึ่งเมื่อกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป. 
ได้ท าการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการในต าแหน่งต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข         
ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนดกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป.     
จะด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ ซึ่งระบุประเภท ต าแหน่ง สังกัด ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่     
และภาระงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้     
รวมถึงสิทธิประโยชน์และข้อบังคับของพนักงานราชการไว้ในสัญญาจ้างเสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนามจ้าง 

๒.๒.๔ การจัดระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ภารกิจของกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป. ในการจัดระบบ

ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Database) ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
ราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งบุคลากร  
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๒.๒ การบรรจุแต่งต้ังและข้อมูลบุคคล 
๒.๒.๑ การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

(ตัวอย่ำง กรณีต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ)  
ภารกิจของกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป. ในการแต่งตั้ง

ข้าราชการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการต าแหน่งว่าง ท าให้มีผู้ปฏิบัติราชการในต าแหน่งที่ว่างอยู่ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่าง กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จะด าเนินการต่อเนื่องจาก
กระบวนการสอบคัดเลือกของกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล โดยเมื่อได้รับรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว 
กลุ่มงานบรรจุฯ จึงด าเนินการเสนอให้ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งให้ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก รักษาการในต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๗ (๙) และมาตรา ๖๘ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) พร้อมทั้งแจ้งวันที่ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง รวมถึงแจ้งให้ส่งผลงาน
เพ่ือประเมินตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยเมื่อข้าราชการดังกล่าวผ่านการประเมินผลงานเรียบร้อยแล้ว 
จึงด าเนินการเสนอให้ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ตามที่ได้รักษาการอยู่ต่อไป (อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๗ (๙) และมาตรา ๖๓ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๒.๒.๒ การให้ข้าราชการได้รับเงินเดอืนตามคุณวุฒิ 
(๑) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒ (๓) 

ก าหนดว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นซึ่ง ก.พ. รับรองว่า
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
และก าหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
อาจปรับให้ได้รับเงินเดือนในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตราที่ ก.พ. ก าหนดตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๑) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเพ่ิมขึ้น หรือสูงขึ้น   
จากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจะต้องด ารงต าแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกาศนียบัต ร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

๒) ผู้ได้รับปริญญาโทเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องด ารงต าแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง โดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

๓) ผู้ได้รับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องด ารงต าแหน่งที่ ได้รับ
แต่งตั้ง โดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

๔) ผู้ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ก าหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้คัดเลือก 
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ปรับให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนไม่ก่อนวันที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น 

- 137 - 

(๒) หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕       
เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
ดังนี้ 

๑) ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ได้รับเงินเดือนประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
จ านวน ๒๑,๐๐๐ บาท 

๒) ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า ได้รับเงินเดือนประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
จ านวน ๑๗,๕๐๐ บาท 

๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร      
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้รับเงินประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จ านวน ๑๑,๕๐๐ บาท 

ตัวอย่าง นาย ก. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรี ซึ่งได้รับเงินเดือน
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งนาย ก. มีวุฒิปริญญาโท นาย ก. จะต้องด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๑ ปี จึงจะได้รับเงินเดือนของวุฒิปริญญาโท จ านวน ๑๗,๕๐๐ บาท 

๒.๒.๓ การจัดท าสัญญาจ้างพนักงานราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ภารกิจของกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป. ในการจัดท า

สัญญาจ้างพนักงานราชการของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม    
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ที่มีมติเห็นชอบในหลักการของระบบบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ        
หรือ “ระบบพนักงานราชการ” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบการจ้างพนักงานราชการ ที่มีลักษณะ
เป็นระบบสัญญาจ้าง เป็นกลไกรองรับการจ้างงาน ซึ่งท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารรูปแบบการจ้างงาน            
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจ โดยใช้สัญญาจ้างเป็นข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในการจ้างงาน ซึ่งถือเป็น
เครื่องมือส าหรับการบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณด้านบุคลากร และการบริหารก าลังคน       
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นตามเงื่อนไขการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ที่เน้นความยืดหยุ่นและความคล่องตัว ซึ่งเมื่อกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป. 
ได้ท าการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการในต าแหน่งต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข         
ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนดกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป.     
จะด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ ซึ่งระบุประเภท ต าแหน่ง สังกัด ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่     
และภาระงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้     
รวมถึงสิทธิประโยชน์และข้อบังคับของพนักงานราชการไว้ในสัญญาจ้างเสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนามจ้าง 

๒.๒.๔ การจัดระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ภารกิจของกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป. ในการจัดระบบ

ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Database) ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
ราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งบุคลากร  
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ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ โดยการบันทึกข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) ทะเบียนประวัติข้าราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ และในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน    
อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการด ารงต าแหน่ง ประวัติการศึกษา การอบรม/ดูงาน/สัมมนา ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ความเชี่ยวชาญพิเศษการด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

ทั้งนี้ เพ่ือที่จะน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ต่อไปรวมทั้งเพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์เช่น การวางแผนอัตราก าลัง (Manpower Planning) 
การก าหนดสายทางความก้าวหน้าในอาชีพ (CareerPath) การก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ   
ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรในสังกัด การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
และค่าตอบแทนการจัดสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร แผนการพัฒนา   
เพ่ือสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital literacy) เป็นต้น 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มบรรจุแต่งตั้งและข้อมลูบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๗๐๙๗ (มท.) ๕๐๓๖๓ 
 

๒.๒.๕ การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจ า ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้มีการ
บริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
กับภารกิจและความจ าเป็นในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ     
ในเรื่ องการปรั บระดับชั้ นงาน การเปลี่ ยนส ายงาน              
(ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน และการตัดโอนอัตราก าลัง         
ซึ่งให้อ านาจแก่ส่วนราชการในการบริหารอัตราก าลังลูกจ้าง 
ประจ าในลักษณะดังกล่าวได้ โดยส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยได้มีแนวทางการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง)     
และกลุ่มงานของลูกจ้างประจ า ซึ่งก าหนดตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ในการบริหารอัตราก าลั งที่ส านักงาน ก.พ.          
ได้ก าหนด เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยและส านักงานจั งหวัดถือปฏิบัติ ในกรณีที่ มี
ลูกจ้างประจ าในสังกัดมีความประสงค์จะเปลี่ยนสายงาน 
(ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) 
และกลุ่มงานของลูกจ้างประจ า เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และให้การปฏิบัติ
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ราชการของลูกจ้างประจ ามีความสอดคล้องกับลักษณะงาน ความจ าเป็น ภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์
ของทางราชการ โดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๘๗๙๐ (มท.) ๕๐๓๘๖ 
๒.๓ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและบริหำรค่ำตอบแทน) 

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้าง/เลื่อนค่าตอบแทน การให้ออกจากราชการ/การต่อสัญญาจ้าง/      
การเลิกจ้างของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้            
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด และผลการประเมินให้น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย 

๒.๓.๑ การบริหารผลการปฏิบัติราชการส าหรับข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 

- รอบที่ ๑ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
- รอบที่ ๒ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์    
ของงานโดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๐ และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยมีสัดส่วนร้อยละ ๓๐ 
ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ       
หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน      
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐  

(๓) ในแต่ละรอบการประเมิน แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น     
ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยคะแนนต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

(๔) ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น    
และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ในรอบการประเมินต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น 

(๕) การเลื่อนเงินเดือน ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปประกอบการเลื่อน
เงินเดือน โดยเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) ภายในวงเงินร้อยละ 
๓ ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มีนาคม และ ๑ กันยายน ตามล าดับ 

๒.๓.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานส าหรับลูกจ้างประจ าส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด าเนินการปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
 - ครั้งที ่๑ ครึ่งปีแรก ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป 
 - ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปี

เดียวกัน 
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ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ โดยการบันทึกข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) ทะเบียนประวัติข้าราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ และในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน    
อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการด ารงต าแหน่ง ประวัติการศึกษา การอบรม/ดูงาน/สัมมนา ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ความเชี่ยวชาญพิเศษการด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

ทั้งนี้ เพ่ือที่จะน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ต่อไปรวมทั้งเพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์เช่น การวางแผนอัตราก าลัง (Manpower Planning) 
การก าหนดสายทางความก้าวหน้าในอาชีพ (CareerPath) การก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ   
ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรในสังกัด การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
และค่าตอบแทนการจัดสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร แผนการพัฒนา   
เพ่ือสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital literacy) เป็นต้น 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มบรรจุแต่งตั้งและข้อมลูบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๗๐๙๗ (มท.) ๕๐๓๖๓ 
 

๒.๒.๕ การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจ า ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้มีการ
บริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
กับภารกิจและความจ าเป็นในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ     
ในเรื่ องการปรั บระดับชั้ นงาน การเปลี่ ยนส ายงาน              
(ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน และการตัดโอนอัตราก าลัง         
ซึ่งให้อ านาจแก่ส่วนราชการในการบริหารอัตราก าลังลูกจ้าง 
ประจ าในลักษณะดังกล่าวได้ โดยส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยได้มีแนวทางการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง)     
และกลุ่มงานของลูกจ้างประจ า ซึ่งก าหนดตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ในการบริหารอัตราก าลั งที่ส านักงาน ก.พ.          
ได้ก าหนด เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยและส านักงานจั งหวัดถือปฏิบัติ ในกรณีที่ มี
ลูกจ้างประจ าในสังกัดมีความประสงค์จะเปลี่ยนสายงาน 
(ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) 
และกลุ่มงานของลูกจ้างประจ า เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และให้การปฏิบัติ
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ราชการของลูกจ้างประจ ามีความสอดคล้องกับลักษณะงาน ความจ าเป็น ภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์
ของทางราชการ โดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๘๗๙๐ (มท.) ๕๐๓๘๖ 
๒.๓ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและบริหำรค่ำตอบแทน) 

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้าง/เลื่อนค่าตอบแทน การให้ออกจากราชการ/การต่อสัญญาจ้าง/      
การเลิกจ้างของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้            
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด และผลการประเมินให้น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย 

๒.๓.๑ การบริหารผลการปฏิบัติราชการส าหรับข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 

- รอบที่ ๑ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
- รอบที่ ๒ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์    
ของงานโดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๐ และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยมีสัดส่วนร้อยละ ๓๐ 
ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ       
หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน      
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐  

(๓) ในแต่ละรอบการประเมิน แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น     
ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยคะแนนต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

(๔) ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น    
และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ในรอบการประเมินต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น 

(๕) การเลื่อนเงินเดือน ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปประกอบการเลื่อน
เงินเดือน โดยเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) ภายในวงเงินร้อยละ 
๓ ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มีนาคม และ ๑ กันยายน ตามล าดับ 

๒.๓.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานส าหรับลูกจ้างประจ าส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด าเนินการปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
 - ครั้งที ่๑ ครึ่งปีแรก ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป 
 - ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปี

เดียวกัน 
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(๒) การเลื่อนขั้นค่าจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาพิจารณา
ประกอบการเลื่อนขั้นค่าจ้าง โดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา 
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการโดยให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ปีละสองครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
- ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป 

(๓) การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างปีละ ๒ ครั้ง ตามผลการปฏิบัติงาน (ครึ่งขั้น หนึ่งขั้น    
หนึ่งขั้นครึ่ง) โดย 

- ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก (วันที่ ๑ เมษายน) ให้คุมจ านวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นหนึ่งขั้น 
ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของอัตราลูกจ้างประจ าที่ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม  

- ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง (วันที่ ๑ ตุลาคม)ให้อยู่ภายในวงเงินเลื่อนขั้น ร้อยละ ๖ ของ
จ านวนอัตราค่าจ้างที่มีผู้ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน โดยให้น าจ านวนเงินที่ได้ในการเลื่อนขั้นครึ่งปีแรก (วันที่ ๑ 
เมษายน) มาหักออกก่อน (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) ทั้งนี้ จ านวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างรวมกันทั้งปีสองขั้น 
จะต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจ านวนลูกจ้างประจ าที่ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม  

๒.๓.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนส าหรับพนักงานราชการทั่วไป
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
- ครั้ งที่  ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม ถึงวันที่           

๓๑ มีนาคมของปีถัดไป 
- ครั้งที่  ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่          

๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน 
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

โดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๘๐ และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนร้อยละ ๒๐  
(๓) ในแต่ละรอบการประเมิน ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตาม      

ผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละ
ระดับผลการประเมิน ดังนี้ 

ดีเด่น ๙๑ – ๑๐๐  คะแนน 
ดีมาก ๘๕ – ๙๔  คะแนน 
ดี ๗๕ – ๘๔  คะแนน 
พอใช้ ๖๕ – ๗๔  คะแนน 
ต้องปรับปรุง  น้อยว่า ๖๕  คะแนน 
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(๔) ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน น าไปประกอบการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับ     
การพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันในปีที่  
จะต่อสัญญาจ้างไม่ต่ ากว่าระดับดี  

(๕) การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี ให้น าผลการประเมินไปประกอบการเลื่อนค่าตอบแทน 
โดยผู้ที่จะได้รับการเลื่อนค่าตอบแทน ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมาไม่น้อยกว่า      
๘ เดือน และให้พนักงานราชการได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี ทั้งนี้ ให้พิจารณา
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ของฐาน
ค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน โดยคุมวงเงินไม่เกินร้อยละ ๔ ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
ณ วันที่ ๑ กันยายน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานประเมินผลการปฏิบตัิราชการและการบริหารค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่ สป. 
    โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๓๕ (มท.) ๕๐๘๐๒ 

 

๒.๔ การด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน   
๒.๔.๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่ เชิดชูยิ่ งช้างเผือก           

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้า ฯ พระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพ่ือเป็นบ าเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับ
พระราชทาน จึงก าหนดให้กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ ส านั กงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย พิจารณากลั่นกรองผู้ประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในส่วนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรวบรวม กลั่นกรองผู้ประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์        
ของกระทรวงมหาดไทย ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปีของกระทรวงมหาดไทย และเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบและส่งให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

๒.๔.๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย พิจารณากลั่นกรองผู้ประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก  
คุณาภรณ์ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และรวบรวม กลั่นกรองผู้ประสงค์จะเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ที่กระทรวงมหาดไทยได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งผ่านการ
ประชุมจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ กระทรวงมหาดไทย และเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ความเห็นชอบและส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
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(๒) การเลื่อนขั้นค่าจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาพิจารณา
ประกอบการเลื่อนขั้นค่าจ้าง โดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา 
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการโดยให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ปีละสองครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
- ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป 

(๓) การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างปีละ ๒ ครั้ง ตามผลการปฏิบัติงาน (ครึ่งขั้น หนึ่งขั้น    
หนึ่งขั้นครึ่ง) โดย 

- ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก (วันที่ ๑ เมษายน) ให้คุมจ านวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นหนึ่งขั้น 
ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของอัตราลูกจ้างประจ าที่ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม  

- ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง (วันที่ ๑ ตุลาคม)ให้อยู่ภายในวงเงินเลื่อนขั้น ร้อยละ ๖ ของ
จ านวนอัตราค่าจ้างที่มีผู้ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน โดยให้น าจ านวนเงินที่ได้ในการเลื่อนขั้นครึ่งปีแรก (วันที่ ๑ 
เมษายน) มาหักออกก่อน (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) ทั้งนี้ จ านวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างรวมกันทั้งปีสองขั้น 
จะต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจ านวนลูกจ้างประจ าที่ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม  

๒.๓.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนส าหรับพนักงานราชการทั่วไป
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
- ครั้ งที่  ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม ถึงวันที่           

๓๑ มีนาคมของปีถัดไป 
- ครั้งที่  ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่          

๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน 
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

โดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๘๐ และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนร้อยละ ๒๐  
(๓) ในแต่ละรอบการประเมิน ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตาม      

ผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละ
ระดับผลการประเมิน ดังนี้ 

ดีเด่น ๙๑ – ๑๐๐  คะแนน 
ดีมาก ๘๕ – ๙๔  คะแนน 
ดี ๗๕ – ๘๔  คะแนน 
พอใช้ ๖๕ – ๗๔  คะแนน 
ต้องปรับปรุง  น้อยว่า ๖๕  คะแนน 

- 141 - 

(๔) ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน น าไปประกอบการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับ     
การพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันในปีที่  
จะต่อสัญญาจ้างไม่ต่ ากว่าระดับดี  

(๕) การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี ให้น าผลการประเมินไปประกอบการเลื่อนค่าตอบแทน 
โดยผู้ที่จะได้รับการเลื่อนค่าตอบแทน ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมาไม่น้อยกว่า      
๘ เดือน และให้พนักงานราชการได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี ทั้งนี้ ให้พิจารณา
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ของฐาน
ค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน โดยคุมวงเงินไม่เกินร้อยละ ๔ ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
ณ วันที่ ๑ กันยายน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานประเมินผลการปฏิบตัิราชการและการบริหารค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่ สป. 
    โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๓๕ (มท.) ๕๐๘๐๒ 

 

๒.๔ การด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน   
๒.๔.๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่ เชิดชูยิ่ งช้างเผือก           

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้า ฯ พระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพ่ือเป็นบ าเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับ
พระราชทาน จึงก าหนดให้กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ ส านั กงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย พิจารณากลั่นกรองผู้ประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในส่วนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรวบรวม กล่ันกรองผู้ประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์        
ของกระทรวงมหาดไทย ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปีของกระทรวงมหาดไทย และเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบและส่งให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

๒.๔.๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย พิจารณากลั่นกรองผู้ประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก  
คุณาภรณ์ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และรวบรวม กลั่นกรองผู้ประสงค์จะเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ที่กระทรวงมหาดไทยได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งผ่านการ
ประชุมจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ กระทรวงมหาดไทย และเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ความเห็นชอบและส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
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๒.๔.๓ การจ่ายเหรียญให้กับผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการ
ชายแดน การเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน การรับรองค าขอมีบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน และการเป็นเจ้าพนักงานออกบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ให้บริการจ่ายเหรียญ ออกบัตรประจ าตัว ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน 
โดยจะพิจารณาตรวจสอบจากรายชื่อที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีขั้นตอนการจ่ายเหรียญและการจัดท า
บัตรปรากฏตาม Infographic ดังนี้ 
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      กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และรวบรวมผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนที่ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนในหน่วยงานก่อนเสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและส่งให้ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป  

๒.๕ การจัดท าสวัสดิการให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้

ส ารวจความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและด าเนินการ
จัดท ากิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การฉีดวัคซีนป้องกัน     
โรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง การยกย่องเชิดชูให้กับผู้ปฏิบัติงานมาด้วยความเรียบร้อย การจัดท าประกันความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ การจัดท าข้อตกลงกับสถาบันการเงิน เพ่ือด าเนินการ
เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น และเป็นฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนประวัติผู้เป็นสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๕๖๕ (มท.) ๕๐๓๗๕ 
 

๒.๖ การจัดท าค าสั่งมอบอ านาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ บัญญัติว่า อ านาจในการสั่ง 

การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอ่ืนที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้าม
เรื่องการมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการ
อ่ืนหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

การมอบอ านาจต้องเป็นไปเพ่ืออ านวยความสะดวก ความคุ้มค่า รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ กระจายอ านาจการตัดสินใจ และไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนหรือระยะเวลา และการมอบอ านาจ        
ให้ท าเป็นหนังสือ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจตามความนัยมาตรา ๕ 
และมาตรา ๘ แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการ       
ของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว ต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว เหมาะสม ลดขั้นตอน       
การปฏิบัติราชการ กระจายอ านาจ การตัดสินใจและความรับผิดชอบจึงมีการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการ 
มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ และมอบหมายภารกิจให้แก่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ โดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 
ดังนี้ 
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๒.๔.๓ การจ่ายเหรียญให้กับผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการ
ชายแดน การเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน การรับรองค าขอมีบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน และการเป็นเจ้าพนักงานออกบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ให้บริการจ่ายเหรียญ ออกบัตรประจ าตัว ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน 
โดยจะพิจารณาตรวจสอบจากรายชื่อที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีขั้นตอนการจ่ายเหรียญและการจัดท า
บัตรปรากฏตาม Infographic ดังนี้ 
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      กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และรวบรวมผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนที่ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนในหน่วยงานก่อนเสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและส่งให้ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป  

๒.๕ การจัดท าสวัสดิการให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้

ส ารวจความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและด าเนินการ
จัดท ากิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การฉีดวัคซีนป้องกัน     
โรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง การยกย่องเชิดชูให้กับผู้ปฏิบัติงานมาด้วยความเรียบร้อย การจัดท าประกันความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ การจัดท าข้อตกลงกับสถาบันการเงิน เพ่ือด าเนินการ
เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น และเป็นฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนประวัติผู้เป็นสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๕๖๕ (มท.) ๕๐๓๗๕ 
 

๒.๖ การจัดท าค าสั่งมอบอ านาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ บัญญัติว่า อ านาจในการสั่ง 

การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอ่ืนที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้าม
เรื่องการมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการ
อ่ืนหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

การมอบอ านาจต้องเป็นไปเพ่ืออ านวยความสะดวก ความคุ้มค่า รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ กระจายอ านาจการตัดสินใจ และไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนหรือระยะเวลา และการมอบอ านาจ        
ให้ท าเป็นหนังสือ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจตามความนัยมาตรา ๕ 
และมาตรา ๘ แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการ       
ของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว ต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว เหมาะสม ลดขั้นตอน       
การปฏิบัติราชการ กระจายอ านาจ การตัดสินใจและความรับผิดชอบจึงมีการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการ 
มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ และมอบหมายภารกิจให้แก่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ โดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 
ดังนี้ 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๘๗๙๐ (มท.) ๕๐๓๘๖ 
 

๓. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย 
ส านักงาน ก.พ. ได้จัดท าแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยได้ก าหนด

ประเด็นและแนวทางการด าเนินการส าหรับบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐไว้ ๓ ประการ ดังนี้  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 

และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีสภาพแวดล้อมและระบบ   
การท างานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการพัฒนากรอบความคิดและกรอบทักษะ ส าหรับการท างาน ตลอดจน         
การด าเนินชีวิตท่ามกลางความท้าทายในยุคดิจิทัลซึ่งสภาพแวดล้อมและระบบการท างานทั้งทางกายภาพ        
และจิตวิทยาที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรภาครัฐสามารถแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังตามกรอบ
ความคิด (Mindsets) และกรอบทักษะ (Skillsets) ออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การท างานในยุคดิจิทัล และการสร้างนวัตกรรม

ที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการ
ในอนาคต โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐมีทักษะที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สร้างผลลัพธ์
เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชน    
เพ่ือการผสานการท างานกับการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งนอกจากองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ      
ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรภาครัฐจะต้องมีเป็นพ้ืนฐานแล้ว              
(อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ การบริหาร
จัดการภาครัฐ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ     
การบริหารงบประมาณ เป็นต้น) บุคลากรภาครัฐจะต้อง   
มีทักษะที่จ าเป็น ๓ กลุ่มทักษะ คือ (๑) ทักษะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Skillset) เป็นทักษะส าคัญในการตอบสนอง  
ต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในมิติของการท างานและการใช้ชีวิต เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม        
และการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐได้ (๒) ทักษะด้านภาวะผู้น า (Leadership Skillset) เป็นทักษะที่ช่วยให้บุคลากร
สามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้ตามบทบาทหน้าที่ เป็นการเตรียมความพร้อมตนเองในการเติบโต          

ที่มา : ส านักงาน ก.พ. 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๘๗๙๐ (มท.) ๕๐๓๘๖ 
 

๓. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย 
ส านักงาน ก.พ. ได้จัดท าแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยได้ก าหนด

ประเด็นและแนวทางการด าเนินการส าหรับบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐไว้ ๓ ประการ ดังนี้  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 

และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีสภาพแวดล้อมและระบบ   
การท างานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการพัฒนากรอบความคิดและกรอบทักษะ ส าหรับการท างาน ตลอดจน         
การด าเนินชีวิตท่ามกลางความท้าทายในยุคดิจิทัลซึ่งสภาพแวดล้อมและระบบการท างานทั้งทางกายภาพ        
และจิตวิทยาที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรภาครัฐสามารถแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังตามกรอบ
ความคิด (Mindsets) และกรอบทักษะ (Skillsets) ออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การท างานในยุคดิจิทัล และการสร้างนวัตกรรม

ที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการ
ในอนาคต โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐมีทักษะที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สร้างผลลัพธ์
เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชน    
เพ่ือการผสานการท างานกับการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งนอกจากองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ      
ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรภาครัฐจะต้องมีเป็นพ้ืนฐานแล้ว              
(อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ การบริหาร
จัดการภาครัฐ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ     
การบริหารงบประมาณ เป็นต้น) บุคลากรภาครัฐจะต้อง   
มีทักษะที่จ าเป็น ๓ กลุ่มทักษะ คือ (๑) ทักษะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Skillset) เป็นทักษะส าคัญในการตอบสนอง  
ต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในมิติของการท างานและการใช้ชีวิต เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม        
และการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐได้ (๒) ทักษะด้านภาวะผู้น า (Leadership Skillset) เป็นทักษะที่ช่วยให้บุคลากร
สามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้ตามบทบาทหน้าที่ เป็นการเตรียมความพร้อมตนเองในการเติบโต          

ที่มา : ส านักงาน ก.พ. 
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ตามเส้นทางอาชีพ และ (๓) ทักษะตามสายงาน (Functional Skillset) เป็นทักษะที่ช่วยให้บุคลากรภาครัฐ
สามารถท างานของตนเองได้อย่างมืออาชีพ ตามบริบทของงานที่มีความเฉพาะและมีความแตกต่างกันไปตามสายงาน              

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง การมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและท างานบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่างเหมาะสม และท างาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของภาครัฐ                 
มีคุณลักษณะในการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา ให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม ท างานด้วยความเป็นธรรม   
ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับยุคดิจิทัล เพ่ือร่วมกันสร้างภาครัฐ 
ที่ทันสมัย เป็นที่พ่ึงของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได้ 

กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย ตามแนวทางการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๓.๑ ระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem)  
กระทรวงมหาดไทยให้ความส าคัญกับระบบนิเวศในการท า งาน (Ecosystem) ที่ส ่งเสริม  

และสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือ        
ต่อการเรียนรู้ เช่น  

(๑) ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีออนไลน์สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลา  
(๒) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
(๓) อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดลาไปศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุนของ

ส านักงาน ก.พ. ทุนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
๓.๒ พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets)  

สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินการพัฒนากรอบทักษะ (Skillsets)    
ของข้าราชการในสังกัด ดังนี้ 

๓.๒.๑ การจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพัฒนาทักษะ 
(Skillsets) ของบุคลากรในสังกัด  โดยก าหนดหลักสูตรให้ เหมาะสม 
กับบุคลากรทุกระดับ อาทิ 

(๑) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ส าหรับ
ข้าราชการประเภทอ านวยการ 

(๒) หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวง 
มหาดไทย (บ.มท.) ส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับช านาญการ 
และช านาญการพิเศษ 
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(๓) หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานส าหรับข้าราชการระดับต้น ส าหรับข้าราชการ
ประเภททั่วไป 

(๔) หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 
(๕) หลักสูตรข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 

และช านาญการ 
๓.๒.๒ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เป็นการจัดการเรียนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับบุคลาการในสังกัด โดยก าหนดการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ เช่น  
(๑) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  
(๒) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX)  
(๓) การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  

๓.๒.๓ การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้บุคลากรในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกัน โดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะเข้าร่วมกิจกรรม               
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานของตนกับเพ่ือนร่วมงานที่ท างานในลักษณะเดียวกัน สอบถามปัญหา  
ในการปฏิบัติงานที่พบและหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน แนะน าเทคนิควิธีการปฏิบัติงานแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน 
และการรับฟังความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น  

(๑) เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(๒) การยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) 
(๓) การจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(๔) การเชื่อมโยงบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพ้ืนที่ 
(๕) ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯ 
(๖) การโอนสินทรัพย์ การขอใช้ที่ราชพัสดุ 

๓.๒.๔ การบริการด้านสารสนเทศห้องสมุดของกระทรวงมหาดไทย การจัดท าวารสาร/เอกสารความรู้ 
หนังสือในรูปแบบหนังสือ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Book) รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลคลังความรู้           
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในเว็บไซต์ของสถาบันด ารงราชานุภาพ การจัดท าเอกสารความรู้          
เพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัดใช้ในการศึกษาหาความรู้ พัฒนาทักษะของตนเอง และเป็นเครื่องมือ     
ในการปฏิบัติงาน เช่น  

(๑) คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น คู่มือการจัดท าค ารับรองและการติดตามประเมินผล 
คู่มือการพัฒนากฎหมาย คู่มือการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ คู่มือการจัดฝึกอบรม 

(๒) การพัฒนาหลักคิดด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
(๓) การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย 
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ตามเส้นทางอาชีพ และ (๓) ทักษะตามสายงาน (Functional Skillset) เป็นทักษะที่ช่วยให้บุคลากรภาครัฐ
สามารถท างานของตนเองได้อย่างมืออาชีพ ตามบริบทของงานที่มีความเฉพาะและมีความแตกต่างกันไปตามสายงาน              

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง การมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและท างานบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่างเหมาะสม และท างาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของภาครัฐ                 
มีคุณลักษณะในการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา ให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม ท างานด้วยความเป็นธรรม   
ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับยุคดิจิทัล เพ่ือร่วมกันสร้างภาครัฐ 
ที่ทันสมัย เป็นที่พ่ึงของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได้ 

กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย ตามแนวทางการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๓.๑ ระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem)  
กระทรวงมหาดไทยให้ความส าคัญกับระบบนิเวศในการท า งาน (Ecosystem) ที่ส ่งเสริม  

และสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือ        
ต่อการเรียนรู้ เช่น  

(๑) ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีออนไลน์สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลา  
(๒) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
(๓) อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดลาไปศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุนของ

ส านักงาน ก.พ. ทุนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
๓.๒ พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets)  

สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินการพัฒนากรอบทักษะ (Skillsets)    
ของข้าราชการในสังกัด ดังนี้ 

๓.๒.๑ การจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพัฒนาทักษะ 
(Skillsets) ของบุคลากรในสังกัด  โดยก าหนดหลักสูตรให้ เหมาะสม 
กับบุคลากรทุกระดับ อาทิ 

(๑) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ส าหรับ
ข้าราชการประเภทอ านวยการ 

(๒) หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวง 
มหาดไทย (บ.มท.) ส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับช านาญการ 
และช านาญการพิเศษ 
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(๓) หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานส าหรับข้าราชการระดับต้น ส าหรับข้าราชการ
ประเภททั่วไป 

(๔) หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 
(๕) หลักสูตรข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 

และช านาญการ 
๓.๒.๒ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เป็นการจัดการเรียนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับบุคลาการในสังกัด โดยก าหนดการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ เช่น  
(๑) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  
(๒) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX)  
(๓) การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  

๓.๒.๓ การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้บุคลากรในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกัน โดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะเข้าร่วมกิจกรรม               
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานของตนกับเพ่ือนร่วมงานที่ท างานในลักษณะเดียวกัน สอบถามปัญหา  
ในการปฏิบัติงานที่พบและหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน แนะน าเทคนิควิธีการปฏิบัติงานแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน 
และการรับฟังความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น  

(๑) เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(๒) การยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) 
(๓) การจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(๔) การเชื่อมโยงบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพ้ืนที่ 
(๕) ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯ 
(๖) การโอนสินทรัพย์ การขอใช้ที่ราชพัสดุ 

๓.๒.๔ การบริการด้านสารสนเทศห้องสมุดของกระทรวงมหาดไทย การจัดท าวารสาร/เอกสารความรู้ 
หนังสือในรูปแบบหนังสือ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Book) รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลคลังความรู้           
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในเว็บไซต์ของสถาบันด ารงราชานุภาพ การจัดท าเอกสารความรู้          
เพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัดใช้ในการศึกษาหาความรู้ พัฒนาทักษะของตนเอง และเป็นเครื่องมือ     
ในการปฏิบัติงาน เช่น  

(๑) คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น คู่มือการจัดท าค ารับรองและการติดตามประเมินผล 
คู่มือการพัฒนากฎหมาย คู่มือการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ คู่มือการจัดฝึกอบรม 

(๒) การพัฒนาหลักคิดด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
(๓) การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย 
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๓.๓ ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิด (Mindset) 
กระทรวงมหาดไทยให้ความส าคัญในการปลูกฝังบุคลากร

ในสังกัดมีกรอบความคิดในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ให้ความส าคัญ  
กับประโยชน์ส่วนรวม และท างานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ     
ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับยุคดิจิทัล
เพ่ือร่วมกันสร้างภาครัฐที่ทันสมัย เป็นที่พ่ึงของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได้ โดยการด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๓.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในรู้แบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) การจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 

๓.๓.๒ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด โดยเริ่มต้นจากผู้บริหารระดับสูง 
ของกระทรวงมหาดไทยและถ่ายทอดลงสู่บุคลากรในสังกัด ดังนี้ 

(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” 
 เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตและโปร่งใส     
เป็นแบบอย่างการประพฤติที่ดี และแจ้งให้ทุกจังหวัดรับทราบในการประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัด พร้อมทั้งแจ้ง    
ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

(๒) การคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเ พ่ือยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดี เด่น โดยคัดเลือก          
จากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างตามสัญญา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดได้ตระหนักถึงความมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตส านึกอยู่บนพ้ืนฐาน  
ของคุณธรรมและจริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตนตามรอย  
พระยุคลบาท การปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพ่ือเป็นการยกย่อง
เชิดชูประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญก าลังใจ เป็นแรงบันดาลใจ  
ให้บุคลากรในสังกัดระทรวงมหาดไทยทุกระดับเกิดความเชื่อมั่น
ศรัทธาในการท าความดี ยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบัติตนและสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงาน    
และประชาชน 

(๓) สร้างธรรมาภิบาลบุคลากรกระทรวงมหาดไทย “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” คือเป้าหมายหลัก    
ในการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย เพราะต้องท างานใกล้ชิดกับประชาชน ต้องให้ประชาชนได้รับการบริการ
ที่สะดวกรวดเร็ว เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล ดังนั้น การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงเป็นเจตจ านง      
ที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งผลให้การท างานทุกระดับเป็นไปด้วยความโปร่งใส       
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เน้นการท างานที่ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ต่อต้าน
การรับสินบน การรับผลประโยชน์ทุกรูปแบบ ให้ความส าคัญ   
กับการกระตุ้นหรือสร้างจิตส านึกทุก ๆ ระดับด้วยการประชาสัมพันธ์
จัดอบรมสัมมนา ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม โดยการส่งเสริมคุณธรรม
ให้แก่บุคลากรกระทรวงมหาดไทย มีหลัก ๔ ประการ คือ พอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิตอาสา รวมทั้งต้องยึดมั่นในจริยธรรม เพ่ือสร้าง
ผลงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนร่วมเป็นส าคัญ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๗ (มท.) ๕๐๓๕๘ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑ (มท.) ๕๐๑๕๐ 

 

๔. การด าเนินการทางวินัย 
การด าเนินการทางวินัย หมายถึง การด าเนินการหรือกระบวนการทั้งหลายที่จะต้องกระท าเป็นพิธีการ

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัย          
เมื่อข้าราชการพลเรือนกระท าผิดวินัยหรือกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยและผู้มีอ านาจตามกฎหมายได้พิจารณา    
เห็นว่า กรณีมีมูลแล้ว การด าเนินการทางวินัยมีจุดมุ่งหมายให้ได้ความจริงว่าข้าราชการพลเรือนที่ถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยได้กระท าผิดวินัยในกรณีใดหรือไม่ อย่างไร โดยด าเนินการอย่างรวดเร็ว ยุติธรรม ปราศจาก อคติ 
เพ่ือให้ผู้กระท าผิดได้รับการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดและไม่ให้ผู้ไม่มีความผิดถูกลงโทษ 

๔.๑ ผู้มีหน้าที่ด าเนินการทางวินัย  
(๑) ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
(๒) ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗         

ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ก าหนด ทั้งนี้ โดยอาศัยหลัก ๓ ประการ คือ ต้องด าเนินการโดยเร็ว ด้วยความยุติธรรม 
ปราศจากคติ 

๔.๒ กระบวนการด าเนินการทางวินัย 
๔.๒.๑ การด าเนินการเมื่อมีการกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ามีการกระท าผิดวินัย 

(๑) มูลกรณี  
๑) กรณีร้องเรียน หรือบัตรสนเท่ห์ หรือหน่วยงานอื่นตรวจพบ ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ส านักงาน ป.ป.ช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน การกล่าวหาต้องท าเป็นหนังสือ ประกอบด้วย  
- ชื่อและลายมือชื่อผู้กล่าวหา  
- ชื่อ ต าแหน่ง พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหา  
- ข้อเท็จจริง พยานหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา  
- ในกรณีกล่าวหาด้วยวาจาก็ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ 

๒) กรณีเป็นที่สงสัย เช่น การกล่าวหาที่ไม่ลงลายมือชื่อ ผู้บังคับบัญชาตรวจพบ   
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๓.๓ ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิด (Mindset) 
กระทรวงมหาดไทยให้ความส าคัญในการปลูกฝังบุคลากร

ในสังกัดมีกรอบความคิดในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ให้ความส าคัญ  
กับประโยชน์ส่วนรวม และท างานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ     
ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับยุคดิจิทัล
เพ่ือร่วมกันสร้างภาครัฐที่ทันสมัย เป็นที่พ่ึงของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได้ โดยการด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๓.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในรู้แบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) การจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 

๓.๓.๒ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด โดยเริ่มต้นจากผู้บริหารระดับสูง 
ของกระทรวงมหาดไทยและถ่ายทอดลงสู่บุคลากรในสังกัด ดังนี้ 

(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” 
 เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตและโปร่งใส     
เป็นแบบอย่างการประพฤติที่ดี และแจ้งให้ทุกจังหวัดรับทราบในการประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัด พร้อมทั้งแจ้ง    
ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

(๒) การคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเ พ่ือยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดี เด่น โดยคัดเลือก          
จากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างตามสัญญา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดได้ตระหนักถึงความมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตส านึกอยู่บนพ้ืนฐาน  
ของคุณธรรมและจริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตนตามรอย  
พระยุคลบาท การปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพ่ือเป็นการยกย่อง
เชิดชูประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญก าลังใจ เป็นแรงบันดาลใจ  
ให้บุคลากรในสังกัดระทรวงมหาดไทยทุกระดับเกิดความเชื่อมั่น
ศรัทธาในการท าความดี ยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบัติตนและสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงาน    
และประชาชน 

(๓) สร้างธรรมาภิบาลบุคลากรกระทรวงมหาดไทย “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” คือเป้าหมายหลัก    
ในการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย เพราะต้องท างานใกล้ชิดกับประชาชน ต้องให้ประชาชนได้รับการบริการ
ที่สะดวกรวดเร็ว เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล ดังนั้น การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงเป็นเจตจ านง      
ที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งผลให้การท างานทุกระดับเป็นไปด้วยความโปร่งใส       
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เน้นการท างานที่ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ต่อต้าน
การรับสินบน การรับผลประโยชน์ทุกรูปแบบ ให้ความส าคัญ   
กับการกระตุ้นหรือสร้างจิตส านึกทุก ๆ ระดับด้วยการประชาสัมพันธ์
จัดอบรมสัมมนา ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม โดยการส่งเสริมคุณธรรม
ให้แก่บุคลากรกระทรวงมหาดไทย มีหลัก ๔ ประการ คือ พอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิตอาสา รวมทั้งต้องยึดมั่นในจริยธรรม เพ่ือสร้าง
ผลงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนร่วมเป็นส าคัญ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๗ (มท.) ๕๐๓๕๘ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑ (มท.) ๕๐๑๕๐ 

 

๔. การด าเนินการทางวินัย 
การด าเนินการทางวินัย หมายถึง การด าเนินการหรือกระบวนการทั้งหลายที่จะต้องกระท าเป็นพิธีการ

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัย          
เมื่อข้าราชการพลเรือนกระท าผิดวินัยหรือกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยและผู้มีอ านาจตามกฎหมายได้พิจารณา    
เห็นว่า กรณีมีมูลแล้ว การด าเนินการทางวินัยมีจุดมุ่งหมายให้ได้ความจริงว่าข้าราชการพลเรือนที่ถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยได้กระท าผิดวินัยในกรณีใดหรือไม่ อย่างไร โดยด าเนินการอย่างรวดเร็ว ยุติธรรม ปราศจาก อคติ 
เพ่ือให้ผู้กระท าผิดได้รับการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดและไม่ให้ผู้ไม่มีความผิดถูกลงโทษ 

๔.๑ ผู้มีหน้าที่ด าเนินการทางวินัย  
(๑) ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
(๒) ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗         

ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ก าหนด ทั้งนี้ โดยอาศัยหลัก ๓ ประการ คือ ต้องด าเนินการโดยเร็ว ด้วยความยุติธรรม 
ปราศจากคติ 

๔.๒ กระบวนการด าเนินการทางวินัย 
๔.๒.๑ การด าเนินการเมื่อมีการกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ามีการกระท าผิดวินัย 

(๑) มูลกรณี  
๑) กรณีร้องเรียน หรือบัตรสนเท่ห์ หรือหน่วยงานอื่นตรวจพบ ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ส านักงาน ป.ป.ช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน การกล่าวหาต้องท าเป็นหนังสือ ประกอบด้วย  
- ชื่อและลายมือชื่อผู้กล่าวหา  
- ชื่อ ต าแหน่ง พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหา  
- ข้อเท็จจริง พยานหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา  
- ในกรณีกล่าวหาด้วยวาจาก็ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ 

๒) กรณีเป็นที่สงสัย เช่น การกล่าวหาที่ไม่ลงลายมือชื่อ ผู้บังคับบัญชาตรวจพบ   
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(๒) มูลกรณีเม่ือปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เมื่อมีการร้องเรียนหรือพบว่า มีการกระท า
ผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ      
ตามมาตรา ๕๗ การรายงานต้องประกอบด้วย 

๑) ชื่อผู้กล่าวหา (ถ้ามี) 
๒) ชื่อและต าแหน่งผู้ถูกกล่าวหา 
๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ 
๔) พยานหลักฐานเบื้องต้น 

๔.๒.๒ การสืบสวนทางวินัย  
การสืบสวนทางวินัย หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพ่ือจะทราบ

รายละเอียดของเรื่องใด ๆ เพ่ือพิจารณาว่า กรณีมีมูลความผิดที่ควรกล่าวหาผู้ใดกระท าผิดวินัยหรือไม่              
โดยมีวิธีการสืบสวน ดังนี้ 

(๑) ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ สืบสวนด้วยตนเอง 
(๒) มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสืบสวน 
(๓) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

๔.๒.๓ การพิจารณาผลการสืบสวนในเบื้องต้น 
(๑) การสืบสวนพบพยานหลักฐานเบื้องต้นว่ามีมูลความผิดเชื่อได้ว่า มีการกระท าตามที่ถูก

กล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการนั้น ให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป 
(๒) การสืบสวนพบว่า ไม่มีมูลความผิด ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานไม่พอฟังว่า         

ผู้ใดกระท าผิด หรือไม่ทราบว่ามีการกระท าความผิด หรือพฤติการณ์นั้นไม่เป็นความผิดวินัย ให้ยุติเรื่อง 
๔.๒.๔ การสอบสวนทางวินัย โดยผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนวินัย กระบวนการสอบสวนทางวินัยต้องมีการกล่าวหา และแจ้งข้อกล่าวหา สรุปพยานหลักฐาน 
ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง  

(๑) กรณีมีมูลความผิดที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชา         
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ อาจสอบสวนด้วยตนเอง หรือสั่งการให้มีการสอบสวน หรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยก็ได้ โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ได้แก่ 

- แจ้งข้อกล่าวหา 
- สอบและสรุปพยานหลักฐาน 
- รับฟังค าชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา 

(๒) กรณีมีมูลความผิดที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชา         
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แจ้งค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ประชุมวางแนวทางการสอบสวน รวบรวม
พยานหลักฐาน ประชุมพิจารณา แจ้งข้อกล่าวหาและพยานหลักฐาน รับฟังค าชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา ประชุมลงมติ    
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ที่มา : ส านักงาน ก.พ. 

ท ารายงานการสอบสวน เสนอส านวนรายงานผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๒๐ วัน ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๖๐ วัน หากสอบสวนไม่เสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ต้องรายงาน อ.ก.พ.
กระทรวง โดยรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- การประชุมลงมติเพ่ือท าความเห็นในรายงานการสอบสวน ต้องมีองค์ประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดหรือไม่ 
กระท าผิดกรณีใด มาตราใด สมควรได้รับโทษสถานใด  

- การท ารายงานการสอบสวน 
กรรมการทุกคนต้องลงลายมือชื่อ ถ้ามีเหตุจ าเป็นลงลายมือชื่อ
ไม่ได้ ให้ประธานบันทึกเหตุผลความจ าเป็น และให้ประธาน
คณะกรรมการสอบสวนลงนามก ากับทุกหน้า กรณีมีความเห็น
แย้ง ให้แสดงชื่อผู้สรุปความเห็นแย้ง โดยผู้มีความเห็นแย้ง   
จะบันทึกรายละเอียดและลงนามแนบด้วยก็ได้ โดยรายงาน
การสอบสวน ต้องมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย ๑) สรุปข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐาน ๒) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
๓) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน  

๔.๒.๕ การพิจารณาสั่งการของผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย 

(๑) กรณีเห็นว่ารายงานการสอบสวน
ถูกต้องครบถ้วน พิจารณาสั่งการ ดังนี้ 
 

ที่มา : ส านักงาน ก.พ. 
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(๒) มูลกรณีเม่ือปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เมื่อมีการร้องเรียนหรือพบว่า มีการกระท า
ผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ      
ตามมาตรา ๕๗ การรายงานต้องประกอบด้วย 

๑) ชื่อผู้กล่าวหา (ถ้ามี) 
๒) ชื่อและต าแหน่งผู้ถูกกล่าวหา 
๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ 
๔) พยานหลักฐานเบื้องต้น 

๔.๒.๒ การสืบสวนทางวินัย  
การสืบสวนทางวินัย หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพ่ือจะทราบ

รายละเอียดของเรื่องใด ๆ เพ่ือพิจารณาว่า กรณีมีมูลความผิดที่ควรกล่าวหาผู้ใดกระท าผิดวินัยหรือไม่              
โดยมีวิธีการสืบสวน ดังนี้ 

(๑) ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ สืบสวนด้วยตนเอง 
(๒) มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสืบสวน 
(๓) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

๔.๒.๓ การพิจารณาผลการสืบสวนในเบื้องต้น 
(๑) การสืบสวนพบพยานหลักฐานเบื้องต้นว่ามีมูลความผิดเชื่อได้ว่า มีการกระท าตามที่ถูก

กล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการนั้น ให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป 
(๒) การสืบสวนพบว่า ไม่มีมูลความผิด ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานไม่พอฟังว่า         

ผู้ใดกระท าผิด หรือไม่ทราบว่ามีการกระท าความผิด หรือพฤติการณ์นั้นไม่เป็นความผิดวินัย ให้ยุติเรื่อง 
๔.๒.๔ การสอบสวนทางวินัย โดยผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนวินัย กระบวนการสอบสวนทางวินัยต้องมีการกล่าวหา และแจ้งข้อกล่าวหา สรุปพยานหลักฐาน 
ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง  

(๑) กรณีมีมูลความผิดที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชา         
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ อาจสอบสวนด้วยตนเอง หรือสั่งการให้มีการสอบสวน หรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยก็ได้ โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ได้แก่ 

- แจ้งข้อกล่าวหา 
- สอบและสรุปพยานหลักฐาน 
- รับฟังค าชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา 

(๒) กรณีมีมูลความผิดที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชา         
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แจ้งค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ประชุมวางแนวทางการสอบสวน รวบรวม
พยานหลักฐาน ประชุมพิจารณา แจ้งข้อกล่าวหาและพยานหลักฐาน รับฟังค าชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา ประชุมลงมติ    
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ที่มา : ส านักงาน ก.พ. 

ท ารายงานการสอบสวน เสนอส านวนรายงานผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๒๐ วัน ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๖๐ วัน หากสอบสวนไม่เสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ต้องรายงาน อ.ก.พ.
กระทรวง โดยรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- การประชุมลงมติเพ่ือท าความเห็นในรายงานการสอบสวน ต้องมีองค์ประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดหรือไม่ 
กระท าผิดกรณีใด มาตราใด สมควรได้รับโทษสถานใด  

- การท ารายงานการสอบสวน 
กรรมการทุกคนต้องลงลายมือชื่อ ถ้ามีเหตุจ าเป็นลงลายมือชื่อ
ไม่ได้ ให้ประธานบันทึกเหตุผลความจ าเป็น และให้ประธาน
คณะกรรมการสอบสวนลงนามก ากับทุกหน้า กรณีมีความเห็น
แย้ง ให้แสดงชื่อผู้สรุปความเห็นแย้ง โดยผู้มีความเห็นแย้ง   
จะบันทึกรายละเอียดและลงนามแนบด้วยก็ได้ โดยรายงาน
การสอบสวน ต้องมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย ๑) สรุปข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐาน ๒) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
๓) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน  

๔.๒.๕ การพิจารณาสั่งการของผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย 

(๑) กรณีเห็นว่ารายงานการสอบสวน
ถูกต้องครบถ้วน พิจารณาสั่งการ ดังนี้ 
 

ที่มา : ส านักงาน ก.พ. 
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  - ไม่ผิด สั่งยุติเรื่อง 
                        - ผิดวินัยไม่ร้ายแรงสั่งลงโทษ 
                          - ผิดวินัยร้ายแรง ส่ง อ.ก.พ.สามัญพิจารณา (อ.ก.พ.จังหวัด, อ.ก.พ.กรม, อ.ก.พ.
กระทรวง แล้วแต่กรณี)  
                   (๒) กรณีเห็นว่ารายงานการสอบสวนไม่ถูกต้องครบถ้วน พิจารณาสั่งการ ดังนี้ 
                          - สอบสวนเพิ่มเติม 
                          - แก้ไขให้ถูกต้อง 

๔.๒.๖ รายงานการด าเนินการทางวินัย  
เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ สั่ งลงโทษ ยุติ เรื่อง         

หรืองดโทษแล้ว ให้รายงานการด าเนินการทางวินัยไปยัง อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณา 
ทั้งนี้ เมื่อ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. พิจารณา หากมมีติเป็นประการใดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น โดยมีอ านาจที่จะลงมติให้ลงโทษทางวินัยได้ทุกสถาน ตลอดจน
แก้ไขกระบวนการสอบสวนหรือให้สอบสวนเพิ่มเติมได้ด้วย  

 

 
๔.๓ โทษทางวินัย การลงโทษทางวินัย มี ๕ สถาน ดังนี้ 

๔.๓.๑ โทษไม่ร้ายแรง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน  
(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ต้องสั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่มีค าสั่ง 
(๒) การสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ต้องสั่งให้มีผลตั้งแต่เดือนที่มีค าสั่ง 

๔.๓.๒ โทษร้ายแรง ได้แก่ ปลดออก ไล่ออก โดยการสั่งลงโทษปลดออก หรือไม่ออก ต้องสั่ง      
ให้มีผลตามท่ีระเบียบ ก.พ. ก าหนด 

๔.๔ การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ การสั่งงดโทษแก่ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาทางวินัย จ าแนก
ออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 

ที่มา : ส านักงาน ก.พ. 
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๔.๔.๑ กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญกระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุ อันควรงดโทษ 
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งงดโทษ โดยท าเป็นค าสั่ง และระบุในค าสั่งว่าให้ท าทัณฑ์บนเป็น
หนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือนตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม ตามแบบท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

๔.๔.๒ กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งออกจากราชการไปแล้ว แต่กรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
ว ิน ัยอย่างร ้ายแรงอยู ่ก ่อน และผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว ่าผู ้นั ้นกระท าผ ิดอย่างไม ่ร ้ายแรง  
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตามแบบท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

๔.๕ การสั่งพักราชการ และให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
การสั่งพักราชการ คือ การสั่งให้ข้าราชการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่างการสอบสวน

ทางวินัย หรือระหว่างถูกฟ้องคดีอาญา หรือระหว่างต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา โดยงดเบิกจ่ายเงินเดือน และ
เงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายเป็นรายเดือน ตลอดจนเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ไว้ก่อน 

๔.๕.๑ ผู้มีอ านาจสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน คือ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ      
สั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ และรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน 

๔.๕.๒ ระยะเวลาการสั่งพักราชการ มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง และกฎ ก.พ. ก าหนดให้ส่ังพัก
ตลอดเวลาที่สอบสวน หรือพิจารณา 

๔.๕.๓ วันพักราชการ ก าหนดให้สั่งพักราชการตั้งแต่วันที่ออกค าสั่ง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ ในระหว่างถูกควบคุม หรือขัง หรือต้องโทษจ าคุก          

โดยค าพิพากษา ให้สั่งย้อนหลังถังวันที่ถูกคุมขัง หรือต้องจ าคุก 
(๒) ในกรณีที่ได้รับการสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะค าสั่งเดิมไม่ชอบ 

หรือไม่ถูกต้อง ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามค าสั่งเดิม 
๔.๕.๔ วันออกจากราชการไว้ก่อน ก าหนดให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ออก

ค าสั่ง แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้สั่งพักราชการไว้ก่อนแล้ว ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่สั่งพักราชการ      
เป็นต้นไป หรือกรณีอยู่ระหว่างควบคุม หรือขัง หรือต้องโทษจ าคุก ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนย้อนหลังตั้งแต่
วันที่ถูกควบคุม หรือขัง หรือต้องโทษจ าคุก หรือกรณีจะต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนใหม่เพราะค าสั่งเดิมไม่ชอบ 
หรือไม่ถูกต้อง ให้สั่งให้ออกจากราชการตามค าสั่งเดิม 

๔.๖ การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ  
การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับ

เข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีกครั้งหลังจากออกจากราชการไปชั่วคราว โดยกฎ ก.พ. ก าหนดไว้ว่า 
ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวน หรือพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด หรือกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือไม่
มีกรณีต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ผู้มีอ านาจสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  
ในต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งอ่ืนในประเภทและระดับเดียวกัน หรือประเภทและระดับที่ ก.พ. ก าหนด แต่ทั้งนี้         
ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นด้วย 
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  - ไม่ผิด สั่งยุติเรื่อง 
                        - ผิดวินัยไม่ร้ายแรงสั่งลงโทษ 
                          - ผิดวินัยร้ายแรง ส่ง อ.ก.พ.สามัญพิจารณา (อ.ก.พ.จังหวัด, อ.ก.พ.กรม, อ.ก.พ.
กระทรวง แล้วแต่กรณี)  
                   (๒) กรณีเห็นว่ารายงานการสอบสวนไม่ถูกต้องครบถ้วน พิจารณาสั่งการ ดังนี้ 
                          - สอบสวนเพิ่มเติม 
                          - แก้ไขให้ถูกต้อง 

๔.๒.๖ รายงานการด าเนินการทางวินัย  
เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ สั่ งลงโทษ ยุติ เรื่อง         

หรืองดโทษแล้ว ให้รายงานการด าเนินการทางวินัยไปยัง อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณา 
ทั้งนี้ เมื่อ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. พิจารณา หากมมีติเป็นประการใดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น โดยมีอ านาจที่จะลงมติให้ลงโทษทางวินัยได้ทุกสถาน ตลอดจน
แก้ไขกระบวนการสอบสวนหรือให้สอบสวนเพิ่มเติมได้ด้วย  

 

 
๔.๓ โทษทางวินัย การลงโทษทางวินัย มี ๕ สถาน ดังนี้ 

๔.๓.๑ โทษไม่ร้ายแรง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน  
(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ต้องสั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่มีค าสั่ง 
(๒) การสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ต้องสั่งให้มีผลตั้งแต่เดือนที่มีค าสั่ง 

๔.๓.๒ โทษร้ายแรง ได้แก่ ปลดออก ไล่ออก โดยการส่ังลงโทษปลดออก หรือไม่ออก ต้องสั่ง      
ให้มีผลตามท่ีระเบียบ ก.พ. ก าหนด 

๔.๔ การสั่งยุติเร่ือง ลงโทษ หรืองดโทษ การสั่งงดโทษแก่ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาทางวินัย จ าแนก
ออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 

ที่มา : ส านักงาน ก.พ. 
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๔.๔.๑ กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญกระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุ อันควรงดโทษ 
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งงดโทษ โดยท าเป็นค าสั่ง และระบุในค าสั่งว่าให้ท าทัณฑ์บนเป็น
หนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือนตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม ตามแบบท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

๔.๔.๒ กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งออกจากราชการไปแล้ว แต่กรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
ว ิน ัยอย่างร ้ายแรงอยู ่ก ่อน และผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว ่าผู ้นั ้นกระท าผ ิดอย่างไม ่ร ้ายแรง  
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตามแบบท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

๔.๕ การสั่งพักราชการ และให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
การสั่งพักราชการ คือ การสั่งให้ข้าราชการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่างการสอบสวน

ทางวินัย หรือระหว่างถูกฟ้องคดีอาญา หรือระหว่างต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา โดยงดเบิกจ่ายเงินเดือน และ
เงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายเป็นรายเดือน ตลอดจนเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ไว้ก่อน 

๔.๕.๑ ผู้มีอ านาจสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน คือ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ      
สั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ และรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน 

๔.๕.๒ ระยะเวลาการส่ังพักราชการ มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง และกฎ ก.พ. ก าหนดให้สั่งพัก
ตลอดเวลาที่สอบสวน หรือพิจารณา 

๔.๕.๓ วันพักราชการ ก าหนดให้สั่งพักราชการตั้งแต่วันที่ออกค าสั่ง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ ในระหว่างถูกควบคุม หรือขัง หรือต้องโทษจ าคุก          

โดยค าพิพากษา ให้สั่งย้อนหลังถังวันที่ถูกคุมขัง หรือต้องจ าคุก 
(๒) ในกรณีที่ได้รับการสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะค าสั่งเดิมไม่ชอบ 

หรือไม่ถูกต้อง ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามค าสั่งเดิม 
๔.๕.๔ วันออกจากราชการไว้ก่อน ก าหนดให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ออก

ค าสั่ง แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้สั่งพักราชการไว้ก่อนแล้ว ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่สั่งพักราชการ      
เป็นต้นไป หรือกรณีอยู่ระหว่างควบคุม หรือขัง หรือต้องโทษจ าคุก ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนย้อนหลังตั้งแต่
วันที่ถูกควบคุม หรือขัง หรือต้องโทษจ าคุก หรือกรณีจะต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนใหม่เพราะค าสั่งเดิมไม่ชอบ 
หรือไม่ถูกต้อง ให้สั่งให้ออกจากราชการตามค าสั่งเดิม 

๔.๖ การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ  
การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับ

เข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีกครั้งหลังจากออกจากราชการไปชั่วคราว โดยกฎ ก.พ. ก าหนดไว้ว่า 
ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวน หรือพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด หรือกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือไม่
มีกรณีต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ผู้มีอ านาจสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  
ในต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งอ่ืนในประเภทและระดับเดียวกัน หรือประเภทและระดับที่ ก.พ. ก าหนด แต่ทั้งนี้         
ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นด้วย 



- ๑๕๔ - 

 ตัวอย่างการด าเนินงานภารกิจด้านบริหารในพื้นที่ 
๑. การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด : จังหวัดสระบุรี  

๑.๑ สรุปสาระส าคัญ 
กระบวนการประสานแผนระดับพ้ืนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  

โดยแผนพัฒนาพ้ืนที่ระดับอ าเภอและต าบลจะเป็นกลไกส าคัญในการสะท้อนความต้องการของพ้ืนที่ 
ให้แก่จังหวัด และหน่วยงานภูมิภาคของกระทรวงต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ   
ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อศักยภาพ และความต้องการของประชาชน ดังนั้น จังหวัดสระบุรีจึงให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งยวดต่อกระบวนการประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่  ผ่านกลไกการประสานแผนตามระเบียบ กฎหมาย        
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพ่ือให้การรวบรวมความต้องการมีประสิทธิภาพ   
มากยิ่งขึ้น โดยจังหวัดสระบุรีได้พัฒนาระบบฐานออนไลน์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น (WWW.PBPSARABURI.COM)      
เพ่ือเป็นการปรับกระบวนการวางแผน และการจัดท างบประมาณของภาครัฐไปสู่กระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความต้องการตรงมายังผู้บริหาร และส่วนราชการระดับจังหวัด ส่งผลให้มีการวางแผน  
การพัฒนาที่ตรงความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถ
ติดตามประเมินผลและบริหารจัดการงบประมาณที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ลงในพ้ืนที่ ท าให้เกิดการกระจาย
งบประมาณโครงการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง  
 จากการด าเนินการดังกล่าว น าไปสู่การได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 
จากส านักงาน ก.พ.ร. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจน รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ระดับจังหวัด 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (Digital Government Awards 2020) จากส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 ๑.๒ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 ๑.๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ๑.๒.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑.๒.๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๑.๒.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับ
อ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๓ ขั้นตอนการด าเนินการ 
๑.๓.๑ ส านักงานจังหวัดแจ้งกรอบประเด็นการพัฒนาจังหวัดเพ่ืออ าเภอ/อปท. เริ่มด าเนินการ

จัดท าแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ ดังนี้  
(๑) ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. 

 ๑) แผนหมู่บ้าน/ชุมชน : คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน เริ่มด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น : อปท. เริ่มด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น  

- ๑๕๕ - 

(๒) ระหว่างเดือน มี.ค. - เม.ย.  
๑) แผนพัฒนาต าบล   : ก.บ.ต. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น : อปท. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(๓) ระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. 
๑) แผนพัฒนาอ าเภอ : ก.บ.อ. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  

๑.๓.๒ ส านักงานจังหวัดเริ่มด าเนินการจัดเก็บความต้องการผ่านช่องทางปกติ เช่น จังหวัด
เคลื่อนที่ ศูนย์ด ารงธรรม และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น WWW.PBPSARABURI.COM     
(แสดงพิกัด และรูปถ่ายจากสถานที่จริงประกอบข้อเสนอ) ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้น าชุมชน และ อปท. เสนอ
ความต้องการโดยตรงมายังจังหวัด 

๑.๓.๓ อ าเภอเสนอแผนพัฒนาอ าเภอ และแผนความต้องการ โดยผ่านการประชุมคณะท างาน
กลั่นกรองแผนพัฒนาอ าเภอก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด จ าแนกเป็น ๓ มิติ ดังนี้  
      (๑) โครงการ (เกินศักยภาพ) ที่อ าเภอเสนอให้ส่วนราชการด าเนินการ  
 (๒) โครงการที่อ าเภอประสงค์ด าเนินการเอง 
      (๓) โครงการ (เกินศักยภาพ) ที่ อปท. เสนอผ่านอ าเภอ  

๑.๓.๔ กลุ่ มงานยุทธศาสตร์ ฯ  คัดกรอง โครงการตามแผนความต้ องการของอ า เภอ                
และความต้องการของประชาชนจากระบบ PBPSARABURI เพ่ือน ามาจัดท า “คลังโครงการ : Project Bank” 
ส าหรับใช้ประกอบการเสนอของบประมาณจากแหล่งบประมาณต่างๆ ตามความส าคัญและเร่งด่วนของโครงการ 
เช่น งบของส่วนราชการ (Function) งบพัฒนาจังหวัด (Area) งบกลาง (Agenda) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

๑.๓.๕ เริ่มด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เมื่อ ก.บ.ภ. แจ้งหลักเกณฑ์นโยบาย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ประจ าปีงบประมาณ  

๑.๓.๖ ประชุมชี้แจง ก.บ.จ. ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเกี่ยวกับนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ประจ าปีงบประมาณ 

๑.๓.๗ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาค 
นโยบายของรัฐบาลเพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ตลอดจน วิเคราะห์ต้องการของพ้ืนที่ ซ่ึงเสนอผ่านอ าเภอ        
และศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาของจังหวัด และ 

๑.๓.๘ จัดประชุมส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนา
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยส่วนราชการจัดท าแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับประเด็น        
การพัฒนาจังหวัด เพ่ือบรรจุไว้ในพัฒนาจังหวัด ๕ ปี  

๑.๓.๙ จัดประชุมส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือรับฟังความคิ ดเห็น       
(ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ แห่ง พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



- ๑๕๔ - 

 ตัวอย่างการด าเนินงานภารกิจด้านบริหารในพื้นที่ 
๑. การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด : จังหวัดสระบุรี  

๑.๑ สรุปสาระส าคัญ 
กระบวนการประสานแผนระดับพ้ืนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  

โดยแผนพัฒนาพ้ืนที่ระดับอ าเภอและต าบลจะเป็นกลไกส าคัญในการสะท้อนความต้องการของพ้ืนที่ 
ให้แก่จังหวัด และหน่วยงานภูมิภาคของกระทรวงต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ   
ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อศักยภาพ และความต้องการของประชาชน ดังนั้น จังหวัดสระบุรีจึงให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งยวดต่อกระบวนการประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่  ผ่านกลไกการประสานแผนตามระเบียบ กฎหมาย        
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพ่ือให้การรวบรวมความต้องการมีประสิทธิภาพ   
มากยิ่งขึ้น โดยจังหวัดสระบุรีได้พัฒนาระบบฐานออนไลน์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น (WWW.PBPSARABURI.COM)      
เพ่ือเป็นการปรับกระบวนการวางแผน และการจัดท างบประมาณของภาครัฐไปสู่กระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความต้องการตรงมายังผู้บริหาร และส่วนราชการระดับจังหวัด ส่งผลให้มีการวางแผน  
การพัฒนาที่ตรงความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถ
ติดตามประเมินผลและบริหารจัดการงบประมาณที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ลงในพ้ืนที่ ท าให้เกิดการกระจาย
งบประมาณโครงการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง  
 จากการด าเนินการดังกล่าว น าไปสู่การได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 
จากส านักงาน ก.พ.ร. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจน รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ระดับจังหวัด 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (Digital Government Awards 2020) จากส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 ๑.๒ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 ๑.๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ๑.๒.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑.๒.๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๑.๒.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับ
อ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๓ ขั้นตอนการด าเนินการ 
๑.๓.๑ ส านักงานจังหวัดแจ้งกรอบประเด็นการพัฒนาจังหวัดเพ่ืออ าเภอ/อปท. เริ่มด าเนินการ

จัดท าแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ ดังนี้  
(๑) ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. 

 ๑) แผนหมู่บ้าน/ชุมชน : คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน เริ่มด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น : อปท. เริ่มด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น  

- ๑๕๕ - 

(๒) ระหว่างเดือน มี.ค. - เม.ย.  
๑) แผนพัฒนาต าบล   : ก.บ.ต. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น : อปท. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(๓) ระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. 
๑) แผนพัฒนาอ าเภอ : ก.บ.อ. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  

๑.๓.๒ ส านักงานจังหวัดเริ่มด าเนินการจัดเก็บความต้องการผ่านช่องทางปกติ เช่น จังหวัด
เคลื่อนที่ ศูนย์ด ารงธรรม และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น WWW.PBPSARABURI.COM     
(แสดงพิกัด และรูปถ่ายจากสถานที่จริงประกอบข้อเสนอ) ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้น าชุมชน และ อปท. เสนอ
ความต้องการโดยตรงมายังจังหวัด 

๑.๓.๓ อ าเภอเสนอแผนพัฒนาอ าเภอ และแผนความต้องการ โดยผ่านการประชุมคณะท างาน
กลั่นกรองแผนพัฒนาอ าเภอก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด จ าแนกเป็น ๓ มิติ ดังนี้  
      (๑) โครงการ (เกินศักยภาพ) ที่อ าเภอเสนอให้ส่วนราชการด าเนินการ  
 (๒) โครงการที่อ าเภอประสงค์ด าเนินการเอง 
      (๓) โครงการ (เกินศักยภาพ) ที่ อปท. เสนอผ่านอ าเภอ  

๑.๓.๔ กลุ่ มงานยุทธศาสตร์ ฯ  คัดกรอง โครงการตามแผนความต้ องการของอ า เภอ                
และความต้องการของประชาชนจากระบบ PBPSARABURI เพ่ือน ามาจัดท า “คลังโครงการ : Project Bank” 
ส าหรับใช้ประกอบการเสนอของบประมาณจากแหล่งบประมาณต่างๆ ตามความส าคัญและเร่งด่วนของโครงการ 
เช่น งบของส่วนราชการ (Function) งบพัฒนาจังหวัด (Area) งบกลาง (Agenda) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

๑.๓.๕ เริ่มด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เมื่อ ก.บ.ภ. แจ้งหลักเกณฑ์นโยบาย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ประจ าปีงบประมาณ  

๑.๓.๖ ประชุมชี้แจง ก.บ.จ. ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเกี่ยวกับนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ประจ าปีงบประมาณ 

๑.๓.๗ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาค 
นโยบายของรัฐบาลเพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ตลอดจน วิเคราะห์ต้องการของพ้ืนที่ซึ่งเสนอผ่านอ าเภอ        
และศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาของจังหวัด และ 

๑.๓.๘ จัดประชุมส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนา
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยส่วนราชการจัดท าแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับประเด็น        
การพัฒนาจังหวัด เพ่ือบรรจุไว้ในพัฒนาจังหวัด ๕ ปี  

๑.๓.๙ จัดประชุมส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือรับฟังความคิ ดเห็น       
(ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ แห่ง พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



- ๑๕๖ - 

๑.๓.๑๐ ปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมหารือกับทุกภาคส่วน 
๑.๓.๑๑ จัดประชุม ก.บ.จ. เพ่ือเสนอแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับสมบูรณ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๑.๓.๑๒ ก.บ.จ. เสนอแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับสมบูรณ์) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี          

ต่อ ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้ง ครม. เพื่อโปรดทราบ 
 ๑.๔ จุดเน้นส าคัญ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนา และโครงการที่ตอบสนองตรงกับ
ความต้องการของประชาชน และศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ตลอดจนการปรับปรุ งระบบการท างาน             
และการประสานงานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ดังนี้  
 ๑.๔.๑ การสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกัน : ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้ความส าคัญ     
กับการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอ าเภอ โดยก าหนดให้มีการพัฒนาองค์
ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และการประสานแผนระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ โดยมอบหมายให้ส านักงานจังหวัดและคลังจังหวัดจัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนและการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกต้นปีงบประมาณให้บุคลากรของส่วนราชการระดับจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจน ก าหนดให้มีการประชุมชี้แจงซักซ้อมความแนวทางการด าเนินการกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ  
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ส่วนราชการ อ าเภอ     
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าและประสานแผนพัฒนา  
 ๑.๔.๒ การก าหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นระบบ : ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบหมาย   
ให้ส านักงานจังหวัดก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการให้ชัดเจนและเป็นระบบ เพ่ือให้ส่ วนราชการ อ าเภอ         
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเป็นเอกภาพ โดยการเสนอโครงการผ่านแผนความต้องการ
ระดับอ าเภอต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด ตามกรอบการเสนอโครงการ รายละเอียด และห้วงเวลาที่ก าหนด
โดยส านักงานจังหวัดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรวบรวมโครงการ (Project Bank) 
ทั้งในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดเพ่ือสามารถน ามาจัดท าค าของบประมาณได้ทันทีจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ 
 ๑.๔.๓ การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด : ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระบุรีให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือยกระดับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจังหวัดสระบุรีได้จัดท าระบบจัดเก็บความต้องการระดับพ้ืนที่ (PBP-Saraburi) ซึ่งเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอความต้องการตรงมายังจังหวัดซึ่งเป็นการยกระดับการจัดท า และประสาน
แผนพัฒนาให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น จังหวัดสระบุรี 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data Saraburi) เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับส่วนราชการ อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนา            
ในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานจังหวัดสระบรุี  โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๑๐ 

- ๑๕๗ - 

๒. เทคนิคการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ : จังหวัดสระบุรี 
๒.๑ สรุปสาระส าคัญ  

การบริหารงบประมาณ และการด าเนินการตามแผน ก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน         
ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ต้องอาศัยการวางแผนเบิกจ่าย และการ
ติดตามอย่างเป็นระบบ โดยความร่วมมือของทุกส่วนราชการซึ่งมีการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่ได้รับ
งบประมาณกับจังหวัด และต้องเร่งด าเนินการทันทีในต้นปีงบประมาณเพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามเป้าหมาย
ของรัฐบาล ตลอดจนต้องมีการติดตามประเมินความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดในการ
ด าเนินการที่เกิดขึ้นได้ทันที ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้ความส าคัญอย่างยิ่งยวดในการเร่งรัด ติดตาม         
การด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยมีกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล  
การพัฒนาจังหวัดเป็นหน่วยสนับสนุนหลักในการขับเคลื่อน ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินการ เพ่ือให้
สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด      

จากการด าเนินการดังกล่าว น าไปสู่การบริหารงบประมาณ และเร่งรัดการด าเนินโครงการ       
ตามแผนพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยจังหวัดสระบุรีสามารถเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด
เป็นล าดับที่ ๑ ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในสองปีงบประมาณติดต่อกัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจังหวัดสระบุรี มีแนวทางการบริหารงบประมาณ การด าเนินการตามแผน    
การก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๒.๒ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
๒.๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒.๒.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒.๒.๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.๒.๔ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒.๒.๕ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒.๒.๖ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.๒.๗ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ประจ าปี

งบประมาณ ของ ก.บ.ภ.  
 ๒.๓ ขั้นตอนการด าเนินการ 
  ๒.๓.๑ จัดท าแผนการติดตามการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ : ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประชุมชี้แจงนโยบายการติดตามงบประมาณ และส านักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ
ก าหนดแผนการติดตามการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกัน โ ดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 
ประมาณการเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดรายไตรมาส เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล   
และผู้ว่าราชการจังหวัด  



- ๑๕๖ - 

๑.๓.๑๐ ปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมหารือกับทุกภาคส่วน 
๑.๓.๑๑ จัดประชุม ก.บ.จ. เพ่ือเสนอแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับสมบูรณ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๑.๓.๑๒ ก.บ.จ. เสนอแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับสมบูรณ์) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี          

ต่อ ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้ง ครม. เพื่อโปรดทราบ 
 ๑.๔ จุดเน้นส าคัญ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนา และโครงการที่ตอบสนองตรงกับ
ความต้องการของประชาชน และศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ตลอดจนการปรับปรุ งระบบการท างาน             
และการประสานงานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ดังนี้  
 ๑.๔.๑ การสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกัน : ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้ความส าคัญ     
กับการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอ าเภอ โดยก าหนดให้มีการพัฒนาองค์
ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และการประสานแผนระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ โดยมอบหมายให้ส านักงานจังหวัดและคลังจังหวัดจัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนและการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกต้นปีงบประมาณให้บุคลากรของส่วนราชการระดับจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจน ก าหนดให้มีการประชุมชี้แจงซักซ้อมความแนวทางการด าเนินการกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ  
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ส่วนราชการ อ าเภอ     
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าและประสานแผนพัฒนา  
 ๑.๔.๒ การก าหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นระบบ : ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบหมาย   
ให้ส านักงานจังหวัดก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการให้ชัดเจนและเป็นระบบ เพ่ือให้ส่ วนราชการ อ าเภอ         
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเป็นเอกภาพ โดยการเสนอโครงการผ่านแผนความต้องการ
ระดับอ าเภอต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด ตามกรอบการเสนอโครงการ รายละเอียด และห้วงเวลาที่ก าหนด
โดยส านักงานจังหวัดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรวบรวมโครงการ (Project Bank) 
ทั้งในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดเพ่ือสามารถน ามาจัดท าค าของบประมาณได้ทันทีจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ 
 ๑.๔.๓ การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด : ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระบุรีให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือยกระดับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจังหวัดสระบุรีได้จัดท าระบบจัดเก็บความต้องการระดับพ้ืนที่ (PBP-Saraburi) ซึ่งเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอความต้องการตรงมายังจังหวัดซ่ึงเป็นการยกระดับการจัดท า และประสาน
แผนพัฒนาให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น จังหวัดสระบุรี 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data Saraburi) เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับส่วนราชการ อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดท าแผนพัฒนา            
ในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานจังหวัดสระบรุี  โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๑๐ 

- ๑๕๗ - 

๒. เทคนิคการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ : จังหวัดสระบุรี 
๒.๑ สรุปสาระส าคัญ  

การบริหารงบประมาณ และการด าเนินการตามแผน ก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน         
ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ต้องอาศัยการวางแผนเบิกจ่าย และการ
ติดตามอย่างเป็นระบบ โดยความร่วมมือของทุกส่วนราชการซึ่งมีการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่ได้รับ
งบประมาณกับจังหวัด และต้องเร่งด าเนินการทันทีในต้นปีงบประมาณเพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามเป้าหมาย
ของรัฐบาล ตลอดจนต้องมีการติดตามประเมินความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดในการ
ด าเนินการที่เกิดขึ้นได้ทันที ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้ความส าคัญอย่างยิ่งยวดในการเร่งรัด ติดตาม         
การด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยมีกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล  
การพัฒนาจังหวัดเป็นหน่วยสนับสนุนหลักในการขับเคลื่อน ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินการ เพ่ือให้
สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด      

จากการด าเนินการดังกล่าว น าไปสู่การบริหารงบประมาณ และเร่งรัดการด าเนินโครงการ       
ตามแผนพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยจังหวัดสระบุรีสามารถเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด
เป็นล าดับที่ ๑ ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในสองปีงบประมาณติดต่อกัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจังหวัดสระบุรี มีแนวทางการบริหารงบประมาณ การด าเนินการตามแผน    
การก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๒.๒ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
๒.๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒.๒.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒.๒.๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.๒.๔ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒.๒.๕ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒.๒.๖ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.๒.๗ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ประจ าปี

งบประมาณ ของ ก.บ.ภ.  
 ๒.๓ ขั้นตอนการด าเนินการ 
  ๒.๓.๑ จัดท าแผนการติดตามการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ : ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประชุมชี้แจงนโยบายการติดตามงบประมาณ และส านักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ
ก าหนดแผนการติดตามการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกัน โ ดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 
ประมาณการเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดรายไตรมาส เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล   
และผู้ว่าราชการจังหวัด  



- ๑๕๘ - 

 ๒.๓.๒ เริ่มด าเนินการอนุมัติโครงการและจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) : เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปตามแผน แผนการติดตามการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ด าเนินการ ดังนี้  

(๑) ส านักงานจังหวัดแจ้งส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณของจังหวัด โดยเฉพาะงบลงทุน 
ให้เสนอขออนุมัติโครงการ ทันทีที่ผ่านวาระ ๒ ในการพิจารณางบประมาณ และเร่งด าเนินการจัดท าหนังสือมอบอ านาจ
ให้ส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๒) ส่วนราชการเริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับการมอบอ านาจ และด าเนินการจนถึง
ชั้นการลงนามในสัญญา (ลงนามในสัญญาได้เม่ือ พ.ร.บ. งบประมาณ ประกาศใช้) 
 ๒.๓.๓ เริ่มด าเนินโครงการ : เร่งรัดการลงนามในสัญญาโครงการที่เป็นงบลงทุนทันทีเมื่อ พ.ร.บ. 
งบประมาณประกาศใช้ โดยโครงการที่เป็นงบลงทุนต้องสามารถลงนามในสัญญาได้ทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม - 
มกราคม เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ โดยจังหวัดสระบุรีสามารถลงนามในสัญญาโครงการ  
งบลงทุนได้ท้ังหมดภายในเดือนมกราคม   

๒.๓.๔ เริ่มติดตามงบประมาณรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) : คลังจังหวัดประชุมติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ และการด าเนินโครงการของจังหวัดละกลุ่มจังหวัด โดยส านักงานจังหวัดต้องเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม เพ่ือรับรู้เงินเหลือจ่ายส าหรับพิจารณาโครงการ Y2 เพ่ือโอน
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ 

๒.๓.๕ ด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการกรณีกระทบแผน : กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการที่กระทบแผน ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการเร่งรัดการประชุม ก.บ.จ. เพ่ือพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการกรณีกระทบแผนตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค 
ประจ าปีงบประมาณ ของ ก.บ.ภ. และจัดส่งรายละเอียดโครงการเพ่ือขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ                
กรณีกระทบแผนให้ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ติดตามงบประมาณรายไตรมาส   

๒.๓.๖ ติดตามงบประมาณรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) : คลังจังหวัดประชุมติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ และการด าเนินโครงการของจังหวัดละกลุ่มจังหวัด โดยส านักงานจังหวัดเริ่มลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจติดตาม
การด าเนินโครงการ โดยมุ่งเน้นโครงการที่เป็นงบลงทุนว่าสามารถด าเนินการได้เป็นไปตามแผนการติดตาม        
การด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

๒.๓.๗ พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโดยใช้เงินเหลือจ่าย (ครั้งที่ ๑) : ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัด     
การประชุมประชุม ก.บ.จ. เพ่ือพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ Y2 เพ่ือใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๑ ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ – เมษายน  

๒.๓.๘ ติดตามงบประมาณรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) : คลังจังหวัดประชุมติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ และการด าเนินโครงการของจังหวัดละกลุ่มจังหวัด โดยส านักงานจังหวัดต้องเร่งรัดการเบิ กจ่าย
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ซึ่งโครงการงบลงทุนควรด าเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ และโครงการ
งบด าเนินการต้องแล้วเสร็จทั้งหมด กรณีที่โครงการที่เป็นงบลงทุนที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ส านักงานจังหวัด   
ต้องลงพื้นที่เพ่ือตรวจติดตามการด าเนินโครงการอย่างใกล้ชิด  

- ๑๕๙ - 

๒.๓.๙ พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโดยใช้เงินเหลือจ่าย (ครั้งที่ ๒) : ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัด    
การประชุม ก.บ.จ. เพ่ือพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ Y2 เพ่ือใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๒ โดยควรพิจารณา
โครงการ Y2 ที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือการต่อยอดโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
เป็นอันดับแรก  

๒.๓.๑๐  ติดตามงบประมาณรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) : คลังจังหวัดประชุมติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ และการด าเนินโครงการของจังหวัดละกลุ่มจังหวัด โดยส านักงานจังหวัดต้องเร่งรัดการด าเนินการ
โครงการงบลงทุนให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐-๙๕ ภายในเดือนสิงหาคม กรณีที่โครงการที่เป็นงบลงทุน     
ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ส านักงานจังหวัดต้องลงพื้นที่เพ่ือตรวจติดตามการด าเนินโครงการและรายงานผู้บริหาร
อย่างใกล้ชิด 

๒.๔ จุดเน้นส าคัญ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้ความส าคัญอย่างยิ่งยวดในการเร่งรัด ติดตามการด าเนินงาน        
และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการเร่งรัดติดตามการด าเนินการ       
และการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ พยายามปรับลดกระบวนการที่ ไม่จ าเป็นให้ได้มากที่ สุด                 
เพ่ือเป็นการลดภาระด้านงานธุรการให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ ตลอดจน ติดตามการด าเนินการ     
อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ทราบปัญหาที่เกิดข้ึน และสามารถแก้ไขได้ทันที รายละเอียด ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ ประเมินความพร้อมของโครงการล่วงหน้า : โดยตรวจสอบความพร้อมของโครงการ 
โดยเฉพาะโครงการงบลงทุนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ทันที  ทั้งรูปแบบรายการ ประมาณการ ปร.๔/ปร.๕ 
หนังสืออนุญาตการใช้พ้ืนที่ รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินหลังโครงการเสร็จสิ้นในส่วนของ          
งบด าเนินงานต้องการมีการประเมินความพร้อมของส่วนราชการ แนวทางการด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ     
และกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และสถานการณ์ในปัจจุบันของจังหวัด และของประเทศ  
 ๒.๔.๒ วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายร่วมกัน : โดยท าการตกลงกับส่วนราชการ    
ที่ได้รับงบประมาณ ในการก าหนดแผนด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกัน มีการจัดท าแผน       
การจัดซ้ือจัดจ้าง และแผนการด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุรายละเอียด     
เช่น วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาในการด าเนินโครงการในแต่ละข้ันตอน จ านวนงวดงาน ห้วงเวลาในการเบิกจ่าย  
 ๒.๔.๓ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันที : จังหวัดต้องแจ้งส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณของจังหวัด 
โดยเฉพาะงบลงทุน ให้เสนอขออนุมัติโครงการทันทีที่ผ่านวาระ ๒ ในการพิจารณางบประมาณทันที และเร่ง
ด าเนินการมอบอ านาจให้ส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแจ้งให้ส่วนราชการเริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับการมอบอ านาจ และด าเนินการ
จนถึงชั้นการลงนามในสัญญา โดยระบุในประกาศว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณ 
ประกาศใช้แล้ว เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 
 



- ๑๕๘ - 

 ๒.๓.๒ เริ่มด าเนินการอนุมัติโครงการและจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) : เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปตามแผน แผนการติดตามการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ด าเนินการ ดังนี้  

(๑) ส านักงานจังหวัดแจ้งส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณของจังหวัด โดยเฉพาะงบลงทุน 
ให้เสนอขออนุมัติโครงการ ทันทีที่ผ่านวาระ ๒ ในการพิจารณางบประมาณ และเร่งด าเนินการจัดท าหนังสือมอบอ านาจ
ให้ส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๒) ส่วนราชการเริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับการมอบอ านาจ และด าเนินการจนถึง
ชั้นการลงนามในสัญญา (ลงนามในสัญญาได้เม่ือ พ.ร.บ. งบประมาณ ประกาศใช้) 
 ๒.๓.๓ เริ่มด าเนินโครงการ : เร่งรัดการลงนามในสัญญาโครงการที่เป็นงบลงทุนทันทีเมื่อ พ.ร.บ. 
งบประมาณประกาศใช้ โดยโครงการที่เป็นงบลงทุนต้องสามารถลงนามในสัญญาได้ทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม - 
มกราคม เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ โดยจังหวัดสระบุรีสามารถลงนามในสัญญาโครงการ  
งบลงทุนได้ท้ังหมดภายในเดือนมกราคม   

๒.๓.๔ เริ่มติดตามงบประมาณรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) : คลังจังหวัดประชุมติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ และการด าเนินโครงการของจังหวัดละกลุ่มจังหวัด โดยส านักงานจังหวัดต้องเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม เพ่ือรับรู้เงินเหลือจ่ายส าหรับพิจารณาโครงการ Y2 เพ่ือโอน
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ 

๒.๓.๕ ด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการกรณีกระทบแผน : กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการที่กระทบแผน ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการเร่งรัดการประชุม ก.บ.จ. เพ่ือพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการกรณีกระทบแผนตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค 
ประจ าปีงบประมาณ ของ ก.บ.ภ. และจัดส่งรายละเอียดโครงการเพ่ือขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ                
กรณีกระทบแผนให้ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ติดตามงบประมาณรายไตรมาส   

๒.๓.๖ ติดตามงบประมาณรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) : คลังจังหวัดประชุมติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ และการด าเนินโครงการของจังหวัดละกลุ่มจังหวัด โดยส านักงานจังหวัดเริ่มลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจติดตาม
การด าเนินโครงการ โดยมุ่งเน้นโครงการที่เป็นงบลงทุนว่าสามารถด าเนินการได้เป็นไปตามแผนการติดตาม        
การด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

๒.๓.๗ พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโดยใช้เงินเหลือจ่าย (ครั้งที่ ๑) : ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัด     
การประชุมประชุม ก.บ.จ. เพ่ือพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ Y2 เพ่ือใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๑ ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ – เมษายน  

๒.๓.๘ ติดตามงบประมาณรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) : คลังจังหวัดประชุมติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ และการด าเนินโครงการของจังหวัดละกลุ่มจังหวัด โดยส านักงานจังหวัดต้องเร่งรัดการเบิ กจ่าย
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ซึ่งโครงการงบลงทุนควรด าเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ และโครงการ
งบด าเนินการต้องแล้วเสร็จทั้งหมด กรณีที่โครงการที่เป็นงบลงทุนที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ส านักงานจังหวัด   
ต้องลงพื้นที่เพ่ือตรวจติดตามการด าเนินโครงการอย่างใกล้ชิด  

- ๑๕๙ - 

๒.๓.๙ พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโดยใช้เงินเหลือจ่าย (ครั้งที่ ๒) : ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัด    
การประชุม ก.บ.จ. เพ่ือพิจารณาโอนเปล่ียนแปลงโครงการ Y2 เพ่ือใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๒ โดยควรพิจารณา
โครงการ Y2 ที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือการต่อยอดโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
เป็นอันดับแรก  

๒.๓.๑๐  ติดตามงบประมาณรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) : คลังจังหวัดประชุมติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ และการด าเนินโครงการของจังหวัดละกลุ่มจังหวัด โดยส านักงานจังหวัดต้องเร่งรัดการด าเนินการ
โครงการงบลงทุนให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐-๙๕ ภายในเดือนสิงหาคม กรณีที่โครงการที่เป็นงบลงทุน     
ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ส านักงานจังหวัดต้องลงพื้นที่เพ่ือตรวจติดตามการด าเนินโครงการและรายงานผู้บริหาร
อย่างใกล้ชิด 

๒.๔ จุดเน้นส าคัญ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้ความส าคัญอย่างยิ่งยวดในการเร่งรัด ติดตามการด าเนินงาน        
และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการเร่งรัดติดตามการด าเนินการ       
และการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ พยายามปรับลดกระบวนการที่ ไม่จ าเป็นให้ได้มากที่ สุด                 
เพ่ือเป็นการลดภาระด้านงานธุรการให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ ตลอดจน ติดตามการด าเนินการ     
อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ทราบปัญหาที่เกิดข้ึน และสามารถแก้ไขได้ทันที รายละเอียด ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ ประเมินความพร้อมของโครงการล่วงหน้า : โดยตรวจสอบความพร้อมของโครงการ 
โดยเฉพาะโครงการงบลงทุนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ทันที  ทั้งรูปแบบรายการ ประมาณการ ปร.๔/ปร.๕ 
หนังสืออนุญาตการใช้พ้ืนที่ รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินหลังโครงการเสร็จสิ้นในส่วนของ          
งบด าเนินงานต้องการมีการประเมินความพร้อมของส่วนราชการ แนวทางการด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ     
และกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และสถานการณ์ในปัจจุบันของจังหวัด และของประเทศ  
 ๒.๔.๒ วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายร่วมกัน : โดยท าการตกลงกับส่วนราชการ    
ที่ได้รับงบประมาณ ในการก าหนดแผนด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกัน มีการจัดท าแผน       
การจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุรายละเอียด     
เช่น วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาในการด าเนินโครงการในแต่ละข้ันตอน จ านวนงวดงาน ห้วงเวลาในการเบิกจ่าย  
 ๒.๔.๓ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันที : จังหวัดต้องแจ้งส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณของจังหวัด 
โดยเฉพาะงบลงทุน ให้เสนอขออนุมัติโครงการทันทีที่ผ่านวาระ ๒ ในการพิจารณางบประมาณทันที และเร่ง
ด าเนินการมอบอ านาจให้ส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแจ้งให้ส่วนราชการเริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับการมอบอ านาจ และด าเนินการ
จนถึงชั้นการลงนามในสัญญา โดยระบุในประกาศว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณ 
ประกาศใช้แล้ว เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 
 



- ๑๖๐ - 

 ๒.๔.๔ ติดตามการด าเนินโครงการอย่างใกล้ชิด : ติดตามการด าเนินการเป็นรายเดือนรายไตรมาส
อย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย       
และงบประมาณเหลือหลังจากลงนามในสัญญา ท าให้จังหวัดสระบุรีสามารถเตรียมความพร้อมของโครงการ Y2 
เช่น รูปแบบรายการ ปร.๔/ปร.๕ หนังสืออนุญาตการใช้พ้ืนที่ แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินได้ล่วงหน้า
เพ่ือให้สามารถเสนอขออนุมัติโครงการ ต่อ ก.บ.จ. ได้ทันที 
 ๒.๔.๕ สื่อสารแบบไม่เป็นทางการกับส่วนราชการ : เน้นการสื่อสารไม่เป็นทางการเป็นหลัก/ลด
การประชุมติดตามโครงการโดยการใช้โทรศัพท์, แอปพริเคชั่นไลน์ ในการประสานงานตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ   
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและช่างควบคุมงาน และลงตรวจพ้ืนที่จริงเพ่ือให้ทราบถึงความ ก้าวหน้า              
ในการด าเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการอย่างทันท่วงที 
 ๒.๔.๖ ประเมินความเสี ่ยงในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื ่อง  : โดยประเมินความเสี ่ยง       
ในการด าเนินการอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดในการด าเนินการได้ทันที ซึ่งจะส่งผล         
ให้การบริหารโครงการของจังหวัดสระบุรี มีความราบรื่น สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๖๑ - 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานจังหวัดสระบรุี  โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๑๐ 
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 ๒.๔.๔ ติดตามการด าเนินโครงการอย่างใกล้ชิด : ติดตามการด าเนินการเป็นรายเดือนรายไตรมาส
อย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย       
และงบประมาณเหลือหลังจากลงนามในสัญญา ท าให้จังหวัดสระบุรีสามารถเตรียมความพร้อมของโครงการ Y2 
เช่น รูปแบบรายการ ปร.๔/ปร.๕ หนังสืออนุญาตการใช้พ้ืนที่ แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินได้ล่วงหน้า
เพ่ือให้สามารถเสนอขออนุมัติโครงการ ต่อ ก.บ.จ. ได้ทันที 
 ๒.๔.๕ สื่อสารแบบไม่เป็นทางการกับส่วนราชการ : เน้นการส่ือสารไม่เป็นทางการเป็นหลัก/ลด
การประชุมติดตามโครงการโดยการใช้โทรศัพท์, แอปพริเคชั่นไลน์ ในการประสานงานตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ   
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและช่างควบคุมงาน และลงตรวจพ้ืนที่จริงเพ่ือให้ทราบถึงความ ก้าวหน้า              
ในการด าเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการอย่างทันท่วงที 
 ๒.๔.๖ ประเมินความเสี ่ยงในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื ่อง  : โดยประเมินความเสี ่ยง       
ในการด าเนินการอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดในการด าเนินการได้ทันที ซึ่งจะส่งผล         
ให้การบริหารโครงการของจังหวัดสระบุรี มีความราบรื่น สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๖๑ - 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานจังหวัดสระบรุี  โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๑๐ 
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ภารกิจด้านความมั่นคงภายใน 
 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ภายใน เป้าหมาย สังคมมีความสงบเรียบร้อย และปลอดภัย  
มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ งานการข่าวงานกิจการชายแดน  
งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติและงานกิจการมวลชน     
การอ านวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน การทะเบียน  การคุ้มครองสิทธิในที่ดิน    
ของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ  การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย   การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด       
โดยประกอบส่วนราชการ ดังนี้ 
 ๑. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส านักนโยบายและแผน ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข   
กองการต่างประเทศ และศูนย ปฏิบัติการข่าว)  
 ๒. กรมการปกครอง 
 ๓. กรมท่ีดิน 

บทบาทและภารกิจที่ส าคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
กรมการปกครอง “Department of Provincial Administration” เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัด

กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ โดยกรมการปกครองในสมัยนั้นมีชื่อว่า "กรมพล าภัง" 
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
แล้วในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ กรมพล าภังได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมมหาดไทย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อ 
"กรมการปกครอง” จนถึงปัจจุบัน โดยตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้ กรมการปกครอง มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ การอ านวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพ่ือให้
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน     
โดยแบ่งส่วนราชการกรมการปกครองออกเป็นราชการ
บริหารส่วนกลางประกอบด้วย ๑๑ ส านัก/กอง และ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย  ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด ที่ท าการปกครองอ าเภอ และที่ท าการ
ปกครองกิ่งอ าเภอ  

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงภายในประเทศ และการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่ โดยได้มอบหมายให้กรมการปกครองเป็นหน่วยด าเนินการ      
ในการขับเคลื่อนภารกิจจ านวนมาก อาทิ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การจัดระเบียบสังคมเพ่ือให้สังคม
มีความสงบเรียบร้อยและประชาชนมีความสงบสุขไม่ว่าจะเป็นโรงแรม สถานบริการ การพนัน การขับเคลื่อน
โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน 
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ทั้ ง ด้ าน เ ศรษฐกิ จ และสั งคม  และด้ านความมั่ นคง ตาม           
ความต้องการของประชาชนเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า              
ในประเทศ การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน    
และบริการภาครัฐ (Linkage Center) ระบบ Digital ID ของ      
กรมการปกครอง (DOPA-Digital ID) เพ่ือให้ส่วนราชการเรียกใช้
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากระบบแทนการเรียกเอกสารจาก
ประชาชน เป็นต้น ด้วยภารกิจของกรมการปกครองที่มีความ
หลากหลาย และถือเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง จึงเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่ผลักดันให้
กรมการปกครองด าเนินการคิดค้นโครงการ และพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของ
กรมการปกครองมีจุดมุ่งหมายโดยยึดหลัก “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 
โดยในปี ๒๕๖๔ กรมการปกครองได้มีโครงการ  “๑๐ โครงการส าคัญ สู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่”              
(๑๐ Flagships to DOPA New Normal ๒๐๒๑) ประกอบด้วย ๓ ส่วนส าคัญ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมสถาบันหลัก
ของชาติ (๒) การยกระดับงานบริการ และ (๓) การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอภายใต้
แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ท าให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมี ๑๐ โครงการส าคัญ ประกอบด้วย (๑) โครงการจิตอาสาพระราชทาน (๒) การขยายผลโครงการ    

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (๓) การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ (๔) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ “อ าเภอด ารงธรรม” 
(๕) สัญชาติและสถานะบุคคล (๖) อ าเภอ..วิถี ใหม่ (๗) แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านเข้มแข็ง)                 
(๘) อ าเภอคุณธรรม (๙) อ าเภอมั่นคง สีขาว ปลอดยาเสพติด (๑๐) อ าเภอมั่งค่ัง 
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ภารกิจด้านความมั่นคงภายใน 
 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ภายใน เป้าหมาย สังคมมีความสงบเรียบร้อย และปลอดภัย  
มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ งานการข่าวงานกิจการชายแดน  
งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติและงานกิจการมวลชน     
การอ านวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน การทะเบียน  การคุ้มครองสิทธิในที่ดิน    
ของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ  การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย   การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด       
โดยประกอบส่วนราชการ ดังนี้ 
 ๑. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส านักนโยบายและแผน ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข   
กองการต่างประเทศ และศูนย ปฏิบัติการข่าว)  
 ๒. กรมการปกครอง 
 ๓. กรมท่ีดิน 

บทบาทและภารกิจที่ส าคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
กรมการปกครอง “Department of Provincial Administration” เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัด

กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ โดยกรมการปกครองในสมัยนั้นมีชื่อว่า "กรมพล าภัง" 
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
แล้วในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ กรมพล าภังได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมมหาดไทย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อ 
"กรมการปกครอง” จนถึงปัจจุบัน โดยตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้ กรมการปกครอง มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ การอ านวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพ่ือให้
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน     
โดยแบ่งส่วนราชการกรมการปกครองออกเป็นราชการ
บริหารส่วนกลางประกอบด้วย ๑๑ ส านัก/กอง และ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย  ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด ที่ท าการปกครองอ าเภอ และที่ท าการ
ปกครองกิ่งอ าเภอ  

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงภายในประเทศ และการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่ โดยได้มอบหมายให้กรมการปกครองเป็นหน่วยด าเนินการ      
ในการขับเคลื่อนภารกิจจ านวนมาก อาทิ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การจัดระเบียบสังคมเพ่ือให้สังคม
มีความสงบเรียบร้อยและประชาชนมีความสงบสุขไม่ว่าจะเป็นโรงแรม สถานบริการ การพนัน การขับเคลื่อน
โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน 
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ทั้ ง ด้ าน เ ศรษฐกิ จ และสั งคม  และด้ านความมั่ นคง ตาม           
ความต้องการของประชาชนเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า              
ในประเทศ การขับเคล่ือนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน    
และบริการภาครัฐ (Linkage Center) ระบบ Digital ID ของ      
กรมการปกครอง (DOPA-Digital ID) เพ่ือให้ส่วนราชการเรียกใช้
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากระบบแทนการเรียกเอกสารจาก
ประชาชน เป็นต้น ด้วยภารกิจของกรมการปกครองที่มีความ
หลากหลาย และถือเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง จึงเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่ผลักดันให้
กรมการปกครองด าเนินการคิดค้นโครงการ และพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของ
กรมการปกครองมีจุดมุ่งหมายโดยยึดหลัก “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 
โดยในปี ๒๕๖๔ กรมการปกครองได้มีโครงการ  “๑๐ โครงการส าคัญ สู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่”              
(๑๐ Flagships to DOPA New Normal ๒๐๒๑) ประกอบด้วย ๓ ส่วนส าคัญ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมสถาบันหลัก
ของชาติ (๒) การยกระดับงานบริการ และ (๓) การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอภายใต้
แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ท าให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมี ๑๐ โครงการส าคัญ ประกอบด้วย (๑) โครงการจิตอาสาพระราชทาน (๒) การขยายผลโครงการ    

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (๓) การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ (๔) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ “อ าเภอด ารงธรรม” 
(๕) สัญชาติและสถานะบุคคล (๖) อ าเภอ..วิถี ใหม่ (๗) แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านเข้มแข็ง)                 
(๘) อ าเภอคุณธรรม (๙) อ าเภอมั่นคง สีขาว ปลอดยาเสพติด (๑๐) อ าเภอมั่งค่ัง 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการปกครอง (๑) ส านักบรหิารการทะเบียน  โทร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๕๙๙ 
     (๒) กองวิชาการและแผนงานส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  โทร.๐ ๒๒๒๕ ๔๙๙๖ 

 

 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

กระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่ง ที่ ๒๕๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติดในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
นโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด           
และสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน โดยศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 
มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้อ านวยการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการ       
ความมั่นคงภายใน เป็นรองผู้อ านวยการ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
อธิบดีกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ และมีผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน สป.มท. และผู้อ านวยการ           
ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ซึ่งมีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 

๑.๑ น านโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด          
จากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ 
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๑.๓ อ านวยการ สั่งการ เร่งรัด ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของ     
ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติดอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ (ศป.ปส.อ./ศป.ปส. อปท.) 

๑.๔ จัดสรรงบประมาณเพ่ือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างบูรณาการและเหมาะสม 
๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
๑.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานอ่ืน ๆ ที่เ กี่ยวข้อง เพ่ือให้ค าปรึกษา 

แนะน า ก ากับ ดูแลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิกระทรวงมหาดไทย (กลุ่มงานกิจการพิเศษ)  
    ส านักนโยบายและแผน สป.  โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๔๔๓ (มท.) ๕๐๖๒๐ – ๓ 

 

๒. การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
กรมการปกครองมีแนวทางในการด าเนินแผนงานและโครงการที่รองรับการพัฒนาของอ าเภอ อีกทั้งเป็น

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หยั่งรากลึกลงไปสู่อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านและชุมชน ให้เป็นสังคมที่ดี เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
ปลูกฝังให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเอง และน าพาสังคมไปสู่สังคมที่มีความเข้มแข็ง และอยู่ดีมีสุขอันเป็นแนวทาง
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  

๒.๑ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง “หมู่บ้านอยู่เย็น (Inclusive Growth Village)” 
เพ่ือด าเนินการสร้างความเข้มแข็งของทุกหมู่บ้าน จ านวน ๗๔,๗๐๙ หมู่บ้าน และคัดเลือกหมู่บ้านที่

มีผลงานโดดเด่นในระดับเขต และระดับภาค โดยการด าเนินการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน           
มีความเข้มแข็ง ทั้งทางจิตใจ ร่างกาย สังคม และทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับ  
มีประสิทธิภาพ มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(๑)  ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
การสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จ านวน 

๗๔,๗๐๙ หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
๑) กิจกรรมการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ จ านวน ๗,๐๒๑ กิจกรรม 
๒) กิจกรรมพัฒนาคน จ านวน ๘,๐๕๓ กิจกรรม 
๓) กิจกรรมด้านสังคม จ านวน ๑๖,๒๗๗ กิจกรรม 
๔) กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ จ านวน ๓,๖๐๗ กิจกรรม 
๕) กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน ๘,๕๑๖ กิจกรรม 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการปกครอง (๑) ส านักบรหิารการทะเบียน  โทร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๕๙๙ 
     (๒) กองวิชาการและแผนงานส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  โทร.๐ ๒๒๒๕ ๔๙๙๖ 

 

 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

กระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่ง ที่ ๒๕๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติดในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
นโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด           
และสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน โดยศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 
มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้อ านวยการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการ       
ความมั่นคงภายใน เป็นรองผู้อ านวยการ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
อธิบดีกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ และมีผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน สป.มท. และผู้อ านวยการ           
ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ซึ่งมีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 

๑.๑ น านโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด          
จากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 

๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ 
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๑.๓ อ านวยการ สั่งการ เร่งรัด ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของ     
ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติดอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ (ศป.ปส.อ./ศป.ปส. อปท.) 

๑.๔ จัดสรรงบประมาณเพ่ือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างบูรณาการและเหมาะสม 
๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
๑.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานอ่ืน ๆ ที่เ กี่ยวข้อง เพ่ือให้ค าปรึกษา 

แนะน า ก ากับ ดูแลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิกระทรวงมหาดไทย (กลุ่มงานกิจการพิเศษ)  
    ส านักนโยบายและแผน สป.  โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๔๔๓ (มท.) ๕๐๖๒๐ – ๓ 

 

๒. การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
กรมการปกครองมีแนวทางในการด าเนินแผนงานและโครงการที่รองรับการพัฒนาของอ าเภอ อีกทั้งเป็น

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หยั่งรากลึกลงไปสู่อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านและชุมชน ให้เป็นสังคมที่ดี เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
ปลูกฝังให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเอง และน าพาสังคมไปสู่สังคมที่มีความเข้มแข็ง และอยู่ดีมีสุขอันเป็นแนวทาง
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  

๒.๑ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง “หมู่บ้านอยู่เย็น (Inclusive Growth Village)” 
เพ่ือด าเนินการสร้างความเข้มแข็งของทุกหมู่บ้าน จ านวน ๗๔,๗๐๙ หมู่บ้าน และคัดเลือกหมู่บ้านที่

มีผลงานโดดเด่นในระดับเขต และระดับภาค โดยการด าเนินการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน           
มีความเข้มแข็ง ทั้งทางจิตใจ ร่างกาย สังคม และทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับ  
มีประสิทธิภาพ มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(๑)  ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
การสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จ านวน 

๗๔,๗๐๙ หมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
๑) กิจกรรมการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ จ านวน ๗,๐๒๑ กิจกรรม 
๒) กิจกรรมพัฒนาคน จ านวน ๘,๐๕๓ กิจกรรม 
๓) กิจกรรมด้านสังคม จ านวน ๑๖,๒๗๗ กิจกรรม 
๔) กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ จ านวน ๓,๖๐๗ กิจกรรม 
๕) กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน ๘,๕๑๖ กิจกรรม 
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(๒) สนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง 
๑) จัดท าบัญชีผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ ง ในการ

เลือกตั้ งทุกระดับ รับผิดชอบจัดท าโปรแกรมประมวลผล      
เพ่ือสนับสนุนการเลือกตั้ง อาทิ การจัดหน่วยเลือกตั้ง  บัญชี 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน โดยให้นายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าและพิมพ์ 

๒) แจ้งแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ
คุณสมบัติในประเด็นการมีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยแจ้งให้
นายทะเบียนจังหวัดและนายทะเบียนกรุงเทพมหานครทราบ 
เพ่ือแจ้งส านักทะเบียนอ าเภอและส านักทะเบียนท้องถิ่นเขต    
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

๓) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งหรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร 

๒.๒ อ าเภอคุณธรรม “ต้นแบบ” 
เพ่ือเป็นการสร้างคนดี สังคมดี ประชาชนใน

พ้ืนที่อ าเภอมีความอยู่ดีกินดี โดยเป็นค านิยามของอ าเภอที่
นายอ าเภอ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต.) เครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันทางศาสนา สมาคม มูลนิธ ิ      
และทุกภาคส่วนของอ าเภอ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
เจตนารมณ์ และมุ่งมั่นที่จะด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมในอ าเภอ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการด ารงชีวิต ตลอดจน    
มีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายอ่ืน ๆ โดยมีแนวทางในการด าเนินการ
ประกอบด้วย 

(๑) น้อมน าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
คือ การ “ระเบิดจากข้างใน” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา มาเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 

(๒) น าหลักการ ๓ ประสาน คือ บ้าน วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน/ราชการ หรือภาคประชารัฐ เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัด 

(๓) น าหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มาเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
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(๔) ใช้มิติทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชนอ าเภอ และจังหวัดคุณธรรมเพ่ือ
สร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจเพ่ือเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ 

๒.๓ อ าเภอม่ันคงสีขาว ปลอดยาเสพติด  
จังหวัดและอ าเภอจัดชุดปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ เพ่ือด าเนินการเฝ้าระวังการกระท า

ความผิดในพื้นที่ตลอดแนวชายแดน เส้นทางเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน รวมทั้ง ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และแหล่งอบายมุขอย่างน้อยเดือนละ ๒๐ แห่ง หรือเท่าที่มีในพ้ืนที่ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
อย่างน้อยเดือนละ ๔ ครั้ง  

๒.๔ อ าเภอม่ังคั่ง 
      (๑) เสร ิมสร ้างการร ับรู ้และความเข ้าใจอ ันด ีของ
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านต่อนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แก่ประชาชน ในพ้ืนที่    
๓๐ อ าเภอ ๒๒๗ ต าบล ๑,๙๙๔ หมู่บ้าน 

(๒) การขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ านวน ๒๓ แห่ง ในพื้นที่ ๒๓ อ าเภอ ๑๐ จังหวัด 

(๓) จ านวนการจ้างงานต าบลละ ๒ คน จ านวนทั้งหมด 
๗,๒๕๕ ต าบลทั่วประเทศ ครอบคลุม ๘๗๘ อ าเภอในพ้ืนที่ 
๗๖ จังหวัด รวมจ านวน ๑๔,๕๑๐ คน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการปกครอง  
   (๑) ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดนส่วนปฏิบัติการพิเศษ  โทร.๐ ๒๒๒๗ ๕๐๐๒   
   (๒) กองวิชาการและแผนงาน ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  โทร.๐ ๒๒๒๕ ๔๘๘๖  
   (๓) กองการเจ้าหน้าที่ ส่วนวางแผนอัตราก าลังและพัฒนาระบบงาน  โทร.๐ ๒๒๒๑ ๑๘๒๔ 
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(๒) สนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง 
๑) จัดท าบัญชีผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ ง ในการ

เลือกตั้ งทุกระดับ รับผิดชอบจัดท าโปรแกรมประมวลผล      
เพ่ือสนับสนุนการเลือกตั้ง อาทิ การจัดหน่วยเลือกตั้ง  บัญชี 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน โดยให้นายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าและพิมพ์ 

๒) แจ้งแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ
คุณสมบัติในประเด็นการมีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยแจ้งให้
นายทะเบียนจังหวัดและนายทะเบียนกรุงเทพมหานครทราบ 
เพ่ือแจ้งส านักทะเบียนอ าเภอและส านักทะเบียนท้องถิ่นเขต    
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

๓) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งหรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร 

๒.๒ อ าเภอคุณธรรม “ต้นแบบ” 
เพ่ือเป็นการสร้างคนดี สังคมดี ประชาชนใน

พ้ืนที่อ าเภอมีความอยู่ดีกินดี โดยเป็นค านิยามของอ าเภอที่
นายอ าเภอ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต.) เครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันทางศาสนา สมาคม มูลนิธ ิ      
และทุกภาคส่วนของอ าเภอ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
เจตนารมณ์ และมุ่งมั่นที่จะด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมในอ าเภอ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการด ารงชีวิต ตลอดจน    
มีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายอ่ืน ๆ โดยมีแนวทางในการด าเนินการ
ประกอบด้วย 

(๑) น้อมน าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
คือ การ “ระเบิดจากข้างใน” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา มาเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 

(๒) น าหลักการ ๓ ประสาน คือ บ้าน วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน/ราชการ หรือภาคประชารัฐ เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัด 

(๓) น าหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มาเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
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(๔) ใช้มิติทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชนอ าเภอ และจังหวัดคุณธรรมเพ่ือ
สร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจเพ่ือเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ 

๒.๓ อ าเภอม่ันคงสีขาว ปลอดยาเสพติด  
จังหวัดและอ าเภอจัดชุดปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ เพ่ือด าเนินการเฝ้าระวังการกระท า

ความผิดในพื้นที่ตลอดแนวชายแดน เส้นทางเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน รวมทั้ง ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และแหล่งอบายมุขอย่างน้อยเดือนละ ๒๐ แห่ง หรือเท่าที่มีในพ้ืนที่ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
อย่างน้อยเดือนละ ๔ ครั้ง  

๒.๔ อ าเภอม่ังคั่ง 
      (๑) เสร ิมสร ้างการร ับรู ้และความเข ้าใจอ ันด ีของ
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านต่อนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แก่ประชาชน ในพ้ืนที่    
๓๐ อ าเภอ ๒๒๗ ต าบล ๑,๙๙๔ หมู่บ้าน 

(๒) การขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ านวน ๒๓ แห่ง ในพื้นที่ ๒๓ อ าเภอ ๑๐ จังหวัด 

(๓) จ านวนการจ้างงานต าบลละ ๒ คน จ านวนทั้งหมด 
๗,๒๕๕ ต าบลทั่วประเทศ ครอบคลุม ๘๗๘ อ าเภอในพ้ืนที่ 
๗๖ จังหวัด รวมจ านวน ๑๔,๕๑๐ คน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการปกครอง  
   (๑) ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดนส่วนปฏิบัติการพิเศษ  โทร.๐ ๒๒๒๗ ๕๐๐๒   
   (๒) กองวิชาการและแผนงาน ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  โทร.๐ ๒๒๒๕ ๔๘๘๖  
   (๓) กองการเจ้าหน้าที่ ส่วนวางแผนอัตราก าลังและพัฒนาระบบงาน  โทร.๐ ๒๒๒๑ ๑๘๒๔ 
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๓. การปฏิบัติราชการของศูนย ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
๓.๑ ภารกิจของศูนย ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  

ศูนย์ด ารงธรรม มีภารกิจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่  ๙๖/๒๕๕๗            
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แบ่งออกเป็น ๗ มิติ ดังนี้ 

 
มิติที่ ๑ การรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข  แบ่งออกเป็น 

- เรื่องเดือดร้อนร าคาญ เช่น การบริการพ้ืนฐาน เหตุร าคาญ มลภาวะ ข่มขู่ สาธารณภัย 
- เรื่องขอความช่วยเหลือ เช่น ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การสงเคราะห์ผู้ป่วย          

การขอที่ดินท ากินและอยู่อาศัย การขอความช่วยเหลืออ่ืน ๆ 
- เรื่องแจ้งเบาะแส เช่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล สถานบริการ การพนัน 
- เรื่องท่ีดิน เช่น การถูกปิดก้ันเส้นทาง การบุกรุกที่สาธารณะ 
- เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น พฤติกรรมการทุจริต การบริหารที่ไม่เป็นธรรม 
- เรื่องคุ้มครองผู้บริโภค เช่น อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ สินค้าท่ัวไป การบริการทั่วไป 
- เรื่องหนี้นอกระบบ เช่น มูลหนี้ไม่เกิน ๒ แสน 
- เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ า ขยะ มลพิษ 
- เรื่องอ่ืน ๆ เช่น การทราบข้อมูล การปรึกษา การเสนอปัญหาหรือความเห็น 

มิติที่ ๒ การบริหารเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เช่น การรับช าระค่าน้ าประปาและค่าไฟฟ้า 
การท าบัตรประจ าตัวประชาชน การคัดส าเนาทะเบียนราษฎร์ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs การบริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน การบริการออกบัตรนายจ้าง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และการช าระภาษีรถทุกชนิด 
(กรณีไม่ต้องตรวจสภาพรถ) เป็นต้น โดยในปัจจุบันศูนย์ด ารงธรรมมีการด าเนินการน าร่องเฉพาะในส่วนของ     
การให้บริการช าระค่าน้ าประปา และค่าไฟฟ้าเป็นหลัก 
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มิติที่ ๓ การบริการและส่งต่อ (Service Link) เช่น การจดทะเบียนคนพิการ การจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ การบริการขออนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการ การขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน การอนุญาตใช้ไฟฟ้า 
น้ าประปา และโทรศัพท์ การต่อใบอนุญาตผู้ประกอบการ เช่น สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ 
เป็นต้น 

มิติที่ ๔ การบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้ค าปรึกษา เช่น การให้ข้อมูลทางการเกษตรที่จ าเป็นส าหรับ
ประชาชน (ราคาพืชผล ราคาปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เครื่องมือการเกษตร) ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับคดีความ หนี้นอกระบบ ปัญหาครอบครัว การประกอบอาชีพ การลงทุน SMEs การประกอบธุรกิจต่าง ๆ 
เป็นต้น 

มิติที่ ๕ การรับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  เช่น ข้อคิดเห็น            
ในการปฏิรูปประเทศ เพ่ือเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๑๑ ด้าน (ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน        
ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน    
ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสารมวลชน ด้านสังคม และอ่ืน ๆ) 

มิติที่ ๖ การปฏิบัติตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

มิติที่ ๗ การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service) เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
เฉพาะหน้า โดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการแจ้งเบาะแส เช่น ยาเสพติด การลักลอบ    
ตัดไม้ท าลายป่า บ่อนการพนัน โดยสนธิก าลังต ารวจ ทหาร มูลนิธิ อาสาสมัคร เพื่อไปช่วยเหลือจับกุม 

๓.๑.๑ การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ผ่านศูนย ด ารงธรรม 
ศูนย์ด ารงธรรมได้พัฒนาช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีความสะดวก รวดเร็วเพ่ือให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างง่ายดาย อาทิ (๑) การเข้ารับบริการด้วยตนเอง    
(๒) ตู้ ป.ณ. ๑๐๑ ปณฝ. มหาดไทย (๓) โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ (๔) www.damrongdham.moi.go.th       
(๕) ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Spond (๖) แอพพลิเคชั่นมือถือ MOI ๑๕๖๗ 
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๓. การปฏิบัติราชการของศูนย ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
๓.๑ ภารกิจของศูนย ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  

ศูนย์ด ารงธรรม มีภารกิจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่  ๙๖/๒๕๕๗            
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แบ่งออกเป็น ๗ มิติ ดังนี้ 

 
มิติที่ ๑ การรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข  แบ่งออกเป็น 

- เรื่องเดือดร้อนร าคาญ เช่น การบริการพ้ืนฐาน เหตุร าคาญ มลภาวะ ข่มขู่ สาธารณภัย 
- เรื่องขอความช่วยเหลือ เช่น ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การสงเคราะห์ผู้ป่วย          

การขอที่ดินท ากินและอยู่อาศัย การขอความช่วยเหลืออ่ืน ๆ 
- เรื่องแจ้งเบาะแส เช่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล สถานบริการ การพนัน 
- เรื่องท่ีดิน เช่น การถูกปิดก้ันเส้นทาง การบุกรุกที่สาธารณะ 
- เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น พฤติกรรมการทุจริต การบริหารที่ไม่เป็นธรรม 
- เรื่องคุ้มครองผู้บริโภค เช่น อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ สินค้าท่ัวไป การบริการทั่วไป 
- เรื่องหนี้นอกระบบ เช่น มูลหนี้ไม่เกิน ๒ แสน 
- เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ า ขยะ มลพิษ 
- เรื่องอ่ืน ๆ เช่น การทราบข้อมูล การปรึกษา การเสนอปัญหาหรือความเห็น 

มิติที่ ๒ การบริหารเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เช่น การรับช าระค่าน้ าประปาและค่าไฟฟ้า 
การท าบัตรประจ าตัวประชาชน การคัดส าเนาทะเบียนราษฎร์ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs การบริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน การบริการออกบัตรนายจ้าง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และการช าระภาษีรถทุกชนิด 
(กรณีไม่ต้องตรวจสภาพรถ) เป็นต้น โดยในปัจจุบันศูนย์ด ารงธรรมมีการด าเนินการน าร่องเฉพาะในส่วนของ     
การให้บริการช าระค่าน้ าประปา และค่าไฟฟ้าเป็นหลัก 
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มิติที่ ๓ การบริการและส่งต่อ (Service Link) เช่น การจดทะเบียนคนพิการ การจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ การบริการขออนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการ การขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน การอนุญาตใช้ไฟฟ้า 
น้ าประปา และโทรศัพท์ การต่อใบอนุญาตผู้ประกอบการ เช่น สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ 
เป็นต้น 

มิติที่ ๔ การบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้ค าปรึกษา เช่น การให้ข้อมูลทางการเกษตรที่จ าเป็นส าหรับ
ประชาชน (ราคาพืชผล ราคาปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เครื่องมือการเกษตร) ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับคดีความ หนี้นอกระบบ ปัญหาครอบครัว การประกอบอาชีพ การลงทุน SMEs การประกอบธุรกิจต่าง ๆ 
เป็นต้น 

มิติที่ ๕ การรับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  เช่น ข้อคิดเห็น            
ในการปฏิรูปประเทศ เพ่ือเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๑๑ ด้าน (ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน        
ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน    
ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสารมวลชน ด้านสังคม และอ่ืน ๆ) 

มิติที่ ๖ การปฏิบัติตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

มิติที่ ๗ การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service) เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
เฉพาะหน้า โดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการแจ้งเบาะแส เช่น ยาเสพติด การลักลอบ    
ตัดไม้ท าลายป่า บ่อนการพนัน โดยสนธิก าลังต ารวจ ทหาร มูลนิธิ อาสาสมัคร เพื่อไปช่วยเหลือจับกุม 

๓.๑.๑ การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ผ่านศูนย ด ารงธรรม 
ศูนย์ด ารงธรรมได้พัฒนาช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีความสะดวก รวดเร็วเพ่ือให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างง่ายดาย อาทิ (๑) การเข้ารับบริการด้วยตนเอง    
(๒) ตู้ ป.ณ. ๑๐๑ ปณฝ. มหาดไทย (๓) โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ (๔) www.damrongdham.moi.go.th       
(๕) ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Spond (๖) แอพพลิเคชั่นมือถือ MOI ๑๕๖๗ 
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รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์ด ารงธรรมในอนาคต ให้มีศักยภาพสามารถ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ด ารงธรรมให้มี
ศักยภาพและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานโดยการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาในด้านองค์ความรู้และจิตวิทยา       
การให้บริการที่ดี รวมถึงมีการบริหารจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์จากศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยไปยัง      
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด การถอดบทเรียนศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดที่ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Best Practice) 
เพ่ือเป็นต้นแบบในการด าเนินงานให้กับศูนย์ด ารงธรรมของจังหวัดอ่ืน ๆ ต่อไป  

    

 
๓.๑.๒  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย ด ารงธรรม 

 การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน หากมีฐานข้อมูลรวบรวมที่ส่วนกลาง พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล     
เว็บเซอร์วิส (Web Service Management) ก็จะน ามาเชื่อมโยงกันช่วยให้สามารถน ามาวิเคราะห์ และต่อยอดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูลการร้องเรียน
ร้องทุกข์เป็นศูนย์ข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ของประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูล
ร่วมกัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
แนวโน้มและทิศทางของปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์ส าหรับใช้ในการวางแผนติดตามและแก้ไขปัญหา 
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  ทั้งนี้สามารถด าเนินการได้โดยพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยเป็นศูนย์กลาง รวมถึงพัฒนาระบบ
รายงานและสารสนเทศผู้บริหาร พัฒนาระบบงานบริการประชาชนบนอุปกรณ์แบบพกพา และพัฒนาระบบถาม - ตอบ
ออนไลน์ เพ่ือตอบข้อซักถามและการให้บริการข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนที่ใช้งานผ่านช่องทางต่าง ๆ             
ซ่ึงจะส่งผลให้ศูนย์ด ารงธรรมสามารถพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร้องเรียน ร้องทุกข์ให้เป็นระบบ         
และมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์ด ารงธรรมในอนาคต ให้มีศักยภาพสามารถ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ด ารงธรรมให้มี
ศักยภาพและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานโดยการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาในด้านองค์ความรู้และจิตวิทยา       
การให้บริการที่ดี รวมถึงมีการบริหารจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์จากศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยไปยัง      
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด การถอดบทเรียนศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดที่ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Best Practice) 
เพ่ือเป็นต้นแบบในการด าเนินงานให้กับศูนย์ด ารงธรรมของจังหวัดอ่ืน ๆ ต่อไป  

    

 
๓.๑.๒  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย ด ารงธรรม 

 การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน หากมีฐานข้อมูลรวบรวมที่ส่วนกลาง พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล     
เว็บเซอร์วิส (Web Service Management) ก็จะน ามาเชื่อมโยงกันช่วยให้สามารถน ามาวิเคราะห์ และต่อยอดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูลการร้องเรียน
ร้องทุกข์เป็นศูนย์ข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ของประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูล
ร่วมกัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
แนวโน้มและทิศทางของปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์ส าหรับใช้ในการวางแผนติดตามและแก้ไขปัญหา 
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  ทั้งนี้สามารถด าเนินการได้โดยพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยเป็นศูนย์กลาง รวมถึงพัฒนาระบบ
รายงานและสารสนเทศผู้บริหาร พัฒนาระบบงานบริการประชาชนบนอุปกรณ์แบบพกพา และพัฒนาระบบถาม - ตอบ
ออนไลน์ เพ่ือตอบข้อซักถามและการให้บริการข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนที่ใช้งานผ่านช่องทางต่าง ๆ             
ซึ่งจะส่งผลให้ศูนย์ด ารงธรรมสามารถพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร้องเรียน ร้องทุกข์ให้เป็นระบบ         
และมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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๓.๑.๓  การส่งเสริมและสงเคราะห พลเมืองดี 

 
 กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่พ่ีน้องประชาชน มุ่งหวังที่จะให้

สังคมไทยมีพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือบุคคล ผู้ประสบภยันตรายจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าจ านวนมาก     
ซึ่งจะส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีพลเมืองดีออกมาช่วยเหลือสังคมมากขึ้น 
จึงได้มีแนวด าริเริ่มให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี ขึ้นที่ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย      
และที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความช่วยเหลือพลเมืองดี 
รวมทั้งมอบหมายให้ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบภารกิจการส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี     
อีกภารกิจหนึ่งด้วย ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นมา 

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองค าและประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่ พลเมืองดีเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดี ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี โดยเริ่มด าเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗        
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองค าและประกาศเกียรติคุณให้แก่
พลเมืองดี และ/หรือทายาท พลเมืองดี (กรณีพลเมืองดีเสียชีวิต) ซึ่งผลการด าเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่            
๑ เมษายน ๒๕๔๗ จนถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๔ มีพลเมืองดีที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโดยได้รับมอบเข็ม        
เชิดชูเกียรติทองค าและประกาศเกียรติคุณไปแล้ว จ านวน ๑๘๙ ราย เป็นพลเมืองดีที่เสียชีวิตจากการกระท า     
ความดี จ านวน ๓๔ ราย พลเมืองดีที่ได้รับบาดเจ็บ ๔๔ ราย และพลเมืองดีที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 
จ านวน ๑๑๑ ราย 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ (มท.) ๕๐๘๘๓ 
 

๓.๒ การรับเรื่องราวร้องทุกข  ข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือ  
การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความเป็นธรรมของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  

และขอความช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ การชุมนุมประท้วงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้บริหาร 
ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย          
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม โดยการรับเรื่องร้องเรียนและบันทึกทางระบบงานสารบรรณร้องทุกข์      
ของส านักงานรัฐมนตรีฯ ประกอบการน าเสนอเพ่ือการด าเนินการสั่งการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
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ไปยังหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชาเพ่ือตรวจสอบวินิจฉัยสั่งการ และรายงานผล       
การพิจารณาให้กลุ่มงานร้องทุกข์ ส านักงานรัฐมนตรีฯทราบ เพ่ือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในส่วนของส านักงาน
รัฐมนตรีฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยึดหลักความถูกต้อง 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับกฎระเบียบและกฎหมาย เพ่ือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
และตรวจสอบได้ให้เกิดความโปร่งใส  

๓.๒.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(๑) กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูง ส านักงานรัฐมนตรีฯ ผู้ร้องยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม
ขอความช่วยเหลือ ร้องเรียนผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือมาร้องเรียนด้วยตนเองเป็นลายลักษณ์อักษร ณ กลุ่มงานร้องทุกข์ 
ส านักงานรัฐมนตรีฯ 

(๒) ลงทะเบียนควบคุมทางสารบรรณกลุ่มงานร้องทุกข์ และเพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการ
ตรวจสอบ กลั่นกรอง เรื่องร้องเรียนเบื้องต้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราว ร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  

(๓) ตรวจสอบ กลั่นกรอง ตามกฎระเบียบและกฎหมาย และเสนอเรื่องร้องเรียน          
ต่อผู้บริหารระดับสูง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สั่งการ     
ให้หน่วยงานราชการรับผิดชอบ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด ประสานชี้แจง
เพ่ือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามผู้บังคับบัญชาสั่งการ  

(๔) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดเรื่องที่ยังไม่ได้
รายงานผล กลุ่มงานร้องทุกข์ ส านักงานรัฐมนตรีฯ ท าการแจ้งเตือนตามระยะเวลาที่กฎระเบียบก าหนด ดังนี้  

 - เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบก าหนด ๓๐ วัน  
 - เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบก าหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ ๑  
 - เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบก าหนด ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที ่๒  
 - เตือนพิจารณาความผิดตามระเบียบราชการก าหนด 

(๕) ตรวจสอบรายงานสรุปผลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย /จังหวัด    
และหน่วยงานอ่ืน รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงท าการสรุปผลต่อส านักงานรัฐมนตรีฯ การสรุป วิเคราะห์ 
และเสนอ/พร้อมกฎระเบียบ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย     
เพ่ือพิจารณาสั่งการเพิ่มหรือยุติเรื่อง พร้อมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดเจ้าของเรื่องแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป  

(๖)  กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานรัฐมนตรีฯ บริหารระบบเรื่องร้องเรียนเข้าระบบ
สารบรรณของกลุ่มงานร้องทุกข์ ส านักงานรัฐมนตรีฯ 
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๓.๑.๓  การส่งเสริมและสงเคราะห พลเมืองดี 

 
 กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่พ่ีน้องประชาชน มุ่งหวังที่จะให้

สังคมไทยมีพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือบุคคล ผู้ประสบภยันตรายจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าจ านวนมาก     
ซึ่งจะส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีพลเมืองดีออกมาช่วยเหลือสังคมมากขึ้น 
จึงได้มีแนวด าริเริ่มให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี ขึ้นที่ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย      
และที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความช่วยเหลือพลเมืองดี 
รวมทั้งมอบหมายให้ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบภารกิจการส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี     
อีกภารกิจหนึ่งด้วย ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นมา 

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองค าและประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่ พลเมืองดีเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดี ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี โดยเริ่มด าเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗        
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองค าและประกาศเกียรติคุณให้แก่
พลเมืองดี และ/หรือทายาท พลเมืองดี (กรณีพลเมืองดีเสียชีวิต) ซึ่งผลการด าเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่            
๑ เมษายน ๒๕๔๗ จนถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๔ มีพลเมืองดีที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโดยได้รับมอบเข็ม        
เชิดชูเกียรติทองค าและประกาศเกียรติคุณไปแล้ว จ านวน ๑๘๙ ราย เป็นพลเมืองดีที่เสียชีวิตจากการกระท า     
ความดี จ านวน ๓๔ ราย พลเมืองดีที่ได้รับบาดเจ็บ ๔๔ ราย และพลเมืองดีที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 
จ านวน ๑๑๑ ราย 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ (มท.) ๕๐๘๘๓ 
 

๓.๒ การรับเรื่องราวร้องทุกข  ข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือ  
การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความเป็นธรรมของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  

และขอความช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ การชุมนุมประท้วงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้บริหาร 
ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย          
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม โดยการรับเรื่องร้องเรียนและบันทึกทางระบบงานสารบรรณร้องทุกข์      
ของส านักงานรัฐมนตรีฯ ประกอบการน าเสนอเพ่ือการด าเนินการสั่งการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
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ไปยังหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชาเพ่ือตรวจสอบวินิจฉัยสั่งการ และรายงานผล       
การพิจารณาให้กลุ่มงานร้องทุกข์ ส านักงานรัฐมนตรีฯทราบ เพ่ือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในส่วนของส านักงาน
รัฐมนตรีฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยึดหลักความถูกต้อง 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับกฎระเบียบและกฎหมาย เพ่ือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
และตรวจสอบได้ให้เกิดความโปร่งใส  

๓.๒.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(๑) กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูง ส านักงานรัฐมนตรีฯ ผู้ร้องยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม
ขอความช่วยเหลือ ร้องเรียนผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือมาร้องเรียนด้วยตนเองเป็นลายลักษณ์อักษร ณ กลุ่มงานร้องทุกข์ 
ส านักงานรัฐมนตรีฯ 

(๒) ลงทะเบียนควบคุมทางสารบรรณกลุ่มงานร้องทุกข์ และเพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการ
ตรวจสอบ กลั่นกรอง เรื่องร้องเรียนเบื้องต้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราว ร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  

(๓) ตรวจสอบ กล่ันกรอง ตามกฎระเบียบและกฎหมาย และเสนอเร่ืองร้องเรียน          
ต่อผู้บริหารระดับสูง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สั่งการ     
ให้หน่วยงานราชการรับผิดชอบ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด ประสานชี้แจง
เพ่ือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามผู้บังคับบัญชาสั่งการ  

(๔) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดเรื่องที่ยังไม่ได้
รายงานผล กลุ่มงานร้องทุกข์ ส านักงานรัฐมนตรีฯ ท าการแจ้งเตือนตามระยะเวลาที่กฎระเบียบก าหนด ดังนี้  

 - เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบก าหนด ๓๐ วัน  
 - เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบก าหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ ๑  
 - เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบก าหนด ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที ่๒  
 - เตือนพิจารณาความผิดตามระเบียบราชการก าหนด 

(๕) ตรวจสอบรายงานสรุปผลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย /จังหวัด    
และหน่วยงานอ่ืน รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงท าการสรุปผลต่อส านักงานรัฐมนตรีฯ การสรุป วิเคราะห์ 
และเสนอ/พร้อมกฎระเบียบ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย     
เพ่ือพิจารณาสั่งการเพิ่มหรือยุติเรื่อง พร้อมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดเจ้าของเรื่องแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป  

(๖)  กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานรัฐมนตรีฯ บริหารระบบเร่ืองร้องเรียนเข้าระบบ
สารบรรณของกลุ่มงานร้องทุกข์ ส านักงานรัฐมนตรีฯ 
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แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย  โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๒๐๑ (มท.) ๕๐๑๑๖ 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผังงาน ระยะเวลา 

๑. กลุ่มงานร้องทุกข์ รับเรื่องจากระบบสารบรรณ 
สร.มท. 

 
๑ ชั่วโมง 

๒. ลงทะเบียนควบคุมงานสารบรรณและตรวจสอบ
เรื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ยน เบื้ อ งต้ น  ต ามระ เบี ยบส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ หากครบถ้วนก็ด าเนินการต่อไป  

 

๑ ชั่วโมง 

๓. ผู้บริหารระดับสูง สร.มท.พิจารณาสั่งการไปยัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 

- 

๔. ติดตามผลความคืบหน้าเร่ืองร้องเรียน หากพ้น
ระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว จะแจ้งเตือนตามระยะเวลา
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

 

- 

๕.  หน่ วยงานในสั งกัด  มท.  รายงานผลการ
ด าเนินการ/สรุปผล ยุติเรื่องและแจ้งผลให้ผู้ร้อง
ทราบ โดยรายงานผลให้ สร.มท. ทราบ เพ่ือน าเรียน 
รมว.มท./รมช.มท เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 
 

 

๑ ชั่วโมง 

๖. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์เก็บเรื่องเข้าระบบ     
สารบรรณ กลุ่มงานร้องทุกข์ สร.มท. 
 

 
๑ ชั่วโมง 

รับเรื่องร้องเรียน 

ลงทะเบียน            
และตรวจสอบ 

เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณา/สั่งการ 

ติดตามผลความ
คืบหน้า 

น าเรียน รมว.มท./รมช.มท 

เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 

เก็บเรื่องร้องเรียน
เข้าระบบสารบรรณ  
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๓.๓ ศูนย ด ารงธรรมอ าเภอ “อ าเภอด ารงธรรม”  
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา      

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ มีเจตจ านงและความมุ่งมั่นในการบริหารราชการแผ่นดิน แก้ไขสถานการณ์           
และความเดือดร้อนของประชาชน ลดปัญหาความเลื่อมล้ า ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมื องการปกครอง      
ให้สัมฤทธิ์ผลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบเรื่องการจัดตั้ ง      
ศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในอ าเภอ และให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด      
มอบอ านาจตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ           
ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ให้แก่นายอ าเภอเพ่ือให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสามารถด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อน        
ของประชาชน ที่มีสาเหตุจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์       
โดยในส่วนของกรมการปกครองได้แจ้งให้อ าเภอปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ดังนี้  

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการระดับอ าเภอ มีนายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ หัวหน้า   
ส่วนราชการอ าเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนเป็นกรรมการตามความเหมาะสมและปลัดอ าเภอ
หัวหน้าฝ่ายอ าเภอความเป็นธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอ านาจในการท างานด้านอ านวยการ       
เช่น การตัดสินใจแก้ปัญหาในเรื่องที่เกิดขึ้นภายในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการที่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอ การมอบหมาย
ภารกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน การรวบรวมปัญหาและอุปสรรคความเดือดร้อน 
ความต้องการของประชาชน น ามาพิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป 

(๒) จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจ าต าบล (ชปต.) ทุกต าบล เพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนที่ เร็วของ             
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ มอบหมายให้ปลัดอ าเภอหรือส่วนราชการอ าเภอหรือข้าราชการที่นายอ าเภอเห็นว่า
เหมาะสม เป็นหัวหน้าชุด และข้าราชการที่ท างานอยู่ในต าบล หมู่บ้าน รวมทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ หรืออาสาสมัครภาคประชาชน ออกไปด าเนินการในพ้ืนที่
เพ่ือส ารวจสภาพปัญหา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อร้องเรียนของประชาชนในต าบล หมู่บ้าน ร่วมการประชุม
หารือหรือไกล่เกลี่ยหากสามารถกระท าได้ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ให้รายงานอ าเภอเพ่ือพิจารณาต่อไป  

(๓) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖ 
- ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗  

(๔) ขั้นตอนในการด าเนินการ 
- รับเรื่องร้องเรียน โดยอ าเภอจะด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

(ประกอบด้วยนายอ าเภอ และหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ ฯลฯ) เพ่ือร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้       
รับการร้องเรียน เช่น ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท       
และพิจารณาเรื่องท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวง กรม และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
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แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย  โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๒๐๑ (มท.) ๕๐๑๑๖ 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผังงาน ระยะเวลา 

๑. กลุ่มงานร้องทุกข์ รับเรื่องจากระบบสารบรรณ 
สร.มท. 

 
๑ ชั่วโมง 

๒. ลงทะเบียนควบคุมงานสารบรรณและตรวจสอบ
เรื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ยน เบื้ อ งต้ น  ต ามระ เบี ยบส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ หากครบถ้วนก็ด าเนินการต่อไป  

 

๑ ชั่วโมง 

๓. ผู้บริหารระดับสูง สร.มท.พิจารณาสั่งการไปยัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 

- 

๔. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน หากพ้น
ระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว จะแจ้งเตือนตามระยะเวลา
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

 

- 

๕.  หน่ วยงานในสั งกัด  มท.  รายงานผลการ
ด าเนินการ/สรุปผล ยุติเรื่องและแจ้งผลให้ผู้ร้อง
ทราบ โดยรายงานผลให้ สร.มท. ทราบ เพ่ือน าเรียน 
รมว.มท./รมช.มท เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 
 

 

๑ ชั่วโมง 

๖. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์เก็บเรื่องเข้าระบบ     
สารบรรณ กลุ่มงานร้องทุกข์ สร.มท. 
 

 
๑ ชั่วโมง 

รับเรื่องร้องเรียน 

ลงทะเบียน            
และตรวจสอบ 

เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณา/สั่งการ 

ติดตามผลความ
คืบหน้า 

น าเรียน รมว.มท./รมช.มท 

เพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 

เก็บเรื่องร้องเรียน
เข้าระบบสารบรรณ  
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๓.๓ ศูนย ด ารงธรรมอ าเภอ “อ าเภอด ารงธรรม”  
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา      

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ มีเจตจ านงและความมุ่งมั่นในการบริหารราชการแผ่นดิน แก้ไขสถานการณ์           
และความเดือดร้อนของประชาชน ลดปัญหาความเลื่อมล้ า ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมื องการปกครอง      
ให้สัมฤทธิ์ผลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบเรื่องการจัดตั้ ง      
ศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในอ าเภอ และให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด      
มอบอ านาจตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ           
ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ให้แก่นายอ าเภอเพ่ือให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสามารถด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อน        
ของประชาชน ที่มีสาเหตุจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์       
โดยในส่วนของกรมการปกครองได้แจ้งให้อ าเภอปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ดังนี้  

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการระดับอ าเภอ มีนายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ หัวหน้า   
ส่วนราชการอ าเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนเป็นกรรมการตามความเหมาะสมและปลัดอ าเภอ
หัวหน้าฝ่ายอ าเภอความเป็นธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอ านาจในการท างานด้านอ านวยการ       
เช่น การตัดสินใจแก้ปัญหาในเรื่องที่เกิดขึ้นภายในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการที่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอ การมอบหมาย
ภารกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน การรวบรวมปัญหาและอุปสรรคความเดือดร้อน 
ความต้องการของประชาชน น ามาพิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป 

(๒) จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจ าต าบล (ชปต.) ทุกต าบล เพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนที่ เร็วของ             
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ มอบหมายให้ปลัดอ าเภอหรือส่วนราชการอ าเภอหรือข้าราชการที่นายอ าเภอเห็นว่า
เหมาะสม เป็นหัวหน้าชุด และข้าราชการที่ท างานอยู่ในต าบล หมู่บ้าน รวมทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ หรืออาสาสมัครภาคประชาชน ออกไปด าเนินการในพ้ืนที่
เพ่ือส ารวจสภาพปัญหา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อร้องเรียนของประชาชนในต าบล หมู่บ้าน ร่วมการประชุม
หารือหรือไกล่เกลี่ยหากสามารถกระท าได้ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ให้รายงานอ าเภอเพ่ือพิจารณาต่อไป  

(๓) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖ 
- ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗  

(๔) ขั้นตอนในการด าเนินการ 
- รับเรื่องร้องเรียน โดยอ าเภอจะด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

(ประกอบด้วยนายอ าเภอ และหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ ฯลฯ) เพ่ือร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้       
รับการร้องเรียน เช่น ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท       
และพิจารณาเรื่องท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวง กรม และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
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- ติดตามการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และประสานหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ 

- ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล (ชปต.) ซึ่งประกอบด้วย ปลัดอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ลงพื้นที่       
เพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงรุก รวมถึงติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่มีการร้องเรียน 

- ฝ่ายปฏิบัติการรายงานคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอและแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้อง/   
ผู้ส่งค าร้อง ภายใน ๑๕ วัน (ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖) 

- ฝ่ายรายงานรวบรวมเอกสารและแจ้งผลการด าเนินการต่อผู้ร้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 

(๕) เป้าหมายการด าเนินการ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ (ร้อยละ ๘๐) 
- การยกระดับการบริการระบบ e-DOPA License พัฒนาระบบรับช าระค่าธรรมเนียม    

ผ่านระบบ e-Payment จ านวน ๕ ระบบงาน 
เชิงคุณภาพ  
- ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และขับเคลื่อนภารกิจ      

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม 
- การพัฒนาและต่อยอดศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออัจฉริยะต้นแบบตามแนวทางศูนย์ราชการ

สะดวก (GECC) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการปกครอง ส านักการสอบสวนและนิติการ ส่วนอ านวยความเป็นธรรม  โทร.๐ ๒๓๕๖ ๙๕๕๖ 
 

๔. การเข้าถึงข้อมูลและการบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งข้ึนของประชาชน 
๔.๑ การพิสูจน และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)  

กรมการปกครองขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล       
(DOPA-Digital ID) กรมการปกครอง ได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  
(DOPA-Digital ID) เพ่ือสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับ
การใช้งานบริการภาครัฐ ในระยะแรกก าหนดเป้าหมายผู้ใช้งาน ๑๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ โดยน าร่องกับงานบริการ
ระบบจองคิวขอรับการบริการงานทะเบียนล่วงหน้า (Queue Online) และการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง         
ที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)  
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การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่จะเชื่อมต่อ
การยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วย แทนระบบเดิมที่ผู้ให้บริการและรับบริการต้องมาเผชิญหน้า         
และแสดงตน เพ่ือยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการ เป็นการสร้างมิติใหม่ของการท าธุรกรรมภาครัฐ และภาคเอกชน 
ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางดิจิทัล และมีความปลอดภัยมากข้ึน ลดความเสี่ยงในการใช้เอกสารราชการปลอม
ในกระบวนการยืนยันตัวตนของระบบเดิมและเพ่ือสนับสนุนการบริการประชาชนของภาครัฐ และภาคเอกชน      
ที่จะต้องปรับตัวและวิธีการเพ่ือตอบสนองงานบริการแนวใหม่ที่ไม่ต้องเผชิญหน้าหรือการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) อีกด้วย 

๔.๒ Call Center ๑๕๔๘ 
กรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร ทางโทรศัพท์หมายเลข  ๑๕๔๘ 

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่องานทะเบียนและบัตร โดยให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับข้ันตอนการติดต่องาน การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถไปด าเนินการด้านงานทะเบียนและบัตรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

๔.๓ Dopa Citizen Service ระบบบริการประชาชนออนไลน ของกรมการปกครอง  
หน้าเว็บไซต์ในการรวบรวมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกรมการปกครองผ่านทางระบบออนไลน์ 

โดยมีการรวบรวมข้อมูลและคู่มือการให้บริการประชาชน DATA WEARHOUSE ข้อมูลการบริการเด่น และข้อมูลของอ าเภอ 
เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจ าตัวบุคคล    
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย  โทร.๐ ๒๗๙๑ ๗๓๓๕ 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น D.DOPA ลงในโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อนเข้ามารับบรกิาร          
โดยสามารถลงทะเบียนใช้ได้ทั้งระบบไอโอเอส (IOS) และระบบแอนด์ดรอย (Android) 

ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนจะต้องน าบัตรประชาชนใบล่าสุด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน            
ท าการตรวจสอบข้อมูลกอ่นการลงทะเบียน ณ ส านักทะเบียน 
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- ติดตามการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และประสานหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ 

- ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล (ชปต.) ซึ่งประกอบด้วย ปลัดอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ลงพื้นที่       
เพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงรุก รวมถึงติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่มีการร้องเรียน 

- ฝ่ายปฏิบัติการรายงานคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอและแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้อง/   
ผู้ส่งค าร้อง ภายใน ๑๕ วัน (ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖) 

- ฝ่ายรายงานรวบรวมเอกสารและแจ้งผลการด าเนินการต่อผู้ร้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 

(๕) เป้าหมายการด าเนินการ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ (ร้อยละ ๘๐) 
- การยกระดับการบริการระบบ e-DOPA License พัฒนาระบบรับช าระค่าธรรมเนียม    

ผ่านระบบ e-Payment จ านวน ๕ ระบบงาน 
เชิงคุณภาพ  
- ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และขับเคลื่อนภารกิจ      

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม 
- การพัฒนาและต่อยอดศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออัจฉริยะต้นแบบตามแนวทางศูนย์ราชการ

สะดวก (GECC) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการปกครอง ส านักการสอบสวนและนิติการ ส่วนอ านวยความเป็นธรรม  โทร.๐ ๒๓๕๖ ๙๕๕๖ 
 

๔. การเข้าถึงข้อมูลและการบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งข้ึนของประชาชน 
๔.๑ การพิสูจน และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)  

กรมการปกครองขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล       
(DOPA-Digital ID) กรมการปกครอง ได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  
(DOPA-Digital ID) เพ่ือสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับ
การใช้งานบริการภาครัฐ ในระยะแรกก าหนดเป้าหมายผู้ใช้งาน ๑๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ โดยน าร่องกับงานบริการ
ระบบจองคิวขอรับการบริการงานทะเบียนล่วงหน้า (Queue Online) และการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง         
ที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)  
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การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่จะเชื่อมต่อ
การยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วย แทนระบบเดิมที่ผู้ให้บริการและรับบริการต้องมาเผชิญหน้า         
และแสดงตน เพ่ือยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการ เป็นการสร้างมิติใหม่ของการท าธุรกรรมภาครัฐ และภาคเอกชน 
ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางดิจิทัล และมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการใช้เอกสารราชการปลอม
ในกระบวนการยืนยันตัวตนของระบบเดิมและเพ่ือสนับสนุนการบริการประชาชนของภาครัฐ และภาคเอกชน      
ที่จะต้องปรับตัวและวิธีการเพ่ือตอบสนองงานบริการแนวใหม่ที่ไม่ต้องเผชิญหน้าหรือการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) อีกด้วย 

๔.๒ Call Center ๑๕๔๘ 
กรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร ทางโทรศัพท์หมายเลข  ๑๕๔๘ 

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่องานทะเบียนและบัตร โดยให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการติดต่องาน การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถไปด าเนินการด้านงานทะเบียนและบัตรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

๔.๓ Dopa Citizen Service ระบบบริการประชาชนออนไลน ของกรมการปกครอง  
หน้าเว็บไซต์ในการรวบรวมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกรมการปกครองผ่านทางระบบออนไลน์ 

โดยมีการรวบรวมข้อมูลและคู่มือการให้บริการประชาชน DATA WEARHOUSE ข้อมูลการบริการเด่น และข้อมูลของอ าเภอ 
เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจ าตัวบุคคล    
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย  โทร.๐ ๒๗๙๑ ๗๓๓๕ 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น D.DOPA ลงในโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อนเข้ามารับบรกิาร          
โดยสามารถลงทะเบียนใช้ได้ทั้งระบบไอโอเอส (IOS) และระบบแอนด์ดรอย (Android) 

ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนจะต้องน าบัตรประชาชนใบล่าสุด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน            
ท าการตรวจสอบข้อมูลกอ่นการลงทะเบียน ณ ส านักทะเบียน 



- 178 - 

๕. การยกระบบการให้บริการประชาชน 
๕.๑ “อ าเภอ...วิถีใหม่”  

ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มุ่งสู่ "อ าเภอ...วิถีใหม่“ หลังวิกฤตโควิด 19 กรมการปกครองได้มีการสร้าง
มาตรฐานแนวทางในการมอบความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน โดยค านึงถึงการใช้ชีวิตในระยะยาว
หลังจากนี้ไป เป็นรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal โดยก าหนดให้เป็นหนึ่งภายใต้โครงการ “๑๐ Flagships to 
DOPA New Normal ๒๐๒๑” ที่ได้วางแผนตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ และจะน าไปปฏิบัติใช้ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีการสร้าง
นวัตกรรมการให้บริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ มุ่งสู่ "อ าเภอ...วิถีใหม่" 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและต่อยอดการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลภาครัฐ Linkage Center การออกเอกสารราชการ        
๒ ภาษา มีระบบการจองคิวออนไลน์ และการให้บริการผ่านระบบ
ออนไลน์ รวมไปถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชน    
ตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก GECC 

โ ด ย ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ไ ด้ ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย           
การด าเนินการเพ่ือไปสู่ความเป็นอ าเภอวิถีใหม่ ดังนี้ 

- การขับเคลื่อนการยกระดับงานบริการสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ( GECC) โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ส านักทะเบียนอ าเภอ แบ่งตามเขตตรวจราชการกรมการปกครอง จ านวน ๕๖ แห่ง 

- มีประเภทเอกสารที่เปิดให้บริการตามโครงการเอกสารราชการ ๒ ภาษาจากเดิม ๒๗ ประเภท
เอกสาร เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๐ ประเภทเอกสาร (เพ่ิมข้ึน ๓ ประเภทเอกสาร ๑๓ แบบฟอร์ม) 

- ส านักทะเบียนอ าเภอ ยกระดับงานบริการสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ซึ่งเป็น
มาตรฐานระดับประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับงานบริการของกรมการปกครอง 

- ส่วนราชการที่อยู่ในแผนงานบูรณาการ สามารถใช้งาน Linkage Center ระบบใหม่ครบทุกหน่วยงาน 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) โครงการเอกสารทางราชการ ๒ ภาษา กรมการปกครองได้ด าเนินการพัฒนาเพ่ือยกระดับ   
การให้บริการประชาชน โดยมีระบบโปรแกรมด้านแบบฟอร มเอกสาร ๒ ภาษา จ านวน ๓๐ ประเภทเอกสาร     
มีผลการด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีประชาชนมาขอรับบริการ        
คัดรับรองเอกสาร ๒ ภาษา ทั้งสิ้น ๑๕๖,๒๖๗ รายการ 

(๒) ระบบการจองคิวออนไลน  และการให้บริการผ่านระบบออนไลน  ด าเนินการพัฒนาระบบ
โปรแกรมส่วนขยายการให้บริการในส่วนของส านักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง และแจ้งประสานไปยังศูนย์บริหาร     
การทะเบียนภาค ๑ - ๙ และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร )       
ผลการด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้ใช้บริการรวม ดังนี้ 

- ระบบนัดหมายขอรับบริการล่วงหน้า จ านวน ๑๕ งานบริการ มีผู้ใช้บริการ ๓๕,๓๔๔ ราย 
- ระบบการขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้า จ านวน ๑๔ เอกสาร มีผู้ใช้บริการ ๒๒๑ ราย 
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(๓) การพัฒนาและต่อยอดการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ Linkage Center 
- ปริมาณการใช้งานข้อมูลประชาชนในระบบ Linkage Center ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) จ านวน ๕๕,๙๘๒,๒๙๓ รายการ รายละเอียดดังนี้ 
- สิทธิประชาชน จ านวน ๒๒๙,๕๖๕ รายการ 
- สิทธิเจ้าหน้าที่ จ านวน ๕๕,๗๕๒,๗๒๘ รายการ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการปกครอง กองวิชาการและแผนงาน ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  โทร.๐ ๒๒๒๕ ๔๘๘๖ 
 

๖. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
๖.๑ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) คืออะไร 

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) คือ ประชาชนหรือราษฎรอาสาสมัครในพ้ืนที่ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากนายอ าเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้านและให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ โดยผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตร ชรบ. นั้น จะต้องเป็นประชาชนหรือราษฎรอาสาสมัครที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่นั้น  ๆ      
และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป ๒) มีสุขภาพร่างการแข็งแรง ๓) มี
ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ๔) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย          
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๕) มีความประพฤติดี ๖) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวช             
๗) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 

ทั้งนี้ การที่ประชาชนหรือราษฎรอาสาสมัครในพ้ืนที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ จะได้เป็น
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ถูกต้องตามระเบียบของทางการจะต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือก      
จากผู้ใหญ่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้เสนอรายชื่อลูกบ้านให้นายอ าเภอพิจารณาแต่งตั้งเป็น ชรบ. ต่อไป 

๖.๒ หน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานฝ่ายปกครอง

หรือต ารวจ หรือเจ้าพนักงานอ่ืนได้ร้องขอให้ ชรบ. ช่วยเหลือได้ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ๑๐ ประการ ประกอบด้วย 
๑) การอยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
๒) ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓) สืบสวนหาข่าวที่เป็นภัยต่อความม่ันคงหรือความสงบเรียบร้อย 
๔) เฝ้าระวังรักษาสถานที่ส าคัญ ตั้ งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ                

ที่ผ่านเข้า - ออกหมู่บ้าน 
๕) รายงานเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๖) ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญาและการก่อความไม่สงบเรียบร้อยในพ้ืนที ่
๗) ตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะ ยึดสิ่งของหรืออาวุธที่ใช้โดยต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ         

ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น 
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๕. การยกระบบการให้บริการประชาชน 
๕.๑ “อ าเภอ...วิถีใหม่”  

ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มุ่งสู่ "อ าเภอ...วิถีใหม่“ หลังวิกฤตโควิด 19 กรมการปกครองได้มีการสร้าง
มาตรฐานแนวทางในการมอบความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน โดยค านึงถึงการใช้ชีวิตในระยะยาว
หลังจากนี้ไป เป็นรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal โดยก าหนดให้เป็นหนึ่งภายใต้โครงการ “๑๐ Flagships to 
DOPA New Normal ๒๐๒๑” ที่ได้วางแผนตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ และจะน าไปปฏิบัติใช้ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีการสร้าง
นวัตกรรมการให้บริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ มุ่งสู่ "อ าเภอ...วิถีใหม่" 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและต่อยอดการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลภาครัฐ Linkage Center การออกเอกสารราชการ        
๒ ภาษา มีระบบการจองคิวออนไลน์ และการให้บริการผ่านระบบ
ออนไลน์ รวมไปถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชน    
ตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก GECC 

โ ด ย ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ไ ด้ ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย           
การด าเนินการเพ่ือไปสู่ความเป็นอ าเภอวิถีใหม่ ดังนี้ 

- การขับเคลื่อนการยกระดับงานบริการสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ( GECC) โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ส านักทะเบียนอ าเภอ แบ่งตามเขตตรวจราชการกรมการปกครอง จ านวน ๕๖ แห่ง 

- มีประเภทเอกสารที่เปิดให้บริการตามโครงการเอกสารราชการ ๒ ภาษาจากเดิม ๒๗ ประเภท
เอกสาร เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๐ ประเภทเอกสาร (เพ่ิมข้ึน ๓ ประเภทเอกสาร ๑๓ แบบฟอร์ม) 

- ส านักทะเบียนอ าเภอ ยกระดับงานบริการสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ซึ่งเป็น
มาตรฐานระดับประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับงานบริการของกรมการปกครอง 

- ส่วนราชการที่อยู่ในแผนงานบูรณาการ สามารถใช้งาน Linkage Center ระบบใหม่ครบทุกหน่วยงาน 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) โครงการเอกสารทางราชการ ๒ ภาษา กรมการปกครองได้ด าเนินการพัฒนาเพ่ือยกระดับ   
การให้บริการประชาชน โดยมีระบบโปรแกรมด้านแบบฟอร มเอกสาร ๒ ภาษา จ านวน ๓๐ ประเภทเอกสาร     
มีผลการด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีประชาชนมาขอรับบริการ        
คัดรับรองเอกสาร ๒ ภาษา ทั้งสิ้น ๑๕๖,๒๖๗ รายการ 

(๒) ระบบการจองคิวออนไลน  และการให้บริการผ่านระบบออนไลน  ด าเนินการพัฒนาระบบ
โปรแกรมส่วนขยายการให้บริการในส่วนของส านักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง และแจ้งประสานไปยังศูนย์บริหาร     
การทะเบียนภาค ๑ - ๙ และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร )       
ผลการด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้ใช้บริการรวม ดังนี้ 

- ระบบนัดหมายขอรับบริการล่วงหน้า จ านวน ๑๕ งานบริการ มีผู้ใช้บริการ ๓๕,๓๔๔ ราย 
- ระบบการขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้า จ านวน ๑๔ เอกสาร มีผู้ใช้บริการ ๒๒๑ ราย 
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(๓) การพัฒนาและต่อยอดการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ Linkage Center 
- ปริมาณการใช้งานข้อมูลประชาชนในระบบ Linkage Center ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) จ านวน ๕๕,๙๘๒,๒๙๓ รายการ รายละเอียดดังนี้ 
- สิทธิประชาชน จ านวน ๒๒๙,๕๖๕ รายการ 
- สิทธิเจ้าหน้าที่ จ านวน ๕๕,๗๕๒,๗๒๘ รายการ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการปกครอง กองวิชาการและแผนงาน ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  โทร.๐ ๒๒๒๕ ๔๘๘๖ 
 

๖. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
๖.๑ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) คืออะไร 

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) คือ ประชาชนหรือราษฎรอาสาสมัครในพ้ืนที่ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากนายอ าเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้านและให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ โดยผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตร ชรบ. นั้น จะต้องเป็นประชาชนหรือราษฎรอาสาสมัครที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่นั้น  ๆ      
และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป ๒) มีสุขภาพร่างการแข็งแรง ๓) มี
ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ๔) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย          
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๕) มีความประพฤติดี ๖) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวช             
๗) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 

ทั้งนี้ การที่ประชาชนหรือราษฎรอาสาสมัครในพ้ืนที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ จะได้เป็น
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ถูกต้องตามระเบียบของทางการจะต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือก      
จากผู้ใหญ่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้เสนอรายชื่อลูกบ้านให้นายอ าเภอพิจารณาแต่งตั้งเป็น ชรบ. ต่อไป 

๖.๒ หน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานฝ่ายปกครอง

หรือต ารวจ หรือเจ้าพนักงานอ่ืนได้ร้องขอให้ ชรบ. ช่วยเหลือได้ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ๑๐ ประการ ประกอบด้วย 
๑) การอยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
๒) ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓) สืบสวนหาข่าวที่เป็นภัยต่อความม่ันคงหรือความสงบเรียบร้อย 
๔) เฝ้าระวังรักษาสถานที่ส าคัญ ตั้ งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ                

ที่ผ่านเข้า - ออกหมู่บ้าน 
๕) รายงานเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๖) ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญาและการก่อความไม่สงบเรียบร้อยในพ้ืนที ่
๗) ตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะ ยึดสิ่งของหรืออาวุธที่ใช้โดยต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ         

ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น 
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๘) จับกุมผู้กระท าความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและควบคุมตัว     
ผู้ถูกจับส่งผู้บังคับบัญชาใกล้ตนโดยเร็ว 

๙) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖.๓ โครงสร้างของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และการบังคับบัญชา 
โครงสร้างของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีลักษณะการจัดหน่วย ดังนี้ 
๖.๓.๑  ระดับหมู่บ้าน 

ในหมู่บ้านหนึ่ง ให้มีหมวด ชรบ. โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บังคับหมวด ชรบ. และให้มีทหาร  
ต ารวจ หรือ อส. จ านวน ๒ คน เป็นเจ้าหน้าที่โครง ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้บังคับหมวด ชรบ.  ในหนึ่งหมวด ชรบ.     
ให้แบ่งการปกครองบังคับบัญชาออกเป็นอย่างน้อย ๒ หมู่ ชรบ. เรียกว่า 

(๑) หมู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ ๑ 
(๒) หมู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ ๒ 
(๓) หมู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ .... (ตามล าดับ) 
โดยให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บังคับหมู่ ชรบ. ใน ๑ หมู่ ชรบ. ให้มีจ านวน ชรบ. ตั้งแต่      

๗ – ๑๕ คน (พิจารณาจากอัตราก าลังพลและสถานการณ์ในพ้ืนที่) 
๖.๓.๒  ระดับต าบล ใน ๑ ต าบล ให้มีกองร้อย ชรบ. โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ 

(๑) ปลัดอ าเภอประจ าต าบล เป็น ผู้บังคับกองร้อย ชรบ. 
(๒) ข้าราชการอื่นตามที่นายอ าเภอแต่งตั้ง เป็น 

๑) รองผู้บังคับกองร้อย ชรบ. ฝ่ายยุทธการและการข่าว 
๒) รองผู้บังคับกองร้อย ชรบ. ฝ่ายกิจการมวลชน 
๓) รองผู้บังคับกองร้อย ชรบ. ฝ่ายก าลังพลและส่งก าลังบ ารุง 
๔) รองผู้บังคับกองร้อย ชรบ. ฝ่ายสื่อสารและงบประมาณ 

(๓) ก านันในต าบล เป็น ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย ชรบ. 
๖.๓.๓ ระดับอ าเภอ ใน ๑ อ าเภอ ให้มีกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ 

(๑) นายอ าเภอ เป็นผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(๒)  ปลัดอ าเภอ นายต ารวจชั้นสัญญาบัตรและข้าราชการในพ้ืนที่ตามที่นายอ าเภอแต่งตั้ง เป็น 

 - รองผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ฝ่ายยุทธการและการข่าว 
 - รองผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ฝ่ายกิจการมวลชน 
 - รองผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ฝ่ายก าลังและส่งก าลังบ ารุง 
 - รองผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ฝ่ายสื่อสารและงบประมาณ 
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๖.๔ การบังคับบัญชา ดังนี้ 
๖.๔.๑  ระดับหมู่ ชรบ. 

บังคับหมู่ ชรบ. (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพิจารณาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง เป็นล าดับแรก)    
มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ก ากับดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ชรบ. ตามนโยบายของ       
ทางราชการกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน กองร้อย ชรบ. และหมวด ชรบ. 

๖.๔.๒  ระดับหมวด ชรบ. 
ผู้บังหมวด ชรบ. (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ก ากับดูแล  

และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชรบ. ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้าน ตามนโยบายของทางราชการ กองพันหน่วย
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และกองร้อย ชรบ. 

๖.๔.๓  ระดับกองร้อย ชรบ. 
ผู้บังคับกองร้อย ชรบ. (ปลัดอ าเภอประจ าต าบล/ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ าต าบล)   

มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ก ากับดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชรบ. ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
ตามนโยบายของทางราชการ และกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 

๖.๔.๔  ระดับกองพัน ชรบ. 
ผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (นายอ าเภอ) มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา 

ควบคุม ก ากับ ดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชรบ. ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ ตามนโยบายของทางราชการ 
๖.๕ ความสามารถใช้อาวุธปืนลูกซองและเครื่องกระสุนปืนลูกซองของชุดรักษาความปลอดภัย

หมู่บ้าน (ชรบ.) 
ชุดรักษาความปลอดภัย

หมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
นายอ าเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้านและเป็นผู้ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงาน สามารถใช้อาวุธของทาง
ราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยจะต้องได้รับมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์ อักษร และจะต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยและต้องเพ่ิม
ความระมัดระวังในการเก็บรักษาอาวุธปืน
ของทางราชการ ทั้ งนี้  ปลัดอ าเภอ      
ในฐานะผู้บังคับกองร้อย ชรบ. จะต้องก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ ชรบ. อย่างใกล้ชิด 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส่วนกิจการมวลชน ส านักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง โทร. ๐ ๒283 1222 
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๘) จับกุมผู้กระท าความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและควบคุมตัว     
ผู้ถูกจับส่งผู้บังคับบัญชาใกล้ตนโดยเร็ว 

๙) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖.๓ โครงสร้างของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และการบังคับบัญชา 
โครงสร้างของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีลักษณะการจัดหน่วย ดังนี้ 
๖.๓.๑  ระดับหมู่บ้าน 

ในหมู่บ้านหนึ่ง ให้มีหมวด ชรบ. โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บังคับหมวด ชรบ. และให้มีทหาร  
ต ารวจ หรือ อส. จ านวน ๒ คน เป็นเจ้าหน้าที่โครง ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้บังคับหมวด ชรบ.  ในหนึ่งหมวด ชรบ.     
ให้แบ่งการปกครองบังคับบัญชาออกเป็นอย่างน้อย ๒ หมู่ ชรบ. เรียกว่า 

(๑) หมู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ ๑ 
(๒) หมู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ ๒ 
(๓) หมู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ .... (ตามล าดับ) 
โดยให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บังคับหมู่ ชรบ. ใน ๑ หมู่ ชรบ. ให้มีจ านวน ชรบ. ตั้งแต่      

๗ – ๑๕ คน (พิจารณาจากอัตราก าลังพลและสถานการณ์ในพ้ืนที่) 
๖.๓.๒  ระดับต าบล ใน ๑ ต าบล ให้มีกองร้อย ชรบ. โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ 

(๑) ปลัดอ าเภอประจ าต าบล เป็น ผู้บังคับกองร้อย ชรบ. 
(๒) ข้าราชการอื่นตามที่นายอ าเภอแต่งตั้ง เป็น 

๑) รองผู้บังคับกองร้อย ชรบ. ฝ่ายยุทธการและการข่าว 
๒) รองผู้บังคับกองร้อย ชรบ. ฝ่ายกิจการมวลชน 
๓) รองผู้บังคับกองร้อย ชรบ. ฝ่ายก าลังพลและส่งก าลังบ ารุง 
๔) รองผู้บังคับกองร้อย ชรบ. ฝ่ายสื่อสารและงบประมาณ 

(๓) ก านันในต าบล เป็น ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย ชรบ. 
๖.๓.๓ ระดับอ าเภอ ใน ๑ อ าเภอ ให้มีกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ 

(๑) นายอ าเภอ เป็นผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(๒)  ปลัดอ าเภอ นายต ารวจชั้นสัญญาบัตรและข้าราชการในพ้ืนที่ตามที่นายอ าเภอแต่งตั้ง เป็น 

 - รองผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ฝ่ายยุทธการและการข่าว 
 - รองผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ฝ่ายกิจการมวลชน 
 - รองผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ฝ่ายก าลังและส่งก าลังบ ารุง 
 - รองผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ฝ่ายสื่อสารและงบประมาณ 
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๖.๔ การบังคับบัญชา ดังนี้ 
๖.๔.๑  ระดับหมู่ ชรบ. 

บังคับหมู่ ชรบ. (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพิจารณาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง เป็นล าดับแรก)    
มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ก ากับดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ชรบ. ตามนโยบายของ       
ทางราชการกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน กองร้อย ชรบ. และหมวด ชรบ. 

๖.๔.๒  ระดับหมวด ชรบ. 
ผู้บังหมวด ชรบ. (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ก ากับดูแล  

และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชรบ. ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้าน ตามนโยบายของทางราชการ กองพันหน่วย
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และกองร้อย ชรบ. 

๖.๔.๓  ระดับกองร้อย ชรบ. 
ผู้บังคับกองร้อย ชรบ. (ปลัดอ าเภอประจ าต าบล/ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ าต าบล)   

มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ก ากับดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชรบ. ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
ตามนโยบายของทางราชการ และกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 

๖.๔.๔  ระดับกองพัน ชรบ. 
ผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (นายอ าเภอ) มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา 

ควบคุม ก ากับ ดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชรบ. ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ ตามนโยบายของทางราชการ 
๖.๕ ความสามารถใช้อาวุธปืนลูกซองและเครื่องกระสุนปืนลูกซองของชุดรักษาความปลอดภัย

หมู่บ้าน (ชรบ.) 
ชุดรักษาความปลอดภัย

หมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
นายอ าเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้านและเป็นผู้ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงาน สามารถใช้อาวุธของทาง
ราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยจะต้องได้รับมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยและต้องเพ่ิม
ความระมัดระวังในการเก็บรักษาอาวุธปืน
ของทางราชการ ทั้ งนี้  ปลัดอ าเภอ      
ในฐานะผู้บังคับกองร้อย ชรบ. จะต้องก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ ชรบ. อย่างใกล้ชิด 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส่วนกิจการมวลชน ส านักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง โทร. ๐ ๒283 1222 
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๗. งานกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
กองอาสารักษาดินแดน  (อักษรย่อ: อส. : Volunteer Defense Corps ; VDC) จัดตั้งขึ้น   

โดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นองค์การขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็น        
นิติบุคคล ตามมาตรา ๔ หมวด ๑ เป็นองค์การของรัฐ เช่นเดียวกับองค์การอ่ืน ๆ ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
เป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเสมือนกองทัพต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม 
ซึ่งจะมีกรรมการคณะหนึ่งจ านวนไม่น้อยกว่าสิบคน และไม่เกินยี่สิบคน เรียกว่า “คณะกรรมการกลางกองอาสา
รักษาดินแดน” ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
เป็นรองประธานโดยต าแหน่ง ส่วนกรรมการอ่ืน เลขาธิการและรองเลขาธิการนั้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๖ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมาย     
ให้กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนกิจการกองอาสารักษาดินแดน โดยมีส านักอ านวยการกองอาสา
รักษาดินแดน (สน.อส.) สังกัดกรมการปกครอง ท าหน้าที่เป็นฝ่ายอ านวยการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
กองอาสารักษาดินแดน และนอกจากนี้ยังมีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) กองทัพบก ท าหน้าที่เป็น     
ฝ่ายอ านวยการฝ่ายทหาร โดยกองอาสารักษาดินแดนนั้น จะมีลักษณะโครงสร้างเป็นกองก าลังกึ่งทหาร มีล าดับ  
การบังคับบัญชาคล้ายกับกองทัพ ท าหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ปราบปราม
ผู้กระท าผิดกฎหมาย การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงรักษาความปลอดภัย       
ในสถานที่ส าคัญ และการคมนาคม และเป็นกองก าลังส่วนหนึ่งไว้ส ารองที่พร้อมจะเพ่ิมเติมและสนับสนุน       
ก าลังทหารได้เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงคราม และตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด ๗ มาตรา ๒๙ ได้บัญญัติไว้ว่า "เจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหว่างท าการ
ตามหน้าที่ ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา"  

๗.๑ โครงสร้างและการบังคับบัญชา 
กองอาสารักษาดินแดน แบ่งการจัดหน่วยออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
๗.๑.๑ ส่วนกลาง ได้แก่ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

(๑) ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  
(๒) รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)  
(๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองปลัด   

กระทรวงมหาดไทย)  
(๔) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (อธิบดีกรมการปกครอง)  
(๕) รองหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (รองอธิบดีกรมการปกครอง)  
(๖) ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ผู้อ านวยการ

ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง) 
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๗.๑.๒ ส่วนภูมิภาค ได้แก่ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 
(๑) ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  
(๒) รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (รองผู้ว่าราชการจังหวัด)  
(๓) ผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดและหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบังคับ

การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ปลัดจังหวัด)  
(๔) รองหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (หัวหน้าส่วน

ราชการที่มีต าแหน่งเทียบเท่ากับปลัดจังหวัด)  
(๕) ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ป้องกันจังหวัด)  
(๖) ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ (นายอ าเภอ) 

๗.๒ ประเภทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ตามของพระราชบัญญัติกองอาสารักษา

ดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด ๑ มาตรา ๑๒ มี ๓ ประเภท คือ  
(๑) ประเภทส ารอง คือ สมาชิกท่ียังไม่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด 
(๒) ประเภทประจ ากอง คือ สมาชิกที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร และบรรจุอยู่ในอัตราก าลัง 
(๓) ประเภทกองหนุน คือ สมาชิกที่ได้ปลดออกจากประจ ากอง 

๗.๓ บทบาท อ านาจและหน้าที่ 
กองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด ๒ 

มาตรา ๑๖ ดังนี้ 
(๑) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และการกระท าของข้าศึก 
(๒) ท าหน้าที่ต ารวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงาน

ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
(๓) รักษาสถานที่ส าคัญ และการคมนาคม 
(๔) ป้องกันการจารกรรม สดับตรับฟัง และรายงานข่าว 
(๕) ท าความช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหาร

ต้องการ และตัดทอนก าลังข้าศึก 
(๖) เป็นก าลังส่วนหนึ่งไว้ส ารองพร้อมที่จะเพ่ิมเติมและสนับสนุน

ก าลังทหารได้เมื่อจ าเป็น 
นอกจากนั้นแล้ว ในปัจจุบัน กองอาสารักษาดินแดน หรือ อส. ยังมีภารกิจและบทบาทหน้าที่       

ในด้านต่าง ๆ อีกมาก ทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น กรมการปกครอง กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืน  ๆ       
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปราบปรามการค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงการควบคุมความไม่สงบในชายแดน
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๗. งานกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
กองอาสารักษาดินแดน  (อักษรย่อ: อส. : Volunteer Defense Corps ; VDC) จัดตั้ง ขึ้น   

โดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นองค์การขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็น        
นิติบุคคล ตามมาตรา ๔ หมวด ๑ เป็นองค์การของรัฐ เช่นเดียวกับองค์การอ่ืน ๆ ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
เป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเสมือนกองทัพต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม 
ซึ่งจะมีกรรมการคณะหนึ่งจ านวนไม่น้อยกว่าสิบคน และไม่เกินยี่สิบคน เรียกว่า “คณะกรรมการกลางกองอาสา
รักษาดินแดน” ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
เป็นรองประธานโดยต าแหน่ง ส่วนกรรมการอ่ืน เลขาธิการและรองเลขาธิการนั้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๖ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมาย     
ให้กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนกิจการกองอาสารักษาดินแดน โดยมีส านักอ านวยการกองอาสา
รักษาดินแดน (สน.อส.) สังกัดกรมการปกครอง ท าหน้าที่เป็นฝ่ายอ านวยการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
กองอาสารักษาดินแดน และนอกจากนี้ยังมีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) กองทัพบก ท าหน้าที่เป็น     
ฝ่ายอ านวยการฝ่ายทหาร โดยกองอาสารักษาดินแดนนั้น จะมีลักษณะโครงสร้างเป็นกองก าลังกึ่งทหาร มีล าดับ  
การบังคับบัญชาคล้ายกับกองทัพ ท าหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ปราบปราม
ผู้กระท าผิดกฎหมาย การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงรักษาความปลอดภัย       
ในสถานที่ส าคัญ และการคมนาคม และเป็นกองก าลังส่วนหนึ่งไว้ส ารองที่พร้อมจะเพ่ิมเติมและสนับสนุน       
ก าลังทหารได้เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงคราม และตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด ๗ มาตรา ๒๙ ได้บัญญัติไว้ว่า "เจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหว่างท าการ
ตามหน้าที่ ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา"  

๗.๑ โครงสร้างและการบังคับบัญชา 
กองอาสารักษาดินแดน แบ่งการจัดหน่วยออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
๗.๑.๑ ส่วนกลาง ได้แก่ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

(๑) ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  
(๒) รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)  
(๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองปลัด   

กระทรวงมหาดไทย)  
(๔) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (อธิบดีกรมการปกครอง)  
(๕) รองหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (รองอธิบดีกรมการปกครอง)  
(๖) ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ผู้อ านวยการ

ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง) 
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๗.๑.๒ ส่วนภูมิภาค ได้แก่ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 
(๑) ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  
(๒) รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (รองผู้ว่าราชการจังหวัด)  
(๓) ผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดและหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบังคับ

การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ปลัดจังหวัด)  
(๔) รองหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (หัวหน้าส่วน

ราชการที่มีต าแหน่งเทียบเท่ากับปลัดจังหวัด)  
(๕) ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ป้องกันจังหวัด)  
(๖) ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ (นายอ าเภอ) 

๗.๒ ประเภทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ตามของพระราชบัญญัติกองอาสารักษา

ดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด ๑ มาตรา ๑๒ มี ๓ ประเภท คือ  
(๑) ประเภทส ารอง คือ สมาชิกท่ียังไม่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด 
(๒) ประเภทประจ ากอง คือ สมาชิกที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร และบรรจุอยู่ในอัตราก าลัง 
(๓) ประเภทกองหนุน คือ สมาชิกที่ได้ปลดออกจากประจ ากอง 

๗.๓ บทบาท อ านาจและหน้าที่ 
กองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด ๒ 

มาตรา ๑๖ ดังนี้ 
(๑) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และการกระท าของข้าศึก 
(๒) ท าหน้าที่ต ารวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงาน

ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
(๓) รักษาสถานที่ส าคัญ และการคมนาคม 
(๔) ป้องกันการจารกรรม สดับตรับฟัง และรายงานข่าว 
(๕) ท าความช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหาร

ต้องการ และตัดทอนก าลังข้าศึก 
(๖) เป็นก าลังส่วนหนึ่งไว้ส ารองพร้อมที่จะเพ่ิมเติมและสนับสนุน

ก าลังทหารได้เมื่อจ าเป็น 
นอกจากนั้นแล้ว ในปัจจุบัน กองอาสารักษาดินแดน หรือ อส. ยังมีภารกิจและบทบาทหน้าที่       

ในด้านต่าง ๆ อีกมาก ทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น กรมการปกครอง กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืน  ๆ       
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปราบปรามการค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงการควบคุมความไม่สงบในชายแดน



- 184 - 

ภาคใต้ของประเทศไทย การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การพัฒนาและสร้างมวลชน การบริการประชาชน   
การส่งเสริมการท่องเที่ยว บรรเทาภัยด้านความมั่นคง เป็นต้น 

๗.๔ การก ากับ ควบคุม สนับสนุน 
การจัดหน่วยของกองอาสารักษาดินแดน เป็นการจัดโดยอิงโครงสร้างการจัดส่วนราชการของ 

กระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
๗.๔.๑ ส่วนกลาง มีองค์กรรับผิดชอบการบริหาร ประกอบด้วย 

(๑) คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีอ านาจและหน้าที่ และด าเนินงาน    
กองอาสารักษาดินแดน โดยทั่วไปตามนโยบายและวิชาการเทคนิคของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และวางระเบียบ 
และข้อบังคับส าหรับกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีไม่น้อยกว่าสิบคน   
และไม่เกินยี่สิบคน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม         
เป็นรองประธาน โดยต าแหน่ง ส่วนกรรมการ เลขาธิการ และรองเลขาธิการ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี (ปัจจุบันอธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการและเลขาธิการ 
รองอธิบดีการปกครอง เป็นกรรมการและรองเลขาธิการ และผู้อ านวยการส านักกองอาสารักษาดินแดน          
เป็นรองเลขาธิการ)   

(๒) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ท าหน้าที่เป็นหน่วยบริหารจัดการกิจการ     
กองอาสารักษาดินแดนในส่วนกลาง และให้เป็นหน่วยควบคุม อ านวยการ สั่งการและก ากับดูแลกองบังคับการ   
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้บัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น รองผู้บัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดน ปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบไปด้วย  
๑) ฝ่ายอ านวยการ (กรมการปกครอง) โดยมี  

- อธิบดีกรมการปกครอง เป็น หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดน  

- รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็น รองหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบัญชาการกอง
อาสารักษาดินแดน    

- ผู้อ านวยการส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน  

- ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน 
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าฝ่ายอ านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

นอกจากนี้ยังมีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) กองทัพบก ท าหน้าที่ เป็น  
ฝ่ายอ านวยการฝ่ายทหาร  
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๒) ฝ่ายปฏิบัติการ โดยมีหน่วยรับผิดชอบการปฏิบัติ ได้แก่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน 
จ านวน ๗ กองร้อย ดังนี้  

- กองร้อยบังคับการและบริการที่ ๑ ตั้งอยู่ที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 
(บก.อส.)  

- กองร้อยบังคับการและบริการที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมกองก าลังประจ าถิ่น    
ท่าสาป อ าเภอเมืองยะลา   

- กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ มท.  
- กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ สงขลา   
- กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ บก.อส.   
- กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมกองก าลังประจ าถิ่นท่าสาป      

อ.เมืองยะลา   
- กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ค่ายเพชรโยธิน อ.ชะอ า เพชรบุรี 
โดยมี เจ้าพนักงานปกครอง ที่ได้รับมอบหมาย เป็น ผู้บังคับกองร้อย 

๓) ที่ปรึกษา    
เนื่องจากภารกิจกองอาสารักษาดินแดนจะต้องเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับกิจการ

ทหาร ต ารวจ และพลเรือน ดังนั้น ที่ปรึกษาประจ ากองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนส่วนกลางจึงจ าเป็นต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญในกิจการทั้ง ๓ ประการ มาเป็นที่ปรึกษา (ปัจจุบันต าแหน่งที่ปรึกษามีจ านวน ๕ อัตรา) 

๗.๔.๒ ส่วนภูมิภาค มีองค์กรรับผิดชอบการบริหาร คือกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัด โดยมี  

(๑)  ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด  
(๒)  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด  
(๓)  ปลัดจังหวัด เป็น ผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด  
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบไปด้วย 

๑) ฝ่ายอ านวยการ (ที่ท าการปกครองจังหวัด) โดยมี  
- ปลัดจังหวัด เป็น หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด  
- ป้องกันจังหวัด เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการกองอาสารักษา

ดินแดนจังหวัด     
- ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน สังกัด ที่ท าการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)    
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 

๒) กองร้อยบังคับการและบริการ มีป้องกันจังหวัด เป็น ผู้บังคับกองร้อย ปฏิบัติภารกิจ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การจัดระเบียบสังคมร่วมกับฝ่ายปกครอง  
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ภาคใต้ของประเทศไทย การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การพัฒนาและสร้างมวลชน การบริการประชาชน   
การส่งเสริมการท่องเที่ยว บรรเทาภัยด้านความมั่นคง เป็นต้น 

๗.๔ การก ากับ ควบคุม สนับสนุน 
การจัดหน่วยของกองอาสารักษาดินแดน เป็นการจัดโดยอิงโครงสร้างการจัดส่วนราชการของ 

กระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
๗.๔.๑ ส่วนกลาง มีองค์กรรับผิดชอบการบริหาร ประกอบด้วย 

(๑) คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีอ านาจและหน้าที่ และด าเนินงาน    
กองอาสารักษาดินแดน โดยทั่วไปตามนโยบายและวิชาการเทคนิคของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และวางระเบียบ 
และข้อบังคับส าหรับกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีไม่น้อยกว่าสิบคน   
และไม่เกินยี่สิบคน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม         
เป็นรองประธาน โดยต าแหน่ง ส่วนกรรมการ เลขาธิการ และรองเลขาธิการ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี (ปัจจุบันอธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการและเลขาธิการ 
รองอธิบดีการปกครอง เป็นกรรมการและรองเลขาธิการ และผู้อ านวยการส านักกองอาสารักษาดินแดน          
เป็นรองเลขาธิการ)   

(๒) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ท าหน้าที่เป็นหน่วยบริหารจัดการกิจการ     
กองอาสารักษาดินแดนในส่วนกลาง และให้เป็นหน่วยควบคุม อ านวยการ สั่งการและก ากับดูแลกองบังคับการ   
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้บัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น รองผู้บัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดน ปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบไปด้วย  
๑) ฝ่ายอ านวยการ (กรมการปกครอง) โดยมี  

- อธิบดีกรมการปกครอง เป็น หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดน  

- รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็น รองหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบัญชาการกอง
อาสารักษาดินแดน    

- ผู้อ านวยการส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน  

- ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน 
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าฝ่ายอ านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

นอกจากนี้ยังมีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) กองทัพบก ท าหน้าที่ เป็น  
ฝ่ายอ านวยการฝ่ายทหาร  
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๒) ฝ่ายปฏิบัติการ โดยมีหน่วยรับผิดชอบการปฏิบัติ ได้แก่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน 
จ านวน ๗ กองร้อย ดังนี้  

- กองร้อยบังคับการและบริการที่ ๑ ตั้งอยู่ที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 
(บก.อส.)  

- กองร้อยบังคับการและบริการที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมกองก าลังประจ าถิ่น    
ท่าสาป อ าเภอเมืองยะลา   

- กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ มท.  
- กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ สงขลา   
- กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ บก.อส.   
- กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมกองก าลังประจ าถิ่นท่าสาป      

อ.เมืองยะลา   
- กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ค่ายเพชรโยธิน อ.ชะอ า เพชรบุรี 
โดยมี เจ้าพนักงานปกครอง ที่ได้รับมอบหมาย เป็น ผู้บังคับกองร้อย 

๓) ที่ปรึกษา    
เนื่องจากภารกิจกองอาสารักษาดินแดนจะต้องเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับกิจการ

ทหาร ต ารวจ และพลเรือน ดังนั้น ที่ปรึกษาประจ ากองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนส่วนกลางจึงจ าเป็นต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญในกิจการทั้ง ๓ ประการ มาเป็นที่ปรึกษา (ปัจจุบันต าแหน่งที่ปรึกษามีจ านวน ๕ อัตรา) 

๗.๔.๒ ส่วนภูมิภาค มีองค์กรรับผิดชอบการบริหาร คือกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัด โดยมี  

(๑)  ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด  
(๒)  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด  
(๓)  ปลัดจังหวัด เป็น ผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด  
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบไปด้วย 

๑) ฝ่ายอ านวยการ (ที่ท าการปกครองจังหวัด) โดยมี  
- ปลัดจังหวัด เป็น หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด  
- ป้องกันจังหวัด เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการกองอาสารักษา

ดินแดนจังหวัด     
- ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน สังกัด ที่ท าการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)    
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 

๒) กองร้อยบังคับการและบริการ มีป้องกันจังหวัด เป็น ผู้บังคับกองร้อย ปฏิบัติภารกิจ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การจัดระเบียบสังคมร่วมกับฝ่ายปกครอง  
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๓) กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด มีปลัดอ าเภอที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บังคับ
กองร้อย ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การจัดระเบียบสังคมร่วมกับฝ่ายปกครอง และเป็นผู้ช่วย
ครูฝึกในศูนย์บ าบัดยาเสพติด  

๔) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ มีนายอ าเภอ เป็น ผู้บังคับกองร้อย ปฏิบัติ
ภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การจัดระเบียบสังคมร่วมกับฝ่ายปกครอง รักษาความมั่นคงตามแนว
ชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในศูนย์พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมา ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 

๗.๕ กระบวนการในการปฏิบัติงาน 
๗.๕.๑ การสั่งใช้ก าลังสมาชิก อส. ปฏิบัติภารกิจ จะต้องเป็นไปตามแผนสั่งใช้ก าลังสมาชิก อส. 

ปฏิบัติภารกิจประจ าปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจาก บก.อส. โดยผู้มีอ านาจสั่งใช้ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน : ผบ.อส. (รมว.มท.) สั่งใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร 

รวมทั้งผู้ที่ ผบ.อส. มอบหมายได้แก่ รอง ผบ.อส. (รมช.มท.)/ผช.ผบ.อส. (ปมท., ร.ปมท.)/หน.ฝอ.บก.อส. (อปค.) 
(๒) ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด : ผบ.อส.จ. (ผวจ.) สั่งใช้ได้ภายในพ้ืนที่จังหวัด 
(๓) ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ : ผบ.ร้อย.อส.อ. (นายอ าเภอ) ส่ังใช้ได้

ภายในอ าเภอ 
๗.๕.๒ การปฏิบัติ แยกเป็น 

(๑) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งน้อมน าหลักการไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนที่ 
๒) ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือให้เกิดความรู้รัก

สามัคคี พร้อมที่จะปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และสามารถถ่ายทอดความคิดดังกล่าวไปถึงประชาชนในท้องที่ 
(๒) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

๑) ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง และสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของหมู่บ้าน 

๒) ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงความปรองดอง  สมานฉันท์ และมีจิตส านึกร่วมของ      
คนไทยในชาติ สามารถ น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้อย่างถูกต้อง 

(๓) รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 
๑) ท าหน้าที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง ในการป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย ดังนี้ 

- การรวมกลุ่มกวนเมือง     
- การลักลอบเล่นพนัน 
- การมั่วสุมอบายมุขในสถานที่เสี่ยง ได้แก่  สถานบันเทิง สถานบริการ หอพัก       

ที่พักอาศัย เชิงพาณิชย์ ร้านเกม และอินเตอร์เน็ต 
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- การกระท าผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม  

๒) ท าหน้าที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง ในการควบคุมดูแลกิจการที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนและสังคม ตามท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงที่ส าคัญ ดังนี้ 

- กฎหมายว่าด้วยการพนัน 
- กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
- กฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
- กฎหมายว่าด้วยโรงรับจ าน า 
- กฎหมายว่าด้วยควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
- กฎหมายว่าด้วยควบคุมการเรี่ยไร 
- กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฯ 
- งานสมาคมมูลนิธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

๓) ท าหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง เข้าท าการสอบสวนความผิด
คดีอาญาตามกฎหมาย โดยรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมตัวผู้ต้องหา การเก็บรักษาของกลาง และ     
การน าส่งตัวผู้ต้องหา 

๔) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายต่อประชาชนและ
สังคมในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น ภารกิจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว ภารกิจ
ป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล     

๕) สนับสนุนการฝึกอบรมในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามนโยบายของรัฐบาล/
กระทรวงมหาดไทย ให้กับกองอาสารักษาดินแดน ฝ่ายปกครอง (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) ก าลังประชาชน 
(ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  โดยกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ ๒ 
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

๖) การด าเนินการด้านการข่าว/จิตวิทยา ภายใต้ศูนย์ข่าวในพ้ืนที่ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค
และโครงการ อส.สัมพันธ์  

(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑) รักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
๒) สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร ในการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองและต าบล/

หมู่บ้าน โดยรับผิดชอบมาตรการเชิงรับในพ้ืนที่ดังนี้ 
- การรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วไป ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยสถานที่

ราชการและสถานที่ส าคัญ/จัดชุดลาดตระเวนและจัดตั้งจุดตรวจ ร่วมกับทหาร ต ารวจ/จัดชุดปฏิบัติการคุ้มครอง 
ครู นักเรียน พระ 
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๓) กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด มีปลัดอ าเภอที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บังคับ
กองร้อย ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การจัดระเบียบสังคมร่วมกับฝ่ายปกครอง และเป็นผู้ช่วย
ครูฝึกในศูนย์บ าบัดยาเสพติด  

๔) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ มีนายอ าเภอ เป็น ผู้บังคับกองร้อย ปฏิบัติ
ภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การจัดระเบียบสังคมร่วมกับฝ่ายปกครอง รักษาความมั่นคงตามแนว
ชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในศูนย์พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมา ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 

๗.๕ กระบวนการในการปฏิบัติงาน 
๗.๕.๑ การสั่งใช้ก าลังสมาชิก อส. ปฏิบัติภารกิจ จะต้องเป็นไปตามแผนสั่งใช้ก าลังสมาชิก อส. 

ปฏิบัติภารกิจประจ าปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจาก บก.อส. โดยผู้มีอ านาจสั่งใช้ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน : ผบ.อส. (รมว.มท.) สั่งใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร 

รวมทั้งผู้ที่ ผบ.อส. มอบหมายได้แก่ รอง ผบ.อส. (รมช.มท.)/ผช.ผบ.อส. (ปมท., ร.ปมท.)/หน.ฝอ.บก.อส. (อปค.) 
(๒) ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด : ผบ.อส.จ. (ผวจ.) สั่งใช้ได้ภายในพ้ืนที่จังหวัด 
(๓) ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ : ผบ.ร้อย.อส.อ. (นายอ าเภอ) ส่ังใช้ได้

ภายในอ าเภอ 
๗.๕.๒ การปฏิบัติ แยกเป็น 

(๑) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งน้อมน าหลักการไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนที่ 
๒) ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือให้เกิดความรู้รัก

สามัคคี พร้อมที่จะปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และสามารถถ่ายทอดความคิดดังกล่าวไปถึงประชาชนในท้องที่ 
(๒) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

๑) ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง และสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของหมู่บ้าน 

๒) ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงความปรองดอง  สมานฉันท์ และมีจิตส านึกร่วมของ      
คนไทยในชาติ สามารถ น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้อย่างถูกต้อง 

(๓) รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 
๑) ท าหน้าที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง ในการป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย ดังนี้ 

- การรวมกลุ่มกวนเมือง     
- การลักลอบเล่นพนัน 
- การมั่วสุมอบายมุขในสถานที่เสี่ยง ได้แก่  สถานบันเทิง สถานบริการ หอพัก       

ที่พักอาศัย เชิงพาณิชย์ ร้านเกม และอินเตอร์เน็ต 
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- การกระท าผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม  

๒) ท าหน้าที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง ในการควบคุมดูแลกิจการที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนและสังคม ตามท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงที่ส าคัญ ดังนี้ 

- กฎหมายว่าด้วยการพนัน 
- กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
- กฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
- กฎหมายว่าด้วยโรงรับจ าน า 
- กฎหมายว่าด้วยควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
- กฎหมายว่าด้วยควบคุมการเรี่ยไร 
- กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฯ 
- งานสมาคมมูลนิธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

๓) ท าหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง เข้าท าการสอบสวนความผิด
คดีอาญาตามกฎหมาย โดยรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมตัวผู้ต้องหา การเก็บรักษาของกลาง และ     
การน าส่งตัวผู้ต้องหา 

๔) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายต่อประชาชนและ
สังคมในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น ภารกิจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว ภารกิจ
ป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล     

๕) สนับสนุนการฝึกอบรมในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามนโยบายของรัฐบาล/
กระทรวงมหาดไทย ให้กับกองอาสารักษาดินแดน ฝ่ายปกครอง (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) ก าลังประชาชน 
(ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  โดยกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ ๒ 
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

๖) การด าเนินการด้านการข่าว/จิตวิทยา ภายใต้ศูนย์ข่าวในพ้ืนที่ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค
และโครงการ อส.สัมพันธ์  

(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑) รักษาความสงบเรยีบร้อยและความม่ันคงตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
๒) สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร ในการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองและต าบล/

หมู่บ้าน โดยรับผิดชอบมาตรการเชิงรับในพ้ืนที่ดังนี้ 
- การรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วไป ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยสถานที่

ราชการและสถานที่ส าคัญ/จัดชุดลาดตระเวนและจัดตั้งจุดตรวจ ร่วมกับทหาร ต ารวจ/จัดชุดปฏิบัติการคุ้มครอง 
ครู นักเรียน พระ 
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- การรักษาความปลอดภัยบนขบวนรถไฟ จากสถานีรถไฟหาดใหญ่ ถึงสถานีรถไฟ        
สุไหงโก-ลก โดยมีกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๒ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นหน่วยรับผิดชอบการปฏิบัติ  

- การรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่เขตเมืองของ ๖ อ าเภอ ที่ล่อแหลมต่อการ      
ก่อเหตุรุนแรง ได้แก่ อ าเภอเมืองปัตตานี/เมืองยะลา/เบตง/เมืองนราธิวาส/สุไหงโก-ลก/หาดใหญ่ 

- การรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ต าบล/หมู่บ้าน โดยการจัดก าลังพล สังกัด หมวด
อาสารักษาดินแดนต าบล (มว.อส.ต.) ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) ซึ่งเป็นการสนธิ
ก าลังภายในพ้ืนที่ ได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครอง : (ปลัดอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)/เจ้าหน้าที่ : กองอาสารักษา
ดินแดนโดย หมวดอาสารักษาดินแดนต าบล/อาสาสมัครประจ าพื้นที่ : ชุดรักษาความปลอดภัย 

หมู่บ้าน (ชรบ.) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับต าบล/หมู่บ้าน พร้อมทั้งให้จัดท าแผน
เผชิญเหตุและแผนระวังป้องกันฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองต าบล รวมทั้งแผนปฏิบัติการต าบล 

- สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจร่วมกับอาสาสมัครประจ าพ้ืนที่  ในการรักษา            
ความปลอดภัยพ้ืนที่ต าบล/หมู่บ้าน และมาตรการเชิงรับอ่ืน ๆ แทนก าลังทหาร เช่น การรักษาความปลอดภัยครู 
โรงเรียน พระ วัด และสถานที่ราชการ 

๓) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย       
โดยศูนย์ฝึกกองก าลังประจ าถิ่นท่าสาป กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

๔) การด าเนินการด้านการข่าว/จิตวิทยา ภายใต้ศูนย์ข่าว  ในพ้ืนที่ส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาคและโครงการ อส.สัมพันธ์/ชคต.สัมพันธ์  

(๕) ป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
สนับสนุนการปฏิบัติด้านการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้แก่  

ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย/กรมการปกครอง/จังหวัด และศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ดังนี้ 

๑) รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในหมู่บ้าน 
๒) สกัดกั้นการลักลอบล าเลียงน าเข้ายาเสพติดตามช่องทางชายแดน  รวมทั้งพื้นที่

ในประเทศ 
๓) ปราบปรามและจับกุมการกระท าความผิด 
๔) พัฒนาระบบและมาตรฐานการบ าบัดรักษาในหน่วยบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

(แบบระบบสมัครใจ) ซ่ึงด าเนนิการโดยกองร้อยอาสารกัษาดินแดน รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรม  
๕) การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู

ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ 
(๖) รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน 

๑) ตั้งด่าน/จุดตรวจ ตรวจค้นจับกุม ในเส้นทางตามแนวชายแดน 

- 189 - 

๒) รักษาความปลอดภัยพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา โดยกองร้อย
อาสารักษาดินแดนอ าเภอที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ สวนผึ้ง (จ.ราชบุรี)/สังขละบุรี (จ.กาญจนบุรี)/เมืองแม่ฮ่องสอน 
ขุนยวม สบเมย (จ.แมฮ่่องสอน)/ท่าสองยาง อุ้มผาง พบพระ (จ.ตาก)  

(๗) ป้องกันและปราบปรามการท าลายทรัพยากรป่าไม้  
กองอาสารักษาดินแดน เป็นก าลังหลักส าคัญที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปราม       

การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า การบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน และการเผาป่า เพราะเป็นกองก าลังประจ าถิ่น เป็นบุคคลในพ้ืนที่ 
ย่อมรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสมบัติอันล้ าค่าของตนเอง ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ดังนั้น จึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนและหน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้อง ในการขอรับการสนับสนุนก าลัง ออกร่วมปฏิบัติงานด้วยทุกครั้ง 

(๘) พัฒนาและสร้างมวลชน 
๑) ด าเนินงานตามโครงการ อส.สัมพันธ์ 
๒) ด าเนินงานตามโครงการ “จังหวัด/อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่” 

(๙) ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
๑) ในการออกปฏิบัติภารกิจที่มีความจ าเป็นต้องใช้อาวุธ ให้ออกค าสั่งสั่งใช้ปฏิบัติ

ภารกิจโดยระบุอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
“เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ซึ่งอยู่ในระหว่าง

การปฏิบัติหน้าที่ สามารถพกพาอาวุธปืนติดตัวได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตาม
มาตรา ๘ ทวิ วรรคสาม ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม 
อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ตามข้อ ๔/๑ (๒) ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖” 

๒) หากมีปัญหา ข้อสงสัย ในการเข้าจับกุม หรือด าเนินคดี ให้ประสานการปฏิบัติกับ
ทางส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 

๗.๕.๓ หลักนิยมการใช้ก าลังกองอาสารักษาดินแดน ในภาวะไม่ปกติหรือสงคราม 
การด าเนินการป้องกันประเทศในยามสงคราม โดยใช้มาตรการทางทหารเพ่ือตอบโต้และ

ขัดขวางการเข้าโจมตีของข้าศึก ยังมีภารกิจอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ การพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลัง ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ป้องกันมิให้ข้าศึกรุกเข้าพ้ืนที่เขตหลัง ตลอดจนบรรเทาภัยจากการกระท าของข้าศึก และเข้าควบคุมสถานการณ์
ของพ้ืนที่เขตหลังให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 

๗.๕.๔ บทบาทกองอาสารักษาดินแดน ตามแผนการป้องกันประเทศ 
(๑) ส าหรับภารกิจการป้องกันประเทศ เป็นการผนึกก าลังความร่วมมือกันต่อสู้ป้องกัน

ประเทศในรูปแบบการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ (Total Defense) โดยแนวความคิดดังกล่าวนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 
๑) การป้องกันทางยุทธศาสตร์ (Strategy Defense) 
๒) การป้องกันรักษาดินแดน (Territorial Defense)  
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- การรักษาความปลอดภัยบนขบวนรถไฟ จากสถานีรถไฟหาดใหญ่ ถึงสถานีรถไฟ        
สุไหงโก-ลก โดยมีกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๒ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นหน่วยรับผิดชอบการปฏิบัติ  

- การรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่เขตเมืองของ ๖ อ าเภอ ที่ล่อแหลมต่อการ      
ก่อเหตุรุนแรง ได้แก่ อ าเภอเมืองปัตตานี/เมืองยะลา/เบตง/เมืองนราธิวาส/สุไหงโก-ลก/หาดใหญ่ 

- การรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ต าบล/หมู่บ้าน โดยการจัดก าลังพล สังกัด หมวด
อาสารักษาดินแดนต าบล (มว.อส.ต.) ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) ซึ่งเป็นการสนธิ
ก าลังภายในพ้ืนที่ ได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครอง : (ปลัดอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)/เจ้าหน้าที่ : กองอาสารักษา
ดินแดนโดย หมวดอาสารักษาดินแดนต าบล/อาสาสมัครประจ าพื้นที่ : ชุดรักษาความปลอดภัย 

หมู่บ้าน (ชรบ.) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับต าบล/หมู่บ้าน พร้อมทั้งให้จัดท าแผน
เผชิญเหตุและแผนระวังป้องกันฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองต าบล รวมทั้งแผนปฏิบัติการต าบล 

- สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจร่วมกับอาสาสมัครประจ าพ้ืนที่  ในการรักษา            
ความปลอดภัยพ้ืนที่ต าบล/หมู่บ้าน และมาตรการเชิงรับอ่ืน ๆ แทนก าลังทหาร เช่น การรักษาความปลอดภัยครู 
โรงเรียน พระ วัด และสถานที่ราชการ 

๓) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย       
โดยศูนย์ฝึกกองก าลังประจ าถิ่นท่าสาป กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

๔) การด าเนินการด้านการข่าว/จิตวิทยา ภายใต้ศูนย์ข่าว  ในพ้ืนที่ส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาคและโครงการ อส.สัมพันธ์/ชคต.สัมพันธ์  

(๕) ป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
สนับสนุนการปฏิบัติด้านการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้แก่  

ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย/กรมการปกครอง/จังหวัด และศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ดังนี้ 

๑) รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในหมู่บ้าน 
๒) สกัดกั้นการลักลอบล าเลียงน าเข้ายาเสพติดตามช่องทางชายแดน  รวมทั้งพื้นที่

ในประเทศ 
๓) ปราบปรามและจับกุมการกระท าความผิด 
๔) พัฒนาระบบและมาตรฐานการบ าบัดรักษาในหน่วยบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

(แบบระบบสมัครใจ) ซ่ึงด าเนนิการโดยกองร้อยอาสารกัษาดินแดน รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรม  
๕) การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู

ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ 
(๖) รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน 

๑) ตั้งด่าน/จุดตรวจ ตรวจค้นจับกุม ในเส้นทางตามแนวชายแดน 
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๒) รักษาความปลอดภัยพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา โดยกองร้อย
อาสารักษาดินแดนอ าเภอที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ สวนผึ้ง (จ.ราชบุรี)/สังขละบุรี (จ.กาญจนบุรี)/เมืองแม่ฮ่องสอน 
ขุนยวม สบเมย (จ.แมฮ่่องสอน)/ท่าสองยาง อุ้มผาง พบพระ (จ.ตาก)  

(๗) ป้องกันและปราบปรามการท าลายทรัพยากรป่าไม้  
กองอาสารักษาดินแดน เป็นก าลังหลักส าคัญที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปราม       

การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า การบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน และการเผาป่า เพราะเป็นกองก าลังประจ าถิ่น เป็นบุคคลในพ้ืนที่ 
ย่อมรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสมบัติอันล้ าค่าของตนเอง ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ดังนั้น จึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนและหน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้อง ในการขอรับการสนับสนุนก าลัง ออกร่วมปฏิบัติงานด้วยทุกครั้ง 

(๘) พัฒนาและสร้างมวลชน 
๑) ด าเนินงานตามโครงการ อส.สัมพันธ์ 
๒) ด าเนินงานตามโครงการ “จังหวัด/อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่” 

(๙) ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
๑) ในการออกปฏิบัติภารกิจที่มีความจ าเป็นต้องใช้อาวุธ ให้ออกค าสั่งสั่งใช้ปฏิบัติ

ภารกิจโดยระบุอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
“เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ซึ่งอยู่ในระหว่าง

การปฏิบัติหน้าที่ สามารถพกพาอาวุธปืนติดตัวได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตาม
มาตรา ๘ ทวิ วรรคสาม ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม 
อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ตามข้อ ๔/๑ (๒) ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖” 

๒) หากมีปัญหา ข้อสงสัย ในการเข้าจับกุม หรือด าเนินคดี ให้ประสานการปฏิบัติกับ
ทางส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 

๗.๕.๓ หลักนิยมการใช้ก าลังกองอาสารักษาดินแดน ในภาวะไม่ปกติหรือสงคราม 
การด าเนินการป้องกันประเทศในยามสงคราม โดยใช้มาตรการทางทหารเพ่ือตอบโต้และ

ขัดขวางการเข้าโจมตีของข้าศึก ยังมีภารกิจอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ การพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลัง ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ป้องกันมิให้ข้าศึกรุกเข้าพ้ืนที่เขตหลัง ตลอดจนบรรเทาภัยจากการกระท าของข้าศึก และเข้าควบคุมสถานการณ์
ของพ้ืนที่เขตหลังให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 

๗.๕.๔ บทบาทกองอาสารักษาดินแดน ตามแผนการป้องกันประเทศ 
(๑) ส าหรับภารกิจการป้องกันประเทศ เป็นการผนึกก าลังความร่วมมือกันต่อสู้ป้องกัน

ประเทศในรูปแบบการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ (Total Defense) โดยแนวความคิดดังกล่าวนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 
๑) การป้องกันทางยุทธศาสตร์ (Strategy Defense) 
๒) การป้องกันรักษาดินแดน (Territorial Defense)  
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๓) การป้องกันด้านพลเรือน (Civil Defense) 
(๒)  แผนการป้องกันประเทศแบบผนึกก าลังดังกล่าว มีก าลังที่มาเก่ียวข้อง ๓ ส่วน คือ 

๑) ก าลังรบหลัก (Main Force) ได้แก่ ก าลังที่สามารถโยกย้ายเข้าปฏิบัติงานได้ในทุก
พ้ืนที่เป็นปึกแผ่น มีอ านาจการยิง และความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่สูง ประกอบด้วย 

- ก าลังประจ าการ (กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) 
- ก าลังส ารองหรือกองหนุน ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วสามารถใช้งานได้ทันการ  

๒) ก าลังประจ าถ่ิน (Local Force) ได้แก่ ก าลังบางส่วนของก าลังประจ าการ ที่ก าหนด
บทบาทไว้ในลักษณะก าลังประจ าถ่ินและก าลังแบบทหาร ที่ได้รับการจัดตั้งและควบคุมโดยฝ่ายทหาร รวมทั้งก าลัง
ประจ าถิ่นที่จัดตั้งโดยฝ่ายพลเรือน และต ารวจ ประกอบด้วย 

- ทหารพราน      
- กองอาสารักษาดินแดน  
- ต ารวจตระเวนชายแดน 
มีหน้าที่บทบาทเป็นกองก าลังกึ่งทหาร รวมทั้งเป็นก าลังส ารองประเภทพร้อมรบ 

(Ready Reserve) ท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติ ให้แก่ ก าลังรบหลัก 
๓) ก าลังประชาชน (Civil Force) ได้แก่ การป้องกันฝ่ายพลเรือนที่จัดตั้งราษฎรไว้ใน

รูปแบบหรือกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย 
- ลูกเสือชาวบ้าน 
- ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) 
- หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 
- ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  

ซึ่งการผนึกก าลังความร่วมมือกันต่อสู้ป้องกันประเทศในรูปแบบการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ 
(Total Defense) เป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองทุกคน ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันรักษาความสงบสุขและ
ความปลอดภัยของประเทศชาติ 

๗.๕.๕  การจัดหน่วยเฉพาะกิจ  
การออกปฏิบัติภารกิจที่ต้องสนธิก าลังภายในหน่วย ให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) ระดับอ านวยการ จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด    

(ฉก.บก.อส.จ.) เพ่ือเป็นหน่วยอ านวยการ และสั่งใช้ก าลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพ้ืนที่ รวมทั้งประสานการ
ปฏิบัติกับหน่วยทหารและหน่วยต ารวจในพ้ืนที่ โดยมีหัวหน้าฝ่ายอ านวยการฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็น          
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ (ผบ.ฉก.)  

(๒) ระดับปฏิบัติการ จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 
(ชปพ.บก.อส.จ.) เพ่ือเป็นหน่วยปฏิบัติภารกิจ โดยมีผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ านวยการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
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หัวหน้าชุด และมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
ประจ าชุด 

๗.๕.๖ การสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทส ารอง ปฏิบัติภารกิจ  
  (๑) จัดท าค าสั่งสั่งใช้ในการออกปฏิบัติภารกิจทุกครั้ ง โดยต้องมีเจ้าพนักงานปกครอง/

ปลัดอ าเภอท าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติภารกิจด้วย ทั้งนี้ห้ามสั่งใช้อาวุธปืนประกอบการปฏิบัติภารกิจโดยเด็ดขาด 
(๒) ให้แต่งเครื่องแบบขณะปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง  
(๓) ภารกิจในการสั่งใช้ ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน/      

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การข่าว/งานบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โทร. 0 2278 1008 
 

๘. ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง 
๘.๑  ประวัติหลักการและเหตุผลความเป็นมา 

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส าคัญด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในและ     
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ        
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ
การจัดระเบียบสังคมและอาชญากรรมต่าง ๆ รวมถึง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗    
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม โดยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นเพ่ือท าหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ก ากับดูแล และอ านวยการให้
การบริหารงานของศูนย์ด ารงธรรมและการบริหารงานของจังหวัดด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและ           
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและเป็นสุข 
รวมถึงภารกิจในการจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยมีหน่วย
เคลื่อนที่เร็วหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการแจ้งเบาะแส  

ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการ ด าเนินการ
เก่ียวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งทางอาญา งานคดีปกครองและ  
งานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมการปกครอง การด าเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทและ
คดีอาญาทั่วไป การอ านวยการและประสานงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การปราบปรามอาชญากรรม 
รวมถึงการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงได้สนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลโดยการจัดตั้ง “ชุดเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย” 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลในพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร ตามที่ได้รับการแจ้ง
เบาะแสจากศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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๓) การป้องกันด้านพลเรือน (Civil Defense) 
(๒)  แผนการป้องกันประเทศแบบผนึกก าลังดังกล่าว มีก าลังที่มาเก่ียวข้อง ๓ ส่วน คือ 

๑) ก าลังรบหลัก (Main Force) ได้แก่ ก าลังที่สามารถโยกย้ายเข้าปฏิบัติงานได้ในทุก
พ้ืนที่เป็นปึกแผ่น มีอ านาจการยิง และความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่สูง ประกอบด้วย 

- ก าลังประจ าการ (กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) 
- ก าลังส ารองหรือกองหนุน ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วสามารถใช้งานได้ทันการ  

๒) ก าลังประจ าถ่ิน (Local Force) ได้แก่ ก าลังบางส่วนของก าลังประจ าการ ที่ก าหนด
บทบาทไว้ในลักษณะก าลังประจ าถ่ินและก าลังแบบทหาร ที่ได้รับการจัดตั้งและควบคุมโดยฝ่ายทหาร รวมทั้งก าลัง
ประจ าถิ่นที่จัดตั้งโดยฝ่ายพลเรือน และต ารวจ ประกอบด้วย 

- ทหารพราน      
- กองอาสารักษาดินแดน  
- ต ารวจตระเวนชายแดน 
มีหน้าที่บทบาทเป็นกองก าลังกึ่งทหาร รวมทั้งเป็นก าลังส ารองประเภทพร้อมรบ 

(Ready Reserve) ท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติ ให้แก่ ก าลังรบหลัก 
๓) ก าลังประชาชน (Civil Force) ได้แก่ การป้องกันฝ่ายพลเรือนที่จัดตั้งราษฎรไว้ใน

รูปแบบหรือกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย 
- ลูกเสือชาวบ้าน 
- ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) 
- หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 
- ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  

ซึ่งการผนึกก าลังความร่วมมือกันต่อสู้ป้องกันประเทศในรูปแบบการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ 
(Total Defense) เป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองทุกคน ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันรักษาความสงบสุขและ
ความปลอดภัยของประเทศชาติ 

๗.๕.๕  การจัดหน่วยเฉพาะกิจ  
การออกปฏิบัติภารกิจที่ต้องสนธิก าลังภายในหน่วย ให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) ระดับอ านวยการ จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด    

(ฉก.บก.อส.จ.) เพ่ือเป็นหน่วยอ านวยการ และสั่งใช้ก าลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพ้ืนที่ รวมทั้งประสานการ
ปฏิบัติกับหน่วยทหารและหน่วยต ารวจในพ้ืนที่ โดยมีหัวหน้าฝ่ายอ านวยการฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็น          
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ (ผบ.ฉก.)  

(๒) ระดับปฏิบัติการ จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 
(ชปพ.บก.อส.จ.) เพ่ือเป็นหน่วยปฏิบัติภารกิจ โดยมีผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ านวยการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
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หัวหน้าชุด และมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
ประจ าชุด 

๗.๕.๖ การสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทส ารอง ปฏิบัติภารกิจ  
  (๑) จัดท าค าสั่งสั่งใช้ในการออกปฏิบัติภารกิจทุกครั้ ง โดยต้องมีเจ้าพนักงานปกครอง/

ปลัดอ าเภอท าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติภารกิจด้วย ทั้งนี้ห้ามสั่งใช้อาวุธปืนประกอบการปฏิบัติภารกิจโดยเด็ดขาด 
(๒) ให้แต่งเครื่องแบบขณะปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง  
(๓) ภารกิจในการสั่งใช้ ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน/      

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การข่าว/งานบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โทร. 0 2278 1008 
 

๘. ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง 
๘.๑  ประวัติหลักการและเหตุผลความเป็นมา 

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส าคัญด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในและ     
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ        
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ
การจัดระเบียบสังคมและอาชญากรรมต่าง ๆ รวมถึง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗    
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม โดยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นเพ่ือท าหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ก ากับดูแล และอ านวยการให้
การบริหารงานของศูนย์ด ารงธรรมและการบริหารงานของจังหวัดด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและ           
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและเป็นสุข 
รวมถึงภารกิจในการจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยมีหน่วย
เคลื่อนที่เร็วหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการแจ้งเบาะแส  

ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการ ด าเนินการ
เกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งทางอาญา งานคดีปกครองและ  
งานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมการปกครอง การด าเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทและ
คดีอาญาทั่วไป การอ านวยการและประสานงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การปราบปรามอาชญากรรม 
รวมถึงการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงได้สนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลโดยการจัดตั้ง “ชุดเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย” 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลในพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร ตามที่ได้รับการแจ้ง
เบาะแสจากศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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มาตรา ๒ (๑๖), (๑๗) และมาตรา ๑๗ ก าหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองมีอ านาจสืบสวนคดีอาญาและจับกุม
ปราบปรามการกระท าผิด รวมทั้ง บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมใน
สังคม และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒ ให้กรมการ
ปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอ านวยความเป็นธรรม 
ต่อมาได้มีค าสั่งกรมการปกครอง ที่ ๒๙๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานอ านวยการและชุดปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และค าสั่งกรมการปกครอง ที่ ๔๘๘/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม
ค าสั่งกรมการปกครองที่ ๒๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งก าหนดให้ “ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการ
ปกครอง” มีอ านาจหน้าที่ในการสืบสวน หาข่าว และติดตามพฤติการณ์การกระท าผิดกฎหมายตามนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในและกฎหมายในความรับผิ ดชอบของฝ่าย
ปกครอง การวางแผนปฏิบัติการสืบสวนจับกุมและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด การสนับสนุนการด าเนินการด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในของฝ่ายปกครองในส่วนภูมิภาค รวมทั้งให้การสนับสนุนหรือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้ส่วนราชการในกรมการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นส านักการสอบสวนและนิติการ 
ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน และกองการสื่อสารกรมการปกครอง ร่วมกันบูรณาการภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม  

ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา “ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง” มีผลการปฏิบัติการ
จับกุมและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายทั่วราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดภารกิจหน้าที่ที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้น กรมการปกครองจึงได้มีค าสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๗๕๒/๒๕๖๒ เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วน
ราชการและการแบ่งส่วนภายในกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ซึ่งจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่าย
ปกครอง”เป็นส่วนราชการภายในส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบูรณาการภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลและที่กระทรวงมหาดไทยที่
มอบหมายให้กรมการปกครองรับผิดชอบการปฏิบัติ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน    
“ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง” มีการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ภายใต้ชื่อ      
“ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง” 

๘.๒ อ านาจหน้าที่/อ านาจในการก ากับ ควบคุม และสนับสนุน 
“ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง” ปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา ๒ (๑๖), (๑๗) และมาตรา ๑๗ ซึ่งก าหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองมีอ านาจสืบสวน
คดีอาญาและจับกุมปราบปรามการกระท าผิดทั่วราชอาณาจักร รวมทั้ง บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒ ก าหนดให้กรมการปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ การอ านวยความเป็นธรรม ซึ่งก่อให้เกิดภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายส าคัญของ
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รัฐบาลและที่กระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้กรมการปกครองรับผิดชอบการปฏิบัติ และปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) การป้องกันและปราบปรามหนี้นอกระบบ การป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล     
การจัดระเบียบสังคม ควบคุมสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ บ่อนการพนั น การป้องกัน   
และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต        
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ อ านวยการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนหรือมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด การด าเนินการตามนโยบายส าคัญ ด้านการป้องกัน            
และปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายอ่ืน ๆ ตามที่รัฐบาล กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ด้านการสืบสวนปราบปรามและการสืบสวนสอบสวนในอ านาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองตามภารกิจที่รัฐบาล
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย และท าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วประจ าศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับ
ใช้กฎหมาย กรณีประชาชนร้องเรียนแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ด ารงธรรม หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุน   
การปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายแก่ชุดปฏิบัติการจังหวัดและชุดปฏิบัติการอ าเภอท่ัวราชอาณาจักร            
เป็นหน่วยเตรียมความพร้อมทักษะพิเศษเฉพาะด้านการบังคับใช้กฎหมายให้แก่พนักงานฝ่ายปกครองทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้มีศักยภาพในการสืบสวน ตรวจค้น จับกุมปราบปรามในอ านาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง 
และการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครองที่เกี่ยวพันกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนและเป็นองค์กรอาชญากรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานฝ่ายปกครองในการบูรณาการและปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่คุ้มครองพยานในคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชน และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิทธิสตรีและเด็ก และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๘.๓ กระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่ 
การบังคับใช้กฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง     

มีกระบวนการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ๕ ขั้นตอน ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
๘.๓.๑ การรับเรื่อง (Receive a Complaint) 

การด าเนินการของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ด าเนินการตามข้อร้องเรียน     
ของประชาชนซึ่งร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมหรือการแจ้งเบาะแสผ่านมายังช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้งเบาะแสผ่าน
ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ (เพจ facebook ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เป็นต้น) หรือตามข้อสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชาที่ได้แจ้งให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

๘.๓.๒ การสืบสวน (Investigate) 
เมื่อรับเรื่องราวแล้ว จะมีกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์  

และการสืบสวนแบบเดินดิน เพ่ือหาและสรุปข้อมูลของเรื่องราวนั้น ๆ 
๘.๓.๓ การวางแผนด าเนินการ (Planning) 

เมื่อด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง จนมีข้อมูลเพียงพอในการบังคับใช้กฎหมายแล้ว จะมี    
การวางแผนในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การตั้งรูปคดี การวางก าลังพล วิธีการจับกุมด้วยความผิดซึ่งหน้าหรือการ
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มาตรา ๒ (๑๖), (๑๗) และมาตรา ๑๗ ก าหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองมีอ านาจสืบสวนคดีอาญาและจับกุม
ปราบปรามการกระท าผิด รวมทั้ง บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมใน
สังคม และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒ ให้กรมการ
ปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอ านวยความเป็นธรรม 
ต่อมาได้มีค าสั่งกรมการปกครอง ที่ ๒๙๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานอ านวยการและชุดปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และค าสั่งกรมการปกครอง ที่ ๔๘๘/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม
ค าสั่งกรมการปกครองที่ ๒๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งก าหนดให้ “ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการ
ปกครอง” มีอ านาจหน้าที่ในการสืบสวน หาข่าว และติดตามพฤติการณ์การกระท าผิดกฎหมายตามนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในและกฎหมายในความรับผิ ดชอบของฝ่าย
ปกครอง การวางแผนปฏิบัติการสืบสวนจับกุมและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด การสนับสนุนการด าเนินการด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในของฝ่ายปกครองในส่วนภูมิภาค รวมทั้งให้การสนับสนุนหรือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้ส่วนราชการในกรมการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นส านักการสอบสวนและนิติการ 
ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน และกองการสื่อสารกรมการปกครอง ร่วมกันบูรณาการภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม  

ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา “ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง” มีผลการปฏิบัติการ
จับกุมและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายทั่วราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดภารกิจหน้าที่ที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้น กรมการปกครองจึงได้มีค าสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๗๕๒/๒๕๖๒ เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วน
ราชการและการแบ่งส่วนภายในกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ซึ่งจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่าย
ปกครอง”เป็นส่วนราชการภายในส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบูรณาการภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลและที่กระทรวงมหาดไทยที่
มอบหมายให้กรมการปกครองรับผิดชอบการปฏิบัติ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน    
“ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง” มีการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ภายใต้ชื่อ      
“ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง” 

๘.๒ อ านาจหน้าที่/อ านาจในการก ากับ ควบคุม และสนับสนุน 
“ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง” ปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา ๒ (๑๖), (๑๗) และมาตรา ๑๗ ซึ่งก าหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองมีอ านาจสืบสวน
คดีอาญาและจับกุมปราบปรามการกระท าผิดทั่วราชอาณาจักร รวมทั้ง บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒ ก าหนดให้กรมการปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ การอ านวยความเป็นธรรม ซึ่งก่อให้เกิดภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายส าคัญของ
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รัฐบาลและที่กระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้กรมการปกครองรับผิดชอบการปฏิบัติ และปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) การป้องกันและปราบปรามหนี้นอกระบบ การป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล     
การจัดระเบียบสังคม ควบคุมสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ บ่อนการพนั น การป้องกัน   
และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต        
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ อ านวยการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนหรือมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด การด าเนินการตามนโยบายส าคัญ ด้านการป้องกัน            
และปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายอ่ืน ๆ ตามที่รัฐบาล กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ด้านการสืบสวนปราบปรามและการสืบสวนสอบสวนในอ านาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองตามภารกิจที่รัฐบาล
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย และท าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วประจ าศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับ
ใช้กฎหมาย กรณีประชาชนร้องเรียนแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ด ารงธรรม หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุน   
การปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายแก่ชุดปฏิบัติการจังหวัดและชุดปฏิบัติการอ าเภอท่ัวราชอาณาจักร            
เป็นหน่วยเตรียมความพร้อมทักษะพิเศษเฉพาะด้านการบังคับใช้กฎหมายให้แก่พนักงานฝ่ายปกครองทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้มีศักยภาพในการสืบสวน ตรวจค้น จับกุมปราบปรามในอ านาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง 
และการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครองที่เกี่ยวพันกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนและเป็นองค์กรอาชญากรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานฝ่ายปกครองในการบูรณาการและปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่คุ้มครองพยานในคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชน และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิทธิสตรีและเด็ก และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๘.๓ กระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่ 
การบังคับใช้กฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง     

มีกระบวนการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ๕ ขั้นตอน ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
๘.๓.๑ การรับเรื่อง (Receive a Complaint) 

การด าเนินการของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ด าเนินการตามข้อร้องเรียน     
ของประชาชนซึ่งร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมหรือการแจ้งเบาะแสผ่านมายังช่องทางอ่ืน เช่น การแจ้งเบาะแสผ่าน
ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ (เพจ facebook ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เป็นต้น) หรือตามข้อสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชาที่ได้แจ้งให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

๘.๓.๒ การสืบสวน (Investigate) 
เมื่อรับเรื่องราวแล้ว จะมีกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   

และการสืบสวนแบบเดินดิน เพ่ือหาและสรุปข้อมูลของเรื่องราวนั้น ๆ 
๘.๓.๓ การวางแผนด าเนินการ (Planning) 

เมื่อด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง จนมีข้อมูลเพียงพอในการบังคับใช้กฎหมายแล้ว จะมี    
การวางแผนในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การตั้งรูปคดี การวางก าลังพล วิธีการจับกุมด้วยความผิดซึ่งหน้าหรือการ
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ขออนุมัติหมายจับจากศาล การเก็บของกลางในคดี ฯลฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและป้องกัน        
การสับสนในการด าเนินการ 

๘.๓.๔ การบังคับใช้กฎหมาย (Operation) 
เมื่อด าเนินการสืบสวนและวางแผนด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการบังคับใช้

กฎหมายตามที่ได้วางแผนไว้ โดยก าหนดวัน เวลาที่แน่นอน เพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อน 
๘.๓.๕ การด าเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนจนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของศาล 

(Investigation and Judicial proceeding) 
หลังกระบวนการบังคับใช้กฎหมายในการจับกุมผู้กระท าผิด จะมีการเตรียมความพร้อม   

ในการวางรูปคดี คือการให้ปากค าในชั้นพนักงานสอบสวน จนไปถึงการไต่สวนของศาล เม่ือศาลพิพากษาแล้ว         
จึงจะสามารถปิดคดีได้ 

๘.๔ ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๖) (๑๗) ประกอบมาตรา ๑๗ และ 

มาตรา ๗๘ รวมถึงมาตราอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๒) กฎหมายที่ก าหนดความผิดทางในทางอาญาทุกฉบับ เช่น พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 

๒๕๐๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ, พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ เป็นต้น 

๘.๕ ผลการปฏิบัติงานของศูนย ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง 
๘.๕.๑ ผลการด าเนินการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดเข้าข่ายฐานค้ามนุษย   

ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง ส านักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบูรณาการร่วมกับจังหวัดและอ าเภอ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดเข้าข่ายฐานค้ามนุษย์ตามนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน รวมจ านวน ๔๙ คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ ๑๓๖ ราย ช่วยเหลือ
ผู้เสียหายได้ ๑๙๐ ราย   

๘.๕.๒ ผลการด าเนินการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดในคดีการพนัน  
ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ได้มีการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดในคดี    

การพนันตามหนังสือร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน รวมจ านวน   
๒๓ คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ ๕๔๖ ราย เงินของกลางรวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๙ ล้าน  

๘.๕.๓ ผลการด าเนินการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดในคดีสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่คล้ายสถานบริการ  

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ได้มีการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดในคดี
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ            
ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙      
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ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน 
รวมจ านวน ๗๒ คดี ด าเนินการสั่งสถาน ๕ ปี ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๕๒ คดี  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักการสอบสวนและนิติการ  ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง             
กรมการปกครอง  โทร. 0 2356 9548, 0 2356 9580 

 ด้านความม่ันคงภายใน 
๑. การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ 

๑.๑  โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
(๑) เป้าหมายการด าเนินงาน 

๑)  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ “อ าเภอ.. .จิตอาสา น้อมน าพาสังคมเป็นสุข”             
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ครั้งต่อเดือน และมีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ คนต่อเดือน 

๒) การพัฒนาระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) ที่ทันสมัย 
สะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูลและการค้นหา 

๓) ทุกอ าเภอมีแผนการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ “อ าเภอ...จิตอาสาน้อมน าพาสังคมเป็นสุข” 
และบันทึกผลการด าเนินกิจกรรมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E–Report) ครบถ้วนสมบูรณท์ั้ง ๘๗๘ อ าเภอ    

(๒)  ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
๑) จังหวัด/อ าเภอ บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ “อ าเภอ...จิตอาสาน้อมน า      

พาสังคมเป็นสุข” ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน E-Report จ านวน ๘๗๘ อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒) ผลการด าเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราท าความดีเพ่ือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑-๒) ในส่วนภูมิภาค มีดังนี้  
- พัฒนาแหล่งน้ า จ านวน ๒๐๓ ครั้ง จิตอาสา จ านวน ๕๖,๐๗๖ คน 
- พัฒนาสถานที่สวนสาธารณะ จ านวน ๒,๖๗๖ ครั้ง จิตอาสา จ านวน ๓๔๐,๗๖๓ คน 
- สร้างฝายชะลอน้ า จ านวน ๕๐ ครั้ง จิตอาสา จ านวน ๗,๕๒๒ คน    
- ปลูกต้นไม้ จ านวน ๑๗๗ ครั้ง จิตอาสา จ านวน ๓๕,๒๙๗ คน  
- สาธารณสุข จ านวน ๕๗๐ ครั้ง จิตอาสา จ านวน ๒๐,๑๑๙ คน    
  รวมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๓ ,๖๗๖ ครั้ง จิตอาสาเข้าร่วมทั้งหมด จ านวน 

๔๕๙,๗๗๗ คน (เฉลี่ยเดือนละ ๖๑๓ ครั้ง จิตอาสาเข้าร่วมเดือนละ ๗๖,๖๓๐ คน) 
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ขออนุมัติหมายจับจากศาล การเก็บของกลางในคดี ฯลฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและป้องกัน        
การสับสนในการด าเนินการ 

๘.๓.๔ การบังคับใช้กฎหมาย (Operation) 
เมื่อด าเนินการสืบสวนและวางแผนด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการบังคับใช้

กฎหมายตามที่ได้วางแผนไว้ โดยก าหนดวัน เวลาที่แน่นอน เพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อน 
๘.๓.๕ การด าเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนจนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของศาล 

(Investigation and Judicial proceeding) 
หลังกระบวนการบังคับใช้กฎหมายในการจับกุมผู้กระท าผิด จะมีการเตรียมความพร้อม   

ในการวางรูปคดี คือการให้ปากค าในชั้นพนักงานสอบสวน จนไปถึงการไต่สวนของศาล เมื่อศาลพิพากษาแล้ว         
จึงจะสามารถปิดคดีได้ 

๘.๔ ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๖) (๑๗) ประกอบมาตรา ๑๗ และ 

มาตรา ๗๘ รวมถึงมาตราอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๒) กฎหมายที่ก าหนดความผิดทางในทางอาญาทุกฉบับ เช่น พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 

๒๕๐๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ, พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ เป็นต้น 

๘.๕ ผลการปฏิบัติงานของศูนย ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง 
๘.๕.๑ ผลการด าเนินการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดเข้าข่ายฐานค้ามนุษย   

ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง ส านักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบูรณาการร่วมกับจังหวัดและอ าเภอ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดเข้าข่ายฐานค้ามนุษย์ตามนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน รวมจ านวน ๔๙ คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ ๑๓๖ ราย ช่วยเหลือ
ผู้เสียหายได้ ๑๙๐ ราย   

๘.๕.๒ ผลการด าเนินการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดในคดีการพนัน  
ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ได้มีการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดในคดี    

การพนันตามหนังสือร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน รวมจ านวน   
๒๓ คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ ๕๔๖ ราย เงินของกลางรวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๙ ล้าน  

๘.๕.๓ ผลการด าเนินการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดในคดีสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่คล้ายสถานบริการ  

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ได้มีการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดในคดี
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ            
ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙      
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ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน 
รวมจ านวน ๗๒ คดี ด าเนินการสั่งสถาน ๕ ปี ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๕๒ คดี  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักการสอบสวนและนิติการ  ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง             
กรมการปกครอง  โทร. 0 2356 9548, 0 2356 9580 

 ด้านความม่ันคงภายใน 
๑. การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ 

๑.๑  โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
(๑) เป้าหมายการด าเนินงาน 

๑)  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ “อ าเภอ.. .จิตอาสา น้อมน าพาสังคมเป็นสุข”             
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ครั้งต่อเดือน และมีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ คนต่อเดือน 

๒) การพัฒนาระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) ที่ทันสมัย 
สะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูลและการค้นหา 

๓) ทุกอ าเภอมีแผนการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ “อ าเภอ...จิตอาสาน้อมน าพาสังคมเป็นสุข” 
และบันทึกผลการด าเนินกิจกรรมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E–Report) ครบถ้วนสมบูรณท์ั้ง ๘๗๘ อ าเภอ    

(๒)  ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
๑) จังหวัด/อ าเภอ บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ “อ าเภอ...จิตอาสาน้อมน า      

พาสังคมเป็นสุข” ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน E-Report จ านวน ๘๗๘ อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒) ผลการด าเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราท าความดีเพ่ือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑-๒) ในส่วนภูมิภาค มีดังนี้  
- พัฒนาแหล่งน้ า จ านวน ๒๐๓ ครั้ง จิตอาสา จ านวน ๕๖,๐๗๖ คน 
- พัฒนาสถานที่สวนสาธารณะ จ านวน ๒,๖๗๖ ครั้ง จิตอาสา จ านวน ๓๔๐,๗๖๓ คน 
- สร้างฝายชะลอน้ า จ านวน ๕๐ ครั้ง จิตอาสา จ านวน ๗,๕๒๒ คน    
- ปลูกต้นไม้ จ านวน ๑๗๗ ครั้ง จิตอาสา จ านวน ๓๕,๒๙๗ คน  
- สาธารณสุข จ านวน ๕๗๐ ครั้ง จิตอาสา จ านวน ๒๐,๑๑๙ คน    
  รวมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๓ ,๖๗๖ ครั้ง จิตอาสาเข้าร่วมทั้งหมด จ านวน 

๔๕๙,๗๗๗ คน (เฉลี่ยเดือนละ ๖๑๓ ครั้ง จิตอาสาเข้าร่วมเดือนละ ๗๖,๖๓๐ คน) 
 



- 196 - 

๓) กิจกรรมวิทยากรจิตอาสา 
การจัดบรรยาย ขยายผล ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมตั้ งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่           
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๖๖ ครั้ง ผู้เข้ารับฟัง          
การบรรยายขยายผลฯ จ านวน ๑๖,๘๗๓ คน  

๔) กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๗๑ ครั้ง จิตอาสาผู้เข้าร่วม ๑,๕๑๐ คน 

๑.๒ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(๑)  เป้าหมายการด าเนินงาน 

ขยายผลต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
สอดคล้องกับพื้นท่ี 

(๒)  ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
การสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ตามภารกิจและอ านาจ

หน้าที่ของกรมการปกครอง ดังนี้  
- โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี        

โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าบริหารโครงการฯ ให้แก่ที่ท าการปกครองจังหวัดการญจนบุรี  
- โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์ เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต้นแบบ             

โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าบริหารโครงการฯ ให้แก่ที่ท าการปกครองจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ         
(แห่งละ ๓๐,๐๐๐ บาท) 

- โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

- โครงการพัฒนาพ้ืนที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด าริ       
จังหวัดน่าน โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการให้แก่อ าเภอบ่อเกลือ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ     
และท่ีท าการปกครองจังหวัดน่าน 

- โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนับสนุนงบประมาณให้แก่พ้ืนที่โครงการในจังหวัดน่าน 
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และจังหวัดตาก 

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่พ้ืนที่ ๑๕ โครงการในจังหวัด 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี เลย และจังหวัดกระบี่  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการปกครอง ส านักบริหารการปกครองท้องที่ ส่วนกิจการจิตอาสา  โทร.๐ ๒๖๒๙ ๘๓๐๖-๑๔ 
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๑.๓ การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 
(๑) เป้าหมายการด าเนินงาน 

๑) การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ อ าเภอละไม่น้อยกว่า 
๘๔ ครั้งต่อปี 

๒) การปรับปรุงและพัฒนาทางกายภาพ และเชิงสัญลักษณ์ของที่ท าการปกครองอ าเภอที่ตั้ง
ตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติประชาชนเกิดความรับรู้ ความเข้าใจ    
ที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

(๒) ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
๑) การขับเคลื่อนนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ  

จ านวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ 
- การจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
- การจัดกิจกรรมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- การดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาส และคนไข้ในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ 
- การด าเนินการกับการกระท าที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันส าคัญของชาติ 

๒) โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส าหรับอ าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย      
พระนามาภิไธย พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ระยะที่ ๑  อ าเภอกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๑๒ อ าเภอ ด าเนินการปรับปรุงทางกายภาพ และเชิง
สัญลักษณ์แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐  

ระยะที่ ๒  การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับ
พ้ืนที่ โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 

- อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้อย่างยั่งยืน  

- อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ 
ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เทิดไท้องค์ราชัน ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่จ านวน ๖ หลังคาเรือน  

- อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โครงการขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ าเฉลิมพระเกียรติ จ านวน ๒ ฝาย  

- อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอวชิรบารมี จ านวน ๗ กิจกรรม 

- อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
สานต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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๓) กิจกรรมวิทยากรจิตอาสา 
การจัดบรรยาย ขยายผล ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมตั้ งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่           
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๖๖ ครั้ง ผู้เข้ารับฟัง          
การบรรยายขยายผลฯ จ านวน ๑๖,๘๗๓ คน  

๔) กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๗๑ ครั้ง จิตอาสาผู้เข้าร่วม ๑,๕๑๐ คน 

๑.๒ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(๑)  เป้าหมายการด าเนินงาน 

ขยายผลต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
สอดคล้องกับพื้นท่ี 

(๒)  ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
การสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ตามภารกิจและอ านาจ

หน้าที่ของกรมการปกครอง ดังนี้  
- โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี        

โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าบริหารโครงการฯ ให้แก่ที่ท าการปกครองจังหวัดการญจนบุรี  
- โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์ เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต้นแบบ             

โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าบริหารโครงการฯ ให้แก่ที่ท าการปกครองจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ         
(แห่งละ ๓๐,๐๐๐ บาท) 

- โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

- โครงการพัฒนาพ้ืนที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด าริ       
จังหวัดน่าน โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการให้แก่อ าเภอบ่อเกลือ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ     
และท่ีท าการปกครองจังหวัดน่าน 

- โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนับสนุนงบประมาณให้แก่พ้ืนที่โครงการในจังหวัดน่าน 
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และจังหวัดตาก 

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่พ้ืนที่ ๑๕ โครงการในจังหวัด 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี เลย และจังหวัดกระบี่  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการปกครอง ส านักบริหารการปกครองท้องที่ ส่วนกิจการจิตอาสา  โทร.๐ ๒๖๒๙ ๘๓๐๖-๑๔ 
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๑.๓ การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 
(๑) เป้าหมายการด าเนินงาน 

๑) การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ อ าเภอละไม่น้อยกว่า 
๘๔ ครั้งต่อปี 

๒) การปรับปรุงและพัฒนาทางกายภาพ และเชิงสัญลักษณ์ของที่ท าการปกครองอ าเภอที่ตั้ง
ตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติประชาชนเกิดความรับรู้ ความเข้าใจ    
ที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

(๒) ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
๑) การขับเคลื่อนนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ  

จ านวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ 
- การจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
- การจัดกิจกรรมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- การดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาส และคนไข้ในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ 
- การด าเนินการกับการกระท าที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันส าคัญของชาติ 

๒) โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส าหรับอ าเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย      
พระนามาภิไธย พระนาม และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ระยะที่ ๑  อ าเภอกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๑๒ อ าเภอ ด าเนินการปรับปรุงทางกายภาพ และเชิง
สัญลักษณ์แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐  

ระยะที่ ๒  การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับ
พ้ืนที่ โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 

- อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้อย่างยั่งยืน  

- อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ 
ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เทิดไท้องค์ราชัน ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่จ านวน ๖ หลังคาเรือน  

- อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โครงการขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ าเฉลิมพระเกียรติ จ านวน ๒ ฝาย  

- อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอวชิรบารมี จ านวน ๗ กิจกรรม 

- อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
สานต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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- อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โครงการส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
อบรมเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ To Be Number One  

- อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟและ
เสาวรสเกษตรอินทรีย์  

- อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
(หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง) ส าหรับอ าเภอท่ีตั้งชื่อตามพระนามฯ 

- อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“ส่งเสริมคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนครัวเรือน (บ้าน) วัด โรงเรียน สู้ภัยแล้งสู่การเป็นหมู่บ้าน อยู่เย็น” 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติท าโอ่งซีเมนต์ขนาด ๑,๓๐๐ ลิตร 

- อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมต่อยอดตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพ้ืนที่อ าเภอ  

- อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง      
และผู้ป่วยยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

- อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมรา โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ทางการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      
 

 
 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการปกครอง กองวิชาการและแผนงาน ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์   
    โทร.๐ ๒๒๒๕ ๔๘๘๖ 

 

๒. การขับเคลื่อนโครงการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท    
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และแผนระดับ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ได้แก่ ๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ๒) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง ประเด็น
การปฏิรูป ที่ ๒ “กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย” ๓) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ ๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฯ นโยบายที่ ๒    
การสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยแผนทุกระดับก าหนดให้การสร้างความรักความสามัคคีปรองดองเป็นวาระ
ส าคัญที่จะต้องเร่งด าเนินการเพ่ือให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 
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กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนระดับ ๒ ได้ขับเคลื่อนโครงการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือตอบ
โจทย์ยุทธศาสตร์ชาติฯ และแผนระดับ ๒ ทั้ง ๔ แผน ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ให้เป็นกลุ่มต้นแบบ
และกลุ่มขยายผลการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พบปะ พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งร่วมกันสรุปแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
สังคมไทยให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ปลูกฝังแนวคิดให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ให้ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ   
การยอมรับความเห็นต่าง การตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม การธ ารงรักษาสถาบันภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสอดแทรกเนื้อหาการเสริมสร้างความรู้และเข้าใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน และการน้อมน าพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเผยแผ่ให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการท ากิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองผ่านกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายจาก ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนจาก ๗๖ จังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่า ๗๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๒.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน “ร่วมกันคุย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ “สร้างสามัคคี” โดยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรักสามัคคี ความปรองดองของประชาชน และความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ 
 ๒.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน “ร่วมกันคิด” ระดมสมอง เพื่อ “สร้างพลัง” โดยการปลูกฝังและเสริมสร้าง
กระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์ 
 ๒.๓ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน “ร่วมกันท า” เพ่ือ “สร้างสังคมปรองดอง” โดยการบูรณาการความรู้   
และประสบการณ์จากการร่วมกันคุย ร่วมกันคิด มาร่วมกันจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรักสามัคคีและ
ความปรองดอง 
 กระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด โดยให้ที่ท าการปกครองจังหวัดเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และให้ส านักงาน
จังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนโครงการ มีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 

(๑) การจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ ๓ ร่วม เพื่อ ๓ สร้าง  
(๒) การศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(๓) การด าเนินกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันจัดท าขึ้น ภายใต้แนวคิด “กิจกรรมจิต

อาสาเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง” 
(๔) ส านักงานจังหวัดประสานการด าเนินงานกับท่ีท าการปกครองจังหวัดและหน่วยงานที่บูรณาการใน

พ้ืนที่ เพ่ือติดตามผลการด าเนินโครงการของจังหวัดตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน ส านักนโยบายและแผน สป.  
    โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๒๑๔๘ (มท.) ๕๐๖๑๑ – ๑๓   
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- อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โครงการส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
อบรมเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ To Be Number One  

- อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟและ
เสาวรสเกษตรอินทรีย์  

- อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
(หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง) ส าหรับอ าเภอท่ีตั้งชื่อตามพระนามฯ 

- อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“ส่งเสริมคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนครัวเรือน (บ้าน) วัด โรงเรียน สู้ภัยแล้งสู่การเป็นหมู่บ้าน อยู่เย็น” 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติท าโอ่งซีเมนต์ขนาด ๑,๓๐๐ ลิตร 

- อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมต่อยอดตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพ้ืนที่อ าเภอ  

- อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง      
และผู้ป่วยยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

- อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมรา โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ทางการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      
 

 
 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการปกครอง กองวิชาการและแผนงาน ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์   
    โทร.๐ ๒๒๒๕ ๔๘๘๖ 

 

๒. การขับเคลื่อนโครงการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท    
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และแผนระดับ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ได้แก่ ๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ๒) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง ประเด็น
การปฏิรูป ที่ ๒ “กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย” ๓) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ ๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฯ นโยบายที่ ๒    
การสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยแผนทุกระดับก าหนดให้การสร้างความรักความสามัคคีปรองดองเป็นวาระ
ส าคัญที่จะต้องเร่งด าเนินการเพ่ือให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 
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กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนระดับ ๒ ได้ขับเคลื่อนโครงการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือตอบ
โจทย์ยุทธศาสตร์ชาติฯ และแผนระดับ ๒ ทั้ง ๔ แผน ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ให้เป็นกลุ่มต้นแบบ
และกลุ่มขยายผลการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พบปะ พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งร่วมกันสรุปแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
สังคมไทยให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ปลูกฝังแนวคิดให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ให้ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ   
การยอมรับความเห็นต่าง การตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม การธ ารงรักษาสถาบันภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสอดแทรกเนื้อหาการเสริมสร้างความรู้และเข้าใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน และการน้อมน าพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเผยแผ่ให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการท ากิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองผ่านกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายจาก ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนจาก ๗๖ จังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่า ๗๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๒.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน “ร่วมกันคุย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ “สร้างสามัคคี” โดยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรักสามัคคี ความปรองดองของประชาชน และความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ 
 ๒.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน “ร่วมกันคิด” ระดมสมอง เพื่อ “สร้างพลัง” โดยการปลูกฝังและเสริมสร้าง
กระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์ 
 ๒.๓ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน “ร่วมกันท า” เพ่ือ “สร้างสังคมปรองดอง” โดยการบูรณาการความรู้   
และประสบการณ์จากการร่วมกันคุย ร่วมกันคิด มาร่วมกันจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรักสามัคคีและ
ความปรองดอง 
 กระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด โดยให้ที่ท าการปกครองจังหวัดเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และให้ส านักงาน
จังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนโครงการ มีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 

(๑) การจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ ๓ ร่วม เพื่อ ๓ สร้าง  
(๒) การศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(๓) การด าเนินกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันจัดท าขึ้น ภายใต้แนวคิด “กิจกรรมจิต

อาสาเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง” 
(๔) ส านักงานจังหวัดประสานการด าเนินงานกับท่ีท าการปกครองจังหวัดและหน่วยงานที่บูรณาการใน

พ้ืนที่ เพ่ือติดตามผลการด าเนินโครงการของจังหวัดตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน ส านักนโยบายและแผน สป.  
    โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๒๑๔๘ (มท.) ๕๐๖๑๑ – ๑๓   
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๓. การด าเนินการดา้นการข่าว  
๓.๑ การพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว  

นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยด้านการรักษาความสงบภายใน และความม่ันคงระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ ที่ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสร้างศักยภาพ
การผนึกก าลังสร้างความร่วมมือในทุกระดับ เพ่ือเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในการอ านวย   
ความเป็นธรรมของสังคมโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม โดยมีกลไกและมีหลักประกันให้กับประชาชนมี     
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ประกอบกับระบบ
การข่าวที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการข่าว ภาคประชาชน       
เพ่ือความมั่นคง โดยการจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มอาสาสมัครในทุกจังหวัดเพ่ือส่งเสริมบทบาทของกลุ่มอาสาสมัคร
เหล่านี้ในการพัฒนาสังคมสนับสนุนการด าเนินนโยบายของรัฐบาลในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่      
ในลักษณะต่อเนื่องต่อไป  

๓.๒ การสรุปข่าวประจ าวัน  
งานข่าวกรองมีความส าคัญยิ่งต่อความมั่นคง เนื่องจากผลผลิตของงานข่าวกรองหรือรายงานข่าว

กรองที่มีการจัดท าในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การประมาณสถานการณ์ด้านการข่าว ข่าวกรองในลักษณะของการแจ้ง
เตือน รวมถึงการน าไปก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ให้ทันต่อเหตุการณ์     
ด้วยเหตุนี้ การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข่าวกรองจากแหล่งข่าวโดยการน าหลักความคิด องค์ความรู้     
และเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาประยุกต์ใช้ช่วยเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว ที่จะได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการข่าวกรองโดยการเฝ้าระวัง ติดตาม การรับรายงานเหตุการณ์ ข้อมูลจากหน่วยงาน และแหล่งข่าวต่าง  ๆ 
รายงานเหตุการณ์ สถานการณ์ข่าวสารจากหน่วยงานเจ้าของเร่ือง และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ผู้บริหาร   
ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๓.๓ พัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลที่ส าคัญ 
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์สนับสนุนงานด้านการข่าว ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วใน        

การปฏิบัติงานของบุคลากร ศปข.มท. อาทิ การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารเป็นระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย เพ่ือลด
ภาระงานของบุคลากร ศปข.มท. ที่ไม่จ าเป็น ข้อมูลข่าวสารมีการปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (Update) สามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการประมาณสถานการณ์ด้านการข่าว ข่าวกรองในลักษณะของการแจ้งเตือน รวมถึงการน าไป
ก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยของสังคม ตามอ านาจหน้าที่ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๔๘๑๙ (มท.) ๕๐๓๙๐ 
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๔. สัญชาติและสถานะบุคคล 
๔.๑ เป้าหมายในการด าเนินการ 

ก าหนดแนวทางปฏิบัติการด าเนินงานตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะ
และสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเป้าประสงค์ในการ
ด าเนินการ ดังนี้  

(๑) อนุมัติให้สัญชาติไทยตามคุณสมบัติของกฎหมาย จ านวน ๑๔,๐๐๐ ราย 
(๒) บุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทยได้สัญชาติไทย ตามคุณสมบัติที่กฎหมายก าหนด สามารถ

เข้าถึงสิทธิ ขั้นพ้ืนฐานของรัฐได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการค้า
มนุษย์ 

(๓) บุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประกาศระทรวงมหาดไทยฯ พ.ร.บ. คนเข้า
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับการพัฒนาสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองฯ ถูกต้องตามคุณสมบัติของกฎหมายและเป็นธรรม 

๔.๒  แนวทางในการด าเนินการ 
(๑) แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน Flagships ด้านสัญชาติและสถานะบุคล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ชุด

เคลื่อนที่เร็วในการลงพ้ืนที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคลของจังหวัด 
(๒) ส ารวจและจัดท าทะเบียนประวัติกลุ่มเป้าหมายบุคคลไร้สัญชาติจ านวน ๗๖ จังหวัด (ไม่รวม 

กทม.) จ านวนทั้งสิ้น ๔๑๘,๖๓๒ ราย แบ่งเป็น (๑) กลุ่มอพยพเข้ามาในประเทศไทย จ านวน ๓๕๗,๕๑๐ ราย    
(๒) กลุ่มบุตรของชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ (เลข ๗ บุตรเลข ๖) และบุตรของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
(เลข ๐) ที่เกิดในประเทศไทย (มีสูติบัตร) จ านวน ๖๑,๑๒๒ ราย 

(๓) ก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายด้านสัญชาติและสถานะบุคคล รวม ๘๐ อ าเภอ เพ่ือให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๔,๐๐๐ ราย 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการปกครอง  
    (๑) ส านักบริหารการทะเบียน ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจ าตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย  

โทร.๐ ๒๗๙๑ ๗๓๓๕   
    (๒) ส านักกิจการความมั่นคงภายในส่วนประสานราชการ  โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๐๕๓๒   
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๓. การด าเนินการดา้นการข่าว  
๓.๑ การพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว  

นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยด้านการรักษาความสงบภายใน และความม่ันคงระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ ที่ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสร้างศักยภาพ
การผนึกก าลังสร้างความร่วมมือในทุกระดับ เพ่ือเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในการอ านวย   
ความเป็นธรรมของสังคมโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม โดยมีกลไกและมีหลักประกันให้กับประชาชนมี     
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ประกอบกับระบบ
การข่าวที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการข่าว ภาคประชาชน       
เพ่ือความมั่นคง โดยการจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มอาสาสมัครในทุกจังหวัดเพ่ือส่งเสริมบทบาทของกลุ่มอาสาสมัคร
เหล่านี้ในการพัฒนาสังคมสนับสนุนการด าเนินนโยบายของรัฐบาลในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่      
ในลักษณะต่อเนื่องต่อไป  

๓.๒ การสรุปข่าวประจ าวัน  
งานข่าวกรองมีความส าคัญยิ่งต่อความมั่นคง เนื่องจากผลผลิตของงานข่าวกรองหรือรายงานข่าว

กรองที่มีการจัดท าในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การประมาณสถานการณ์ด้านการข่าว ข่าวกรองในลักษณะของการแจ้ง
เตือน รวมถึงการน าไปก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการรักษาความม่ันคงภายในประเทศ ให้ทันต่อเหตุการณ์     
ด้วยเหตุนี้ การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข่าวกรองจากแหล่งข่าวโดยการน าหลักความคิด องค์ความรู้     
และเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาประยุกต์ใช้ช่วยเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว ที่จะได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการข่าวกรองโดยการเฝ้าระวัง ติดตาม การรับรายงานเหตุการณ์ ข้อมูลจากหน่วยงาน และแหล่งข่าวต่าง  ๆ 
รายงานเหตุการณ์ สถานการณ์ข่าวสารจากหน่วยงานเจ้าของเร่ือง และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ผู้บริหาร   
ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๓.๓ พัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลที่ส าคัญ 
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์สนับสนุนงานด้านการข่าว ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วใน        

การปฏิบัติงานของบุคลากร ศปข.มท. อาทิ การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารเป็นระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย เพ่ือลด
ภาระงานของบุคลากร ศปข.มท. ที่ไม่จ าเป็น ข้อมูลข่าวสารมีการปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (Update) สามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการประมาณสถานการณ์ด้านการข่าว ข่าวกรองในลักษณะของการแจ้งเตือน รวมถึงการน าไป
ก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยของสังคม ตามอ านาจหน้าที่ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๔๘๑๙ (มท.) ๕๐๓๙๐ 
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๔. สัญชาติและสถานะบุคคล 
๔.๑ เป้าหมายในการด าเนินการ 

ก าหนดแนวทางปฏิบัติการด าเนินงานตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะ
และสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเป้าประสงค์ในการ
ด าเนินการ ดังนี้  

(๑) อนุมัติให้สัญชาติไทยตามคุณสมบัติของกฎหมาย จ านวน ๑๔,๐๐๐ ราย 
(๒) บุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทยได้สัญชาติไทย ตามคุณสมบัติที่กฎหมายก าหนด สามารถ

เข้าถึงสิทธิ ขั้นพ้ืนฐานของรัฐได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการค้า
มนุษย์ 

(๓) บุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประกาศระทรวงมหาดไทยฯ พ.ร.บ. คนเข้า
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับการพัฒนาสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองฯ ถูกต้องตามคุณสมบัติของกฎหมายและเป็นธรรม 

๔.๒  แนวทางในการด าเนินการ 
(๑) แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน Flagships ด้านสัญชาติและสถานะบุคล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ชุด

เคลื่อนที่เร็วในการลงพ้ืนที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคลของจังหวัด 
(๒) ส ารวจและจัดท าทะเบียนประวัติกลุ่มเป้าหมายบุคคลไร้สัญชาติจ านวน ๗๖ จังหวัด (ไม่รวม 

กทม.) จ านวนทั้งสิ้น ๔๑๘,๖๓๒ ราย แบ่งเป็น (๑) กลุ่มอพยพเข้ามาในประเทศไทย จ านวน ๓๕๗,๕๑๐ ราย    
(๒) กลุ่มบุตรของชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ (เลข ๗ บุตรเลข ๖) และบุตรของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
(เลข ๐) ที่เกิดในประเทศไทย (มีสูติบัตร) จ านวน ๖๑,๑๒๒ ราย 

(๓) ก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายด้านสัญชาติและสถานะบุคคล รวม ๘๐ อ าเภอ เพ่ือให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๔,๐๐๐ ราย 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการปกครอง  
    (๑) ส านักบริหารการทะเบียน ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจ าตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย  

โทร.๐ ๒๗๙๑ ๗๓๓๕   
    (๒) ส านักกิจการความมั่นคงภายในส่วนประสานราชการ  โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๐๕๓๒   
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 ด้านการบริหารจัดการที่ดิน 
๑. บทบาทและภารกิจที่ส าคัญของการบริหารจัดการที่ดิน 

กรมท่ีดิน “Department.of.Lands”..เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)            
ทรงสถาปนาเป็นกรมทะเบียนที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ต่อมามีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ..๒๔๘๔ เปลี่ยนชื่อเป็น กรมที่ดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๔  
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคล
และจัดการที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดท าแผนที่การออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ที่ดิน เพ่ือให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและได้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการตาม
และด าเนินการด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายท่ีดินกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดินกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จัดท าและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวง รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของ
หน่วยงานในสังกัดตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับงานสถิติประมวลผลและวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของกรมพัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดินและปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

การปฏิบัติงานของกรมที่ดินเพ่ือการบริการประชาชนมีหน่วยให้บริการประชาชนอันได้แก่ ส านักงาน
ที่ดินจังหวัด และส านักงานที่ดินจังหวัด สาขา/ส่วนแยก ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ จ านวน ๔๖๑ แห่ง มีสถิติที่
ประชาชนเดินทางไปใช้บริการ ณ ส านักงานที่ดิน ทั่วประเทศมากกว่า ๑๒ ล้านราย/ปี โดยกรมที่ดินได้มีการจัดท า
คู่มือส าหรับประชาชน จ านวน ๘๐ กระบวนงาน ซึ่งได้ก าหนดวิธีการในการยื่นค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตที่ผู้ขอจะต้องยื่นมาพร้อมค าขอโดยสื่ อสารให้
ประชาชนทราบในหลายช่องทาง มีทั้งจัดท าเป็นประกาศไว้ที่ส านักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศ เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของกรมที่ดิน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (https://info.go.th) 
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๒.  ช่องทางในการเข้าถึงงานบริการของกรมที่ดิน 

๒.๑ ส านักงานที่ดินทั่วประเทศ ๔๖๑ แห่ง พร้อมให้บริการ 
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อท าธุรกรรมโดยตรง ท่ีส านักงานที่ดินทั่ว
ประเทศ โดยกรมที่ดินให้ความส าคัญกับการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายในการขอรับบริการงาน
ที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานสังกัดกรมที่ดินได้ผ่านการ
รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เพ่ิมขึ้นอีกจ านวน ๑๑ ศูนย์ รวมได้
รับรองฯ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งหมดจ านวน ๓๗ ศูนย์ 

๒.๑.๑ ช่องทางบริการออนไลน  (e-Service) ยกระดับบริการเพื่อประชาชน ตอบสนองการใช้
ชีวิตบนความปกติใหม่ (New Normal)     

กรมที่ดินได้พัฒนาสู่โมบายแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่า “SmartLands : แอปเดียวจบครบ    
ทุกเรื่องที่ดิน” ที่รวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการกว่า ๑๕ ฟังชันก์ ของกรมที่ดินไว้ที่จุดเดียว อาทิ 
สารานุกรมที่ดิน จองคิวนัดรังวัด ค้นหารูปแปลงที่ดิน ค านวณภาษีอากร ราคาประเมิน ค่าใช้จ่ายในการรังวัด 
ขั้นตอนการท าธุรกรรม เป็นต้น มีผู้สนใจดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ครั้ง ปัจจุบันกรมที่ดินมีระบบนัดจดทะเบียนล่วงหน้า        
(e-QLands) เป็น Mobile Application ที่ให้ประชาชนได้นัดหมายท า
ธุรกรรมล่วงหน้ากับส านักงานที่ดิน ได้แก่ การจองคิวจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์การนัดจองคิวรังวัด รวมถึงการ
แจ้งเตือนสถานการณ์ยื่นจองคิวสร้างความสะดวกสบาย รวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนซึ่งให้บริการตั้งแต่เดือน
มกราคม ๒๕๖๔ มีผู้ใช้บริการผ่านระบบดังกล่าวแล้วกว่า ๒๕,๐๐๐ ราย 

๓. ผลการด าเนินการที่ส าคัญ 
กรมที่ดินมีแอปพลิเคชั่น LandsMaps ซึ่งเป็นระบบ

ให้บริการค้นหาต าแหน่ง รูปแปลงที่ดิน ที่มีรายละเอียดโฉนด
ที่ดิน ๓๔ ล้านแปลงทั่วประเทศ โดยสามารถค้นหาต าแหน่งรูป
แปลงที่ดินจากเลขที่โฉนดหรือที่ตั้งของที่ดิน เพ่ือดูรูปแปลงที่ดิน 
ราคาประเมินสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ที่ดิน รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบเส้นทางเพ่ือเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว และ
ตรวจสอบสถานที่ตั้งของส านักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วยซึ่งมี
ผู้ใช้บริการใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มากกว่า ๒๐ ล้านราย 
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 ด้านการบริหารจัดการที่ดิน 
๑. บทบาทและภารกิจที่ส าคัญของการบริหารจัดการที่ดิน 

กรมท่ีดิน “Department.of.Lands”..เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)            
ทรงสถาปนาเป็นกรมทะเบียนที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ต่อมามีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ..๒๔๘๔ เปลี่ยนชื่อเป็น กรมที่ดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๔  
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคล
และจัดการที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดท าแผนที่การออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ที่ดิน เพ่ือให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและได้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการตาม
และด าเนินการด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายท่ีดินกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดินกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จัดท าและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวง รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของ
หน่วยงานในสังกัดตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับงานสถิติประมวลผลและวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของกรมพัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดินและปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

การปฏิบัติงานของกรมที่ดินเพ่ือการบริการประชาชนมีหน่วยให้บริการประชาชนอันได้แก่ ส านักงาน
ที่ดินจังหวัด และส านักงานที่ดินจังหวัด สาขา/ส่วนแยก ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ จ านวน ๔๖๑ แห่ง มีสถิติที่
ประชาชนเดินทางไปใช้บริการ ณ ส านักงานที่ดิน ทั่วประเทศมากกว่า ๑๒ ล้านราย/ปี โดยกรมที่ดินได้มีการจัดท า
คู่มือส าหรับประชาชน จ านวน ๘๐ กระบวนงาน ซึ่งได้ก าหนดวิธีการในการยื่นค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตที่ผู้ขอจะต้องยื่นมาพร้อมค าขอโดยสื่ อสารให้
ประชาชนทราบในหลายช่องทาง มีทั้งจัดท าเป็นประกาศไว้ที่ส านักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศ เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของกรมที่ดิน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (https://info.go.th) 
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๒.  ช่องทางในการเข้าถึงงานบริการของกรมที่ดิน 

๒.๑ ส านักงานที่ดินทั่วประเทศ ๔๖๑ แห่ง พร้อมให้บริการ 
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อท าธุรกรรมโดยตรง ท่ีส านักงานที่ดินทั่ว
ประเทศ โดยกรมที่ดินให้ความส าคัญกับการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายในการขอรับบริการงาน
ที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานสังกัดกรมที่ดินได้ผ่านการ
รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เพ่ิมขึ้นอีกจ านวน ๑๑ ศูนย์ รวมได้
รับรองฯ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งหมดจ านวน ๓๗ ศูนย์ 

๒.๑.๑ ช่องทางบริการออนไลน  (e-Service) ยกระดับบริการเพื่อประชาชน ตอบสนองการใช้
ชีวิตบนความปกติใหม่ (New Normal)     

กรมที่ดินได้พัฒนาสู่โมบายแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่า “SmartLands : แอปเดียวจบครบ    
ทุกเรื่องที่ดิน” ที่รวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการกว่า ๑๕ ฟังชันก์ ของกรมที่ดินไว้ที่จุดเดียว อาทิ 
สารานุกรมที่ดิน จองคิวนัดรังวัด ค้นหารูปแปลงที่ดิน ค านวณภาษีอากร ราคาประเมิน ค่าใช้จ่ายในการรังวัด 
ขั้นตอนการท าธุรกรรม เป็นต้น มีผู้สนใจดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ครั้ง ปัจจุบันกรมที่ดินมีระบบนัดจดทะเบียนล่วงหน้า        
(e-QLands) เป็น Mobile Application ที่ให้ประชาชนได้นัดหมายท า
ธุรกรรมล่วงหน้ากับส านักงานที่ดิน ได้แก่ การจองคิวจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์การนัดจองคิวรังวัด รวมถึงการ
แจ้งเตือนสถานการณ์ยื่นจองคิวสร้างความสะดวกสบาย รวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนซึ่งให้บริการตั้งแต่เดือน
มกราคม ๒๕๖๔ มีผู้ใช้บริการผ่านระบบดังกล่าวแล้วกว่า ๒๕,๐๐๐ ราย 

๓. ผลการด าเนินการที่ส าคัญ 
กรมที่ดินมีแอปพลิเคชั่น LandsMaps ซึ่งเป็นระบบ

ให้บริการค้นหาต าแหน่ง รูปแปลงที่ดิน ที่มีรายละเอียดโฉนด
ที่ดิน ๓๔ ล้านแปลงทั่วประเทศ โดยสามารถค้นหาต าแหน่งรูป
แปลงที่ดินจากเลขที่โฉนดหรือที่ตั้งของที่ดิน เพ่ือดูรูปแปลงที่ดิน 
ราคาประเมินสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ที่ดิน รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบเส้นทางเพ่ือเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว และ
ตรวจสอบสถานที่ตั้งของส านักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วยซึ่งมี
ผู้ใช้บริการใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มากกว่า ๒๐ ล้านราย 
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กรมท่ีดินได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม โดยประกาศก าหนดพ้ืนที่
ท าการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)     
ในงานรังวัดเฉพาะราย จากเดิมที่ประกาศไปแล้วทั้งสิ้น ๔๑ จังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศพ้ืนที่เพ่ิมเติมอีก    
๘ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต บุรีรัมย์ ราชบุรี พัทลุง สระแก้ว อ านาจเจริญ 
ขอนแก่น และจังหวัดนครสวรรค์  และจะด าเนินการได้ครบ        
ทุกจังหวัดในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งการรังวัดที่ดิน โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง    
ด้ ว ย ร ะ บ บ โ ค ร ง ข่ า ย ก า ร รั ง วั ด ด้ ว ย ด า ว เ ที ย ม แ บ บ จ ล น์              
(RTK GNSSNetwork) เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการถือครอง
ที่ดิน ลดข้อพิพาทในเขตแดนการครอบครอง ประชาชนได้รับ
เอกสารสิทธิที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ได้รับความคุ้มครองสิทธิใน
การถือครองที่ดิน รวมถึงโครงข่ายการรังวัดสนับสนุนงานด้าน
คมนาคมขนส่ง การส ารวจการก่อสร้าง การป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย การโยธาและผังเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. Next Step to do ก้าวต่อไปของกรมที่ดิน     
ก้าวย่างที่ส าคัญอย่างยิ่ง นอกจากกรมที่ดินได้

พัฒนา Smartlands Application เพ่ือมอบเป็นของขวัญ
ปีใหม่ให้กับประชาชนซึ่งเป็นก้าวปัจจุบัน และในวาระ
ค ร บ ร อ บ วัน ส ถ า ป น า  ๑ ๒ ๐  ปี  ข อ ง ก ร ม ที่ ดิ น             
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก้าวต่อไปของกรมที่ดินในปี    
พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมที่ดินจะก้าวสู่องค์กรดิจิทัล “Happy 
Digital lands” น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาต่อยอด
การบริหารจัดการองค์การเพ่ือสร้างนวัตกรรมการ
ให้บริการประชาชนก่อให้เกิดความสะดวก ประหยัดเวลา 
และลดค่าใช้จ่าย ที่ส าคัญช่วยลดความแออัดในส านักงาน
ที่ดิน ท าให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยจาก

โควิค-19 มากขึ้น ตอบสนองการใช้ชีวิตบนความปกติใหม่ (New Normal) และเพื่อยกระดับบริการสู่           
“การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมออนไลน์ต่างส านักงาน” ในอนาคตอันใกล้ ถึงแม้ว่ากรมที่ดินจะน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังรักษามาตรฐานการให้บริการส าหรับประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น       
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างท่ัวถึง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและร่วมสร้างไทยไปด้วยกัน 
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๕. การจัดการที่ดินของรัฐ 
การจัดการที่ดินของรัฐ ได้แก่  การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน รวมทั้งการบริหารจัดการ              

การใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วย ที่ดินของรัฐมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมี
กฎหมายเฉพาะก าหนดอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาไว้ ส าหรับที่ดินของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย มี ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือที่
เรียกว่า “ที่สาธารณประโยชน์” และที่ดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมี ผู้เวนคืน หรือทอดทิ้งหรือ
กลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน หรือที่เรียกว่า “ที่รกร้างว่างเปล่า”  

๕.๑ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐมีหลายวิธี โดยมีทั้งเป็นกรณีทบวงการเมืองเป็นผู้ขอ 

และเอกชนเป็นผู้ขอ ในการพิจารณาว่าจะต้องด าเนินการโดยวิธีใด จะต้องพิจารณาจากสถานะของที่ดินและ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมในการด าเนินการแต่ละเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ ดังนี้  

๕.๑.๑ กรณีกิจกรรมตามโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน         
โดยไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ได้ดี
กว่าเดิม ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินการตามโครงการลักษณะ
ดังกล่าว ก็ไม่ต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่ประการใด เนื่องจากเป็นอ านาจหน้าที่ของอ าเภอตามนัย
มาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือเทศบาลต าบลตามนัยมาตรา ๕๐, ๕๑     
หรือเทศบาลเมืองตามนัยมาตรา ๕๓, ๕๔ หรือเทศบาลนครตามนัยมาตรา ๕๖, ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ หรืออยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามนัยมาตรา ๖๗, ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ การขุดลอกแหล่งน้ าเดิมที่ตื้นเขิน
การปรับปรุงถนนสาธารณะเดิมให้ใช้สัญจรได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น  

๕.๑.๒ กรณีกิจกรรมตามโครงการเป็นการเข้าใช้ประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์โดยไม่มีผลกระทบต่อ
การใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นการชั่วคราว ไม่มีการก่อสร้างหรือปลูกสร้าง
อาคารถาวร เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จสามารถปรับพ้ืนที่กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ การด าเนินกิจกรรมในลักษณะ
ดังกล่าวสามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐได้คราวละไม่เกิน ๕ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา ๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ      
การอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งให้           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุญาตตามนัยค าสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๙/๒๕๓๘     
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๕.๑.๓ กรณีกิจกรรมตามโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะการ
ด าเนินการแตกต่างไปจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันเดิม เช่น การถมล าราง หรือคลองสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน    
ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ หรือน าที่ท าเลเลี้ยงสัตว์มาพัฒนาเป็นสวนสาธารณประโยชน์ สามารถด าเนินการ   
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กรมท่ีดินได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม โดยประกาศก าหนดพ้ืนที่
ท าการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)     
ในงานรังวัดเฉพาะราย จากเดิมที่ประกาศไปแล้วทั้งสิ้น ๔๑ จังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศพ้ืนที่เพ่ิมเติมอีก    
๘ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต บุรีรัมย์ ราชบุรี พัทลุง สระแก้ว อ านาจเจริญ 
ขอนแก่น และจังหวัดนครสวรรค์  และจะด าเนินการได้ครบ        
ทุกจังหวัดในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งการรังวัดที่ดิน โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง    
ด้ ว ย ร ะ บ บ โ ค ร ง ข่ า ย ก า ร รั ง วั ด ด้ ว ย ด า ว เ ที ย ม แ บ บ จ ล น์              
(RTK GNSSNetwork) เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการถือครอง
ที่ดิน ลดข้อพิพาทในเขตแดนการครอบครอง ประชาชนได้รับ
เอกสารสิทธิที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ได้รับความคุ้มครองสิทธิใน
การถือครองที่ดิน รวมถึงโครงข่ายการรังวัดสนับสนุนงานด้าน
คมนาคมขนส่ง การส ารวจการก่อสร้าง การป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย การโยธาและผังเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. Next Step to do ก้าวต่อไปของกรมที่ดิน     
ก้าวย่างที่ส าคัญอย่างยิ่ง นอกจากกรมที่ดินได้

พัฒนา Smartlands Application เพ่ือมอบเป็นของขวัญ
ปีใหม่ให้กับประชาชนซึ่งเป็นก้าวปัจจุบัน และในวาระ
ค ร บ ร อ บ วัน ส ถ า ป น า  ๑ ๒ ๐  ปี  ข อ ง ก ร ม ที่ ดิ น             
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก้าวต่อไปของกรมที่ดินในปี    
พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมที่ดินจะก้าวสู่องค์กรดิจิทัล “Happy 
Digital lands” น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาต่อยอด
การบริหารจัดการองค์การเพ่ือสร้างนวัตกรรมการ
ให้บริการประชาชนก่อให้เกิดความสะดวก ประหยัดเวลา 
และลดค่าใช้จ่าย ที่ส าคัญช่วยลดความแออัดในส านักงาน
ที่ดิน ท าให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยจาก

โควิค-19 มากขึ้น ตอบสนองการใช้ชีวิตบนความปกติใหม่ (New Normal) และเพื่อยกระดับบริการสู่           
“การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมออนไลน์ต่างส านักงาน” ในอนาคตอันใกล้ ถึงแม้ว่ากรมที่ดินจะน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังรักษามาตรฐานการให้บริการส าหรับประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น       
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างท่ัวถึง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและร่วมสร้างไทยไปด้วยกัน 
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๕. การจัดการที่ดินของรัฐ 
การจัดการที่ดินของรัฐ ได้แก่  การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน รวมทั้งการบริหารจัดการ              

การใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วย ที่ดินของรัฐมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมี
กฎหมายเฉพาะก าหนดอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาไว้ ส าหรับที่ดินของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย มี ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือที่
เรียกว่า “ที่สาธารณประโยชน์” และที่ดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมี ผู้เวนคืน หรือทอดทิ้งหรือ
กลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน หรือที่เรียกว่า “ที่รกร้างว่างเปล่า”  

๕.๑ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐมีหลายวิธี โดยมีทั้งเป็นกรณีทบวงการเมืองเป็นผู้ขอ 

และเอกชนเป็นผู้ขอ ในการพิจารณาว่าจะต้องด าเนินการโดยวิธีใด จะต้องพิจารณาจากสถานะของที่ดินและ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมในการด าเนินการแต่ละเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ ดังนี้  

๕.๑.๑ กรณีกิจกรรมตามโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน         
โดยไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ได้ดี
กว่าเดิม ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินการตามโครงการลักษณะ
ดังกล่าว ก็ไม่ต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่ประการใด เนื่องจากเป็นอ านาจหน้าที่ของอ าเภอตามนัย
มาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือเทศบาลต าบลตามนัยมาตรา ๕๐, ๕๑     
หรือเทศบาลเมืองตามนัยมาตรา ๕๓, ๕๔ หรือเทศบาลนครตามนัยมาตรา ๕๖, ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ หรืออยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามนัยมาตรา ๖๗, ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ การขุดลอกแหล่งน้ าเดิมที่ตื้นเขิน
การปรับปรุงถนนสาธารณะเดิมให้ใช้สัญจรได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น  

๕.๑.๒ กรณีกิจกรรมตามโครงการเป็นการเข้าใช้ประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์โดยไม่มีผลกระทบต่อ
การใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นการชั่วคราว ไม่มีการก่อสร้างหรือปลูกสร้าง
อาคารถาวร เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จสามารถปรับพ้ืนที่กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ การด าเนินกิจกรรมในลักษณะ
ดังกล่าวสามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐได้คราวละไม่เกิน ๕ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา ๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ      
การอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งให้           
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุญาตตามนัยค าสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๙/๒๕๓๘     
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๕.๑.๓ กรณีกิจกรรมตามโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะการ
ด าเนินการแตกต่างไปจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันเดิม เช่น การถมล าราง หรือคลองสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน    
ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ หรือน าที่ท าเลเลี้ยงสัตว์มาพัฒนาเป็นสวนสาธารณประโยชน์ สามารถด าเนินการ   



- 206 - 

ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน จากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓   

๕.๑.๔ กรณีกิจกรรมตามโครงการเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างหรือ      
ปลูกสร้างอาคารถาวรจะต้องด าเนินการขอถอนสภาพที่ดิน ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) โดยด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งหากทบวงการเมืองมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐก่อนที่การด าเนินการถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวจะแล้วเสร็จ      
ก็สามารถยื่นค าขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวได้ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว ๓๓๑๒ 
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗  

หากกรณีมีการก่อสร้างหรือปลูกสร้างอาคารถาวรในที่ดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า จะต้อง
ด าเนินการขอข้ึนทะเบียนเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการตามมาตรา ๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งจะต้องถือ
ปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการถอนส ภาพ การจัดขึ้นทะเบียน               
และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ เช่นเดียวกัน 

๕.๒ กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
๕.๒.๑ มาตรา ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
๕.๒.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน 

และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐   
๕.๒.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ           

ของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง  
๕.๒.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่ง

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๙/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘ 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

๕.๒.๕ กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๔/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๐๑ เรื่อง 
ระเบียบการให้สัมปทานในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

๕.๓  อ านาจในการสั่งการ 
๕.๓.๑ กระทรวงมหาดไทย มีค าสั่ง ที่ ๑๐๙/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘ แต่งตั้งให้      

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุญาต 
๕.๓.๒ เสนอความเห็นเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา 
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๕.๓.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและให้ความเห็น เช่น ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน        
เพ่ือเกษตรกรรม ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

๕.๔ อ านาจในการก ากับ ควบคุม และสนับสนุน 
เร่งรัดการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สนับสนุนให้มีการใช้ที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๕.๖ ขั้นตอนการด าเนินงาน  

การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐในแต่ละเรื่องจะมีขั้นตอนและวิธีการแตกต่างกันไป 
อย่างเช่น ผู้มีอ านาจในการยื่นค าขอ ซึ่งบางเรื่องผู้ขอจะมีได้เฉพาะส่วนราชการที่มีลักษณะเป็นทบวงการเมือง
เท่านั้น หรือแม้แต่การยื่นค าขอตามแบบฟอร์มต่าง ๆ เอกสารหลักฐานประกอบการขอ รวมทั้งวิธีการในการ
ด าเนินการในแต่ละเรื่องจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งกรมที่ดินได้จัดท าแผนภาพ (Flowchart) หรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมไว้ในเว็บไซต์ของกรมที่ดิน หน่วยงานภายในของส านักจัดการที่ดินของรัฐ เพ่ือเป็น
คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติด้วยแล้ว 

๕.๗ ประโยชน ของการบริหารจัดการการใช้ประโยชน ในที่ดินของรัฐ 
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ของกระทรวงมหาดไทยท าให้การใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินสาธารณประโยชน์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะสามารถก าหนดได้ว่าที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงใดเหมาะสม
ที่ควรจะสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตลอดไป แปลงใดเหมาะสมที่จะให้ใช้ประโยชน์ในราชการได้        
หรือแปลงใดเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน ตาม Zoning ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ 
เพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์ด้านผังเมือง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงานหลักในพ้ืนท่ี  :  ส านักงานท่ีดินจังหวัด, สาขา 
    (๒) หน่วยงานสนับสนุนในพ้ืนท่ี  :  อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (๓) หน่วยงานส่วนกลางท่ีรับผิดชอบ  :  ส่วนจัดการที่ดินของรัฐ ส านักจัดการที่ดินของรัฐ 
    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๘๓๗ 
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ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน จากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓   

๕.๑.๔ กรณีกิจกรรมตามโครงการเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างหรือ      
ปลูกสร้างอาคารถาวรจะต้องด าเนินการขอถอนสภาพที่ดิน ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) โดยด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งหากทบวงการเมืองมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐก่อนที่การด าเนินการถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวจะแล้วเสร็จ      
ก็สามารถยื่นค าขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวได้ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว ๓๓๑๒ 
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗  

หากกรณีมีการก่อสร้างหรือปลูกสร้างอาคารถาวรในที่ดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า จะต้อง
ด าเนินการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการตามมาตรา ๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งจะต้องถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการถอนส ภาพ การจัดขึ้นทะเบียน               
และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ เช่นเดียวกัน 

๕.๒ กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
๕.๒.๑ มาตรา ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
๕.๒.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดข้ึนทะเบียน 

และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐   
๕.๒.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปล่ียนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ           

ของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง  
๕.๒.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่ง

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๙/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘ 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

๕.๒.๕ กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๔/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๐๑ เรื่อง 
ระเบียบการให้สัมปทานในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

๕.๓  อ านาจในการสั่งการ 
๕.๓.๑ กระทรวงมหาดไทย มีค าสั่ง ที่ ๑๐๙/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘ แต่งตั้งให้      

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุญาต 
๕.๓.๒ เสนอความเห็นเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา 
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๕.๓.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและให้ความเห็น เช่น ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน        
เพ่ือเกษตรกรรม ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

๕.๔ อ านาจในการก ากับ ควบคุม และสนับสนุน 
เร่งรัดการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สนับสนุนให้มีการใช้ที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๕.๖ ขั้นตอนการด าเนินงาน  

การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐในแต่ละเรื่องจะมีขั้นตอนและวิธีการแตกต่างกันไป 
อย่างเช่น ผู้มีอ านาจในการยื่นค าขอ ซึ่งบางเรื่องผู้ขอจะมีได้เฉพาะส่วนราชการที่มีลักษณะเป็นทบวงการเมือง
เท่านั้น หรือแม้แต่การยื่นค าขอตามแบบฟอร์มต่าง ๆ เอกสารหลักฐานประกอบการขอ รวมทั้งวิธีการในการ
ด าเนินการในแต่ละเรื่องจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งกรมที่ดินได้จัดท าแผนภาพ (Flowchart) หรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมไว้ในเว็บไซต์ของกรมที่ดิน หน่วยงานภายในของส านักจัดการที่ดินของรัฐ เพ่ือเป็น
คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติด้วยแล้ว 

๕.๗ ประโยชน ของการบริหารจัดการการใช้ประโยชน ในที่ดินของรัฐ 
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ของกระทรวงมหาดไทยท าให้การใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินสาธารณประโยชน์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะสามารถก าหนดได้ว่าที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงใดเหมาะสม
ที่ควรจะสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตลอดไป แปลงใดเหมาะสมที่จะให้ใช้ประโยชน์ในราชการได้        
หรือแปลงใดเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน ตาม Zoning ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ 
เพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์ด้านผังเมือง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงานหลักในพ้ืนท่ี  :  ส านักงานท่ีดินจังหวัด, สาขา 
    (๒) หน่วยงานสนับสนุนในพ้ืนท่ี  :  อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (๓) หน่วยงานส่วนกลางท่ีรับผิดชอบ  :  ส่วนจัดการที่ดินของรัฐ ส านักจัดการที่ดินของรัฐ 
    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๘๓๗ 
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ขั้นตอนการด าเนินการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ขอซึ่งเป็นทบวงการเมืองยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  (ในเขตกทม. ยื่นต่ออธิบดีกรมที่ดิน) 
(ที่ดินที่ขอต้องอยู่ในบริเวณที่ก าหนดความเหมาะสมใช้ประโยชน์ในราชการและไม่ขดักฎหมายผงัเมือง) 

อ าเภอท้องที่สอบสวนประวัติความเป็นมาพร้อมให้ความเห็น 

ผู้ขอจัดท าแผนที่ท้าย พ.ร.ฏ / พ.ร.บ. ถอนสภาพ พร้อมท้ังจัดท าแผนผังการใช้ประโยชน ์ 
(ประสานหน่วยงานผู้มีอ านาจดูแล ยื่นขอรังวัดต่อส านักงานท่ีดินท้องที่) 

 
ผู้ขอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประชุมให้ความเห็น  และจัดใหม้ีกระบวนการรับฟังความเห็นของราษฎร  

จังหวัดแจ้งขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สปก. ป่าไม้ พร้อมทั้งขอความเห็นด้านผังเมือง 

คณะกรรมการก ากับการใช้ที่ดินของรัฐพิจารณาให้ความเห็น 

จังหวัดสรุปเรื่องพร้อมความเห็นสง่ให้กรมที่ดิน 

กรมที่ดินตรวจสอบเรื่อง โดยด าเนนิการตามนยัระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับการถอนสภาพ 
การจัดขึ้นทะเบียนและการจดัหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐ 

และยกร่างพรฎ. / พรบ. ถอนสภาพ พร้อมรูปแผนที่เสนอกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณา เสรจ็แล้วส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อเห็นชอบในหลักการ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารา่งพรฎ./พรบ. 

พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพฯ 

น าทูลเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย 

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แจ้งจังหวัด ผู้ขอ และกรมธนารักษ์ทราบ 

พระราชบัญญัติถอนสภาพฯ 

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

- 209 - 

แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  
จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทบวงการเมืองผู้ขอแจ้งความประสงค์ต่อจังหวัดท้องที่ท่ีดินตั้งอยู่ ขอเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  
โดยจดัท าโครงการ  เหตผุล  ความจ าเป็น พร้อมรูปแผนท่ี 

แต่งตั้งคณะกรรมการตามค าสั่ง 
ของจังหวัด เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับประวตัิความเป็นมาของที่ดิน 

ขอทราบความเห็นจาก  
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมผังเมือง 
และการจราจร 

ขอทราบความเห็นของอ าเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ราษฎรในพื้นที่/ราษฎรที่เคยใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

จังหวัดพิจารณาสรุปรายละเอียดขอ้เท็จจริง และให้ความเห็น พร้อมส่งเอกสารทีเ่กี่ยวข้องให้กรมที่ดิน  
(โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.๒๕๔๓) 
 

กรมที่ดินตรวจสอบเอกสารรายละเอียดข้อเท็จจริงเกีย่วกับท่ีดิน และความเห็นของส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการได้ เสนอกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยน าเรื่องเสนอคณะกรรมการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและผู้แทนจากสว่นราชการต่าง ๆ 

 

คณะกรรมการฯ มมีติใหด้ าเนินการ หรือไม่ให้ด าเนินการหรือมีมตเิปน็อย่างอ่ืน 

กรมที่ดินน ามติของคณะกรรมการฯ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 

กรมที่ดินแจ้งให้จังหวัดทราบ 

จังหวัดแจ้งผู้ขอทราบ 
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ผู้ขอซึ่งเป็นทบวงการเมืองยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  (ในเขตกทม. ยื่นต่ออธิบดีกรมที่ดิน) 
(ที่ดินที่ขอต้องอยู่ในบริเวณที่ก าหนดความเหมาะสมใช้ประโยชน์ในราชการและไม่ขดักฎหมายผงัเมือง) 

อ าเภอท้องที่สอบสวนประวัติความเป็นมาพร้อมให้ความเห็น 

ผู้ขอจัดท าแผนที่ท้าย พ.ร.ฏ / พ.ร.บ. ถอนสภาพ พร้อมท้ังจัดท าแผนผังการใช้ประโยชน ์ 
(ประสานหน่วยงานผู้มีอ านาจดูแล ยื่นขอรังวัดต่อส านักงานท่ีดินท้องที่) 

 
ผู้ขอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประชุมให้ความเห็น  และจัดใหม้ีกระบวนการรับฟังความเห็นของราษฎร  

จังหวัดแจ้งขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สปก. ป่าไม้ พร้อมทั้งขอความเห็นด้านผังเมือง 

คณะกรรมการก ากับการใช้ที่ดินของรัฐพิจารณาให้ความเห็น 

จังหวัดสรุปเรื่องพร้อมความเห็นสง่ให้กรมที่ดิน 

กรมที่ดินตรวจสอบเรื่อง โดยด าเนนิการตามนยัระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับการถอนสภาพ 
การจัดขึ้นทะเบียนและการจดัหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐ 

และยกร่างพรฎ. / พรบ. ถอนสภาพ พร้อมรูปแผนที่เสนอกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณา เสรจ็แล้วส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อเห็นชอบในหลักการ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารา่งพรฎ./พรบ. 

พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพฯ 

น าทูลเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย 

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แจ้งจังหวัด ผู้ขอ และกรมธนารักษ์ทราบ 

พระราชบัญญัติถอนสภาพฯ 

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
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แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  
จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทบวงการเมืองผู้ขอแจ้งความประสงค์ต่อจังหวัดท้องที่ท่ีดินตั้งอยู่ ขอเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  
โดยจดัท าโครงการ  เหตผุล  ความจ าเป็น พร้อมรูปแผนท่ี 

แต่งตั้งคณะกรรมการตามค าสั่ง 
ของจังหวัด เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับประวตัิความเป็นมาของที่ดิน 

ขอทราบความเห็นจาก  
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมผังเมือง 
และการจราจร 

ขอทราบความเห็นของอ าเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ราษฎรในพื้นที่/ราษฎรที่เคยใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

จังหวัดพิจารณาสรุปรายละเอียดขอ้เท็จจริง และให้ความเห็น พร้อมส่งเอกสารทีเ่กี่ยวข้องให้กรมที่ดิน  
(โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.๒๕๔๓) 
 

กรมที่ดินตรวจสอบเอกสารรายละเอียดข้อเท็จจริงเกีย่วกับท่ีดิน และความเห็นของส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการได้ เสนอกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยน าเรื่องเสนอคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและผู้แทนจากสว่นราชการต่าง ๆ 

 

คณะกรรมการฯ มมีติใหด้ าเนินการ หรือไม่ให้ด าเนินการหรือมีมตเิปน็อย่างอ่ืน 

กรมที่ดินน ามติของคณะกรรมการฯ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 

กรมที่ดินแจ้งให้จังหวัดทราบ 

จังหวัดแจ้งผู้ขอทราบ 
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แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาผลประโยชน ในที่ดินของรัฐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ทบวงการเมืองผู้ขอแสดงความประสงค์ต่อกรมท่ีดินขอจัดหาผลประโยชน์
โดยจัดท าโครงการ  เหตุผล  ความจ าเป็น  พร้อมรูปแผนที่ 

กรมท่ีดินตรวจสอบความถูกต้อง 

เป็นที่รกร้างว่างเปล่าจะต้องสอบสวนประวัติ 
ความเป็นมา และขอความเห็น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การจัดโดยวิธีการขาย  แลกเปลี่ยนและให้เช่าซื้อ การจัดโดยวิธีการให้เช่า 

ขออนุมัติรมต.มหาดไทย พร้อมเสนอให้
มอบหมายทบวงการเมืองจัดหาผลประโยชน์ 

เสนอรมต.มหาดไทยให้มอบหมายทบวง
การเมืองจัดหาผลประโยชน์ 

ประกาศการมอบหมายให้ทบวงการเมืองจัดหาผลประโยชน์ในราช
กิจจานุเบกษาให้ทบวงการเมืองจัดหาผลประโยชน์ 

 

ทบวงการเมืองประกาศวัตถุประสงค์ท่ีจะด าเนินการ วิธีการ และรายละเอียดให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

จัดที่ดินให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ก่อน หรือราษฎรมาขอรับการจัดหาผลประโยชน์ 

ทบวงการเมืองน าผลประโยชน์ส่งเป็นรายได้ของรัฐ หรือบ ารุงท้องถิ่น โดยจัดท าบัญชีและหลักฐาน
เก่ียวกับการเงินตามระเบียบ พร้อมรายงานผลการด าเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ   

ภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
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แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการขอสัมปทาน ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ผู้ขอยื่นค าขอ พร้อมหลักฐาน 

เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจา้พนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  
หรือผูไ้ด้รับมอบหมายไปรังวัดและชันสูตรสอบสวนในท่ีดิน 

 
รวบรวมเอกสารรายงานและจัดท าประกาศให้ จพด./จพด.สาขา ลงนาม 

ประกาศ ๓๐ วัน  

มีการคัดค้าน หรือไม่มีการคัดค้าน 
ผู้รับค าขอสอบสวน เสนอความเหน็ไปจังหวัด 

 
จังหวัดประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ราษฎรในพื้นที่ และส่วนราชการอื่นท่ีเห็นสมควร (หากกิจการที่ขอ
สัมปทานอยู่ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ ผู้ขอต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 

 
เมื่อไดร้ับแจ้งผลการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง, 

จัดท าร่างสญัญาสัมปทานบัตร, จดัประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด 
 

จังหวัดรวบรวมเอกสารเรื่องราวพร้อมความเห็นส่ง กรมทีด่ิน 
 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรือ่งราวการขอสัมปทาน 
ตามมาตรา ๑๒  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

กรณีอนุญาต กรณไีม่อนุญาต 

จัดท าร่างสญัญาสัมปทานบัตรเพื่อแจ้งผู้ขอมารับทราบเงื่อนไขและ
ลงนามในสัมปทานบัตร พร้อมส่งคืนกรมที่ดิน 

 

เสนอรัฐมนตรลีงนามใน สัมปทานบัตร 
 

กรมที่ดินส่งคืนจังหวัดเพื่อแจ้งให้จงัหวัดแจ้งผู้ขอ
มารับสัมปทานบัตร 

เสนอรมต.มหาดไทย 
 

กรมที่ดินแจ้งจังหวัด 
 

จังหวัดแจ้งผู้ขอ 
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แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาผลประโยชน ในที่ดินของรัฐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ทบวงการเมืองผู้ขอแสดงความประสงค์ต่อกรมท่ีดินขอจัดหาผลประโยชน์
โดยจัดท าโครงการ  เหตุผล  ความจ าเป็น  พร้อมรูปแผนที่ 

กรมท่ีดินตรวจสอบความถูกต้อง 

เป็นที่รกร้างว่างเปล่าจะต้องสอบสวนประวัติ 
ความเป็นมา และขอความเห็น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การจัดโดยวิธีการขาย  แลกเปลี่ยนและให้เช่าซื้อ การจัดโดยวิธีการให้เช่า 

ขออนุมัติรมต.มหาดไทย พร้อมเสนอให้
มอบหมายทบวงการเมืองจัดหาผลประโยชน์ 

เสนอรมต.มหาดไทยให้มอบหมายทบวง
การเมืองจัดหาผลประโยชน์ 

ประกาศการมอบหมายให้ทบวงการเมืองจัดหาผลประโยชน์ในราช
กิจจานุเบกษาให้ทบวงการเมืองจัดหาผลประโยชน์ 

 

ทบวงการเมืองประกาศวัตถุประสงค์ท่ีจะด าเนินการ วิธีการ และรายละเอียดให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

จัดที่ดินให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ก่อน หรือราษฎรมาขอรับการจัดหาผลประโยชน์ 

ทบวงการเมืองน าผลประโยชน์ส่งเป็นรายได้ของรัฐ หรือบ ารุงท้องถิ่น โดยจัดท าบัญชีและหลักฐาน
เก่ียวกับการเงินตามระเบียบ พร้อมรายงานผลการด าเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ   

ภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
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แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการขอสัมปทาน ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ผู้ขอยื่นค าขอ พร้อมหลักฐาน 

เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจา้พนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  
หรือผูไ้ด้รับมอบหมายไปรังวัดและชันสูตรสอบสวนในท่ีดิน 

 
รวบรวมเอกสารรายงานและจัดท าประกาศให้ จพด./จพด.สาขา ลงนาม 

ประกาศ ๓๐ วัน  

มีการคัดค้าน หรือไม่มีการคัดค้าน 
ผู้รับค าขอสอบสวน เสนอความเหน็ไปจังหวัด 

 
จังหวัดประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ราษฎรในพื้นที่ และส่วนราชการอื่นท่ีเห็นสมควร (หากกิจการที่ขอ
สัมปทานอยู่ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ ผู้ขอต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 

 
เมื่อไดร้ับแจ้งผลการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง, 

จัดท าร่างสญัญาสัมปทานบัตร, จดัประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด 
 

จังหวัดรวบรวมเอกสารเรื่องราวพร้อมความเห็นส่ง กรมทีด่ิน 
 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรือ่งราวการขอสัมปทาน 
ตามมาตรา ๑๒  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

กรณีอนุญาต กรณไีม่อนุญาต 

จัดท าร่างสญัญาสัมปทานบัตรเพื่อแจ้งผู้ขอมารับทราบเงื่อนไขและ
ลงนามในสัมปทานบัตร พร้อมส่งคืนกรมที่ดิน 

 

เสนอรัฐมนตรลีงนามใน สัมปทานบัตร 
 

กรมที่ดินส่งคืนจังหวัดเพื่อแจ้งให้จงัหวัดแจ้งผู้ขอ
มารับสัมปทานบัตร 

เสนอรมต.มหาดไทย 
 

กรมที่ดินแจ้งจังหวัด 
 

จังหวัดแจ้งผู้ขอ 
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แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินการการขออนุญาตใช้ประโยชน ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
กรณีทบวงการเมืองขอใช้ท่ีดินของรัฐ เพื่อประโยชน ในราชการ และกรณีเอกชนขอใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอยื่นค าขอ  พร้อมหลักฐานต่อพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา 
 

เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจา้พนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  
หรือผูไ้ด้รับมอบหมายไปรังวัดและชันสูตรสอบสวนในท่ีดิน 

รวบรวมเอกสารรายงานและจัดท าประกาศให้เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือ
เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา ลงนาม 

ระหว่างประกาศ หากมีการคัดคา้นให้ จพด./จพด.สาขา 
สอบสวนพิจารณา 

 

ประกาศ ๓๐ วัน หากไม่มีการคัดค้าน 
ให้ส่งเรื่องพร้อมความเห็นให้จังหวดัพิจารณา 

จังหวัดประสานงานกับหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ป่าไม้ ทรัพยากรธรณี อปท. ศิลปากรพ้ืนท่ี ราษฎรในพ้ืนท่ี  
และส่วนราชการอื่นที่เห็นสมควร โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต 

ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

คณะกรรมการประจ าจังหวัดตามมาตรา ๙ พิจารณาให้ความเห็น 

กรณีที่ดินสาธารณประโยชน ์
จังหวัดส่งเรื่องราว พร้อมความเหน็ให้กรมที่ดิน 

กรณีที่รกร้างว่างเปล่า เมื่อได้รับความเหน็จากหน่วยงานต่าง ๆ   
สรุปเรื่องราวพร้อมความเห็น 

 
เสนอกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดใหค้วามเห็นชอบ 

แจ้งจังหวัด 
 

ออกใบอนุญาต 

ออกใบอนุญาต  
แจ้งผู้ขอและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

ทราบ 
จังหวัดแจ้งผู้ขอช าระค่าตอบแทน 

และมารับใบอนุญาต อปท. เรียกเก็บค่าตอบแทน 
ผู้ขอช าระค่าตอบแทนและรับใบอนุญาต 

แจ้ง อปท. เรียกเก็บค่าตอบแทน 
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แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการการขอขึ้นทะเบียนที่ดิน เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน ในราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  หากอยู่ในบริเวณที่ได้มีประกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ที่เขา ภูเขา และปริมณฑล  
 ๔๐ เมตร) จะต้องด าเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยถอนการหวงห้ามไปในคราวเดียวกัน 

ผู้ขอซึ่งเป็นทบวงการเมืองยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (ในเขต  กทม. ยื่นต่ออธิบดีกรมทีด่ิน) 
(ที่ดินที่ขอต้องอยู่ในบริเวณที่ก าหนดความเหมาะสมใช้ประโยชน์ในราชการ และไม่ขดักฎหมายผงัเมือง) 

 
อ าเภอท้องที่สอบสวนประวัติความเป็นมาพร้อมให้ความเห็น 

ผู้ขอจัดท าแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย พร้อมจัดท าแผนผังการใช้ประโยชน์ 
ในที่ดิน (ประสานหน่วยงานผู้มีอ านาจดูแล ยื่นขอรังวัดต่อส านักงานที่ดินท้องที่) 

ผู้ขอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประชุมให้ความเห็น และจัดใหม้ ี
กระบวนการรับฟังความเห็นของราษฎร  

จังหวัดแจ้งขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สปก. ป่าไม้ พร้อมทั้งขอความเห็นด้านผังเมือง 

คณะกรรมการก ากับการใช้ที่ดินของรัฐพิจารณาให้ความเห็น 

จังหวัดประกาศจัดขึ้นทะเบยีนที่ดนิของรัฐก าหนด ๓๐ วัน  
ครบก าหนดไม่มผีู้คดัค้านให้สรุปเรือ่งพร้อมความเห็นส่งให้กรมที่ดิน 

 

    กรมที่ดินตรวจสอบเรื่อง โดยด าเนินการตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับ 
การถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

พ.ศ.๒๕๕๐  และยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย พร้อมรูปแผนที่ท้ายเสนอกระทรวงมหาดไทย 
 

กระทรวงมหาดไทย พิจารณา 

รัฐมนตรีลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แจ้งจังหวัด ผู้ขอ และกรมธนารักษ์ทราบ 
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แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินการการขออนุญาตใช้ประโยชน ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
กรณีทบวงการเมืองขอใช้ท่ีดินของรัฐ เพื่อประโยชน ในราชการ และกรณีเอกชนขอใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอยื่นค าขอ  พร้อมหลักฐานต่อพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา 
 

เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด  หรือเจา้พนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  
หรือผูไ้ด้รับมอบหมายไปรังวัดและชันสูตรสอบสวนในท่ีดิน 

รวบรวมเอกสารรายงานและจัดท าประกาศให้เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือ
เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา ลงนาม 

ระหว่างประกาศ หากมีการคัดคา้นให้ จพด./จพด.สาขา 
สอบสวนพิจารณา 

 

ประกาศ ๓๐ วัน หากไม่มีการคัดค้าน 
ให้ส่งเรื่องพร้อมความเห็นให้จังหวดัพิจารณา 

จังหวัดประสานงานกับหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ป่าไม้ ทรัพยากรธรณี อปท. ศิลปากรพ้ืนท่ี ราษฎรในพ้ืนท่ี  
และส่วนราชการอื่นที่เห็นสมควร โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต 

ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

คณะกรรมการประจ าจังหวัดตามมาตรา ๙ พิจารณาให้ความเห็น 

กรณีที่ดินสาธารณประโยชน ์
จังหวัดส่งเรื่องราว พร้อมความเหน็ให้กรมที่ดิน 

กรณีที่รกร้างว่างเปล่า เมื่อได้รับความเหน็จากหน่วยงานต่าง ๆ   
สรุปเรื่องราวพร้อมความเห็น 

 
เสนอกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดใหค้วามเห็นชอบ 

แจ้งจังหวัด 
 

ออกใบอนุญาต 

ออกใบอนุญาต  
แจ้งผู้ขอและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

ทราบ 
จังหวัดแจ้งผู้ขอช าระค่าตอบแทน 

และมารับใบอนุญาต อปท. เรียกเก็บค่าตอบแทน 
ผู้ขอช าระค่าตอบแทนและรับใบอนุญาต 

แจ้ง อปท. เรียกเก็บค่าตอบแทน 
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แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการการขอขึ้นทะเบียนที่ดิน เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน ในราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  หากอยู่ในบริเวณที่ได้มีประกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ที่เขา ภูเขา และปริมณฑล  
 ๔๐ เมตร) จะต้องด าเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยถอนการหวงห้ามไปในคราวเดียวกัน 

ผู้ขอซึ่งเป็นทบวงการเมืองยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (ในเขต  กทม. ยื่นต่ออธิบดีกรมทีด่ิน) 
(ที่ดินที่ขอต้องอยู่ในบริเวณที่ก าหนดความเหมาะสมใช้ประโยชน์ในราชการ และไม่ขดักฎหมายผงัเมือง) 

 
อ าเภอท้องที่สอบสวนประวัติความเป็นมาพร้อมให้ความเห็น 

ผู้ขอจัดท าแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย พร้อมจัดท าแผนผังการใช้ประโยชน์ 
ในที่ดิน (ประสานหน่วยงานผู้มีอ านาจดูแล ยื่นขอรังวัดต่อส านักงานที่ดินท้องที่) 

ผู้ขอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประชุมให้ความเห็น และจัดใหม้ ี
กระบวนการรับฟังความเห็นของราษฎร  

จังหวัดแจ้งขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สปก. ป่าไม้ พร้อมทั้งขอความเห็นด้านผังเมือง 

คณะกรรมการก ากับการใช้ที่ดินของรัฐพิจารณาให้ความเห็น 

จังหวัดประกาศจัดขึ้นทะเบยีนที่ดนิของรัฐก าหนด ๓๐ วัน  
ครบก าหนดไม่มผีู้คดัค้านให้สรุปเรือ่งพร้อมความเห็นส่งให้กรมที่ดิน 

 

    กรมที่ดินตรวจสอบเรื่อง โดยด าเนินการตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับ 
การถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

พ.ศ.๒๕๕๐  และยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย พร้อมรูปแผนที่ท้ายเสนอกระทรวงมหาดไทย 
 

กระทรวงมหาดไทย พิจารณา 

รัฐมนตรีลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แจ้งจังหวัด ผู้ขอ และกรมธนารักษ์ทราบ 



- 214 - 

๖. การขับเคลื่อนการจัดที่ดินที่ท ากินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
๖.๑ ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมด้านที่ดินที่ท ากิน การขาดที่ดินท ากินและอยู่อาศัยเป็นปัญหา    

ความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม (การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ) และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน 
ประกอบกับปัญหาที่ดินที่ท ากินมีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน โดยต่างมีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย
ที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดช่องว่างในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ดังนั้น เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันเกิดผลสัมฤทธิ์ เ ป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
กรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้มีค าสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จ านวน ๙ คณะ ประกอบด้วย 
   ๖.๑.๑ คณะกรรมการจัดที่ดิน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
เป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ส ารวจ ตรวจสอบ จัดท าข้อมูลที่ดิน
แผนที่ขอบเขตที่ดินท่ีจะจัดที่ดินท ากินพร้อมรายชื่อผู้ครอบครองและส่งมอบให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน 
   ๖.๑.๒ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน  มี รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไท ย เป็นประธาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน และอธิบดีกรมที่ดิน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ส ารวจ
ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลผู้ยากไร้ไม่มีที่ท ากินและที่อยู่อาศัย ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดที่ดิน และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดที่ดิน 
   ๖.๑.๓ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ า พัฒนาระบบสาธารณูปโภค คุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ในรูปแบบ
สหกรณ์ 
   ๖.๑.๔ คณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด และสหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม มีอ านาจหน้าที่ส ารวจ ตรวจสอบ จัดท าข้อมูล
ที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ที่จะจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินท ากินหรือที่ดินอยู่อาศัย ตรวจสอบจัดท า
บัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินและรายชื่อผู้ยากไร้ ท าแผนปฏิบัติการจัดที่ดิน การส่งเสริมอาชีพ การตลาด และ
ด าเนินการอ่ืน ๆ ร่วมกับอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง 
   ๖.๑.๕ คณะกรรมการกลั่ นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ ดิ นและทรัพยากรดิน                  
มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ มีอ านาจหน้าที่กลั่นกรองประเด็นข้อกฎหมาย เสนอความเห็นให้มี   
การตรา แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิก กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี 
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   ๖.๑.๖ คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการบริหารจัดการดินและทรัพยากรดิน       
มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผน รวมทั้งมาตรการแนวทาง    
เพ่ือเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน 
   ๖.๑.๗ คณะอนุกรรมการก ากับ ติดตาม และประเมินผล มีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน ข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ เสนอแนะให้ความเห็นต่อการก าหนดมาตรการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล
การด าเนินการตามนโยบายฯ 
   ๖.๑.๘ คณะกรรมการสารสน เทศที่ ดิ นและทรัพยากรดิน  มี ผู้ อ านวยการส านั ก งา น
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ เป็นประธาน ข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ     
ที่ได้รับมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ดินและ
ทรัพยากรดิน ศึกษาวิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานกลางข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน 
   ๖.๑.๙ คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรส่วน ๑ : ๔๐๐๐ 
(One Map) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา    
แนวเขตที่ดินของรัฐ ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) แก้ไข
ปัญหาที่ดินของรัฐทับซ้อน รวมทั้งเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานฯ 
  ๖.๒ บทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยภายใต้คณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ดังนี้ 
   ๖.๒.๑ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย     
เป็นรองประธาน อธิบดีกรมที่ดิน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ส ารวจ ตรวจสอบ และจัดท า
ข้อมูลผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ท ากินและที่อยู่อาศัย ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดที่ดิน และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดที่ดิน
เพ่ือจัดให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ท ากินและที่อยู่อาศัยในรูปแบบชุมชนที่เหมาะสม เช่น สหกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ      
โดยพิจารณาร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ ขั้นตอนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
จัดที่ดิน ดังนี้ 

(๑) คณะอนุกรรมการจัดที่ดินรับมอบพ้ืนที่ด าเนินการพร้อมทั้งข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม
(ถ้ามี) จากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน    

(๒) คณะอนุกรรมการจัดที่ดินตรวจสอบข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบและจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม
เพ่ือใช้ในการส ารวจตรวจสอบในพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดส่งแผนที่และบัญชีผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี)  

(๓) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ด าเนินการส ารวจข้อมูลในพื้นที่ 
ได้แก่ จัดท าบัญชีสถานะและแยกประเภทผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี) ด าเนินการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์   
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๖. การขับเคลื่อนการจัดที่ดินที่ท ากินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
๖.๑ ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมด้านที่ดินที่ท ากิน การขาดที่ดินท ากินและอยู่อาศัยเป็นปัญหา    

ความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม (การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ) และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน 
ประกอบกับปัญหาที่ดินที่ท ากินมีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน โดยต่างมีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย
ที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดช่องว่างในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ดังนั้น เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
กรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้มีค าสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จ านวน ๙ คณะ ประกอบด้วย 
   ๖.๑.๑ คณะกรรมการจัดที่ดิน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
เป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ส ารวจ ตรวจสอบ จัดท าข้อมูลที่ดิน
แผนที่ขอบเขตที่ดินท่ีจะจัดที่ดินท ากินพร้อมรายชื่อผู้ครอบครองและส่งมอบให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน 
   ๖.๑.๒ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน  มี รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไท ย เป็นประธาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน และอธิบดีกรมที่ดิน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ส ารวจ
ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลผู้ยากไร้ไม่มีที่ท ากินและที่อยู่อาศัย ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดที่ดิน และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดที่ดิน 
   ๖.๑.๓ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ า พัฒนาระบบสาธารณูปโภค คุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ในรูปแบบ
สหกรณ์ 
   ๖.๑.๔ คณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด และสหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม มีอ านาจหน้าที่ส ารวจ ตรวจสอบ จัดท าข้อมูล
ที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ที่จะจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินท ากินหรือที่ดินอยู่อาศัย ตรวจสอบจัดท า
บัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินและรายชื่อผู้ยากไร้ ท าแผนปฏิบัติการจัดที่ดิน การส่งเสริมอาชีพ การตลาด และ
ด าเนินการอ่ืน ๆ ร่วมกับอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง 
   ๖.๑.๕ คณะกรรมการกลั่ นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ ดิ นและทรัพยากรดิน                  
มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ มีอ านาจหน้าที่กลั่นกรองประเด็นข้อกฎหมาย เสนอความเห็นให้มี   
การตรา แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิก กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี 
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   ๖.๑.๖ คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการบริหารจัดการดินและทรัพยากรดิน       
มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผน รวมทั้งมาตรการแนวทาง    
เพ่ือเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน 
   ๖.๑.๗ คณะอนุกรรมการก ากับ ติดตาม และประเมินผล มีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน ข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ เสนอแนะให้ความเห็นต่อการก าหนดมาตรการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล
การด าเนินการตามนโยบายฯ 
   ๖.๑.๘ คณะกรรมการสารสน เทศที่ ดิ นและทรัพยากรดิน  มี ผู้ อ านวยการส านั ก งา น
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ เป็นประธาน ข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ     
ที่ได้รับมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ดินและ
ทรัพยากรดิน ศึกษาวิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานกลางข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน 
   ๖.๑.๙ คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรส่วน ๑ : ๔๐๐๐ 
(One Map) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา    
แนวเขตที่ดินของรัฐ ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) แก้ไข
ปัญหาที่ดินของรัฐทับซ้อน รวมทั้งเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานฯ 
  ๖.๒ บทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยภายใต้คณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ดังนี้ 
   ๖.๒.๑ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย     
เป็นรองประธาน อธิบดีกรมที่ดิน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ส ารวจ ตรวจสอบ และจัดท า
ข้อมูลผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ท ากินและที่อยู่อาศัย ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดที่ดิน และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดที่ดิน
เพ่ือจัดให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ท ากินและที่อยู่อาศัยในรูปแบบชุมชนที่เหมาะสม เช่น สหกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ      
โดยพิจารณาร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ ขั้นตอนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
จัดที่ดิน ดังนี้ 

(๑) คณะอนุกรรมการจัดที่ดินรับมอบพ้ืนที่ด าเนินการพร้อมทั้งข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม
(ถ้ามี) จากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน    

(๒) คณะอนุกรรมการจัดที่ดินตรวจสอบข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบและจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม
เพ่ือใช้ในการส ารวจตรวจสอบในพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดส่งแผนที่และบัญชีผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี)  

(๓) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ด าเนินการส ารวจข้อมูลในพื้นที่ 
ได้แก่ จัดท าบัญชีสถานะและแยกประเภทผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี) ด าเนินการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์   
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ที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ก าหนด และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน และรายงานผล
ให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินทราบ 

(๔ )  คณะอนุ กรรมการจั ดที่ ดิ นส่ งบัญชี ร ายชื่ อผู้ ที่ ไ ด้ รั บการจั ดที่ ดิ นท ากิ น ให้
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(๕) รายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
    ๖.๒.๒ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจั งหวัด เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด สหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ส ารวจ ตรวจสอบ จัดท าข้อมูลที่ดินและ
แผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ที่จะจัดให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อ   
ผู้ครอบครองที่ดินและรายชื่อผู้ยากไร้ จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดที่ดิน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด
ให้แก่ผู้ยากไร้ ตรวจสอบหลักเกณฑ์การจัดที่ดิน รวมทั้งหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ 
รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ตลอดจนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โด ยด าเนินการร่วมกับ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ขั้นตอนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) 
ดังนี้ 

(๑) รับข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแล้ว 
ด าเนินการตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ที่จะด าเนินการและข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี) 

(๒) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 
(๓) ให้จังหวัดยื่นค าขออนุญาตใช้ตามกฎหมายของแต่ละประเภทที่ดิน 
(๔) รับมอบข้อมูลพ้ืนที่ด า เนินการและข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี ) จาก

คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน 
(๕) คัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ก าหนด 

และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดิน 
(๖) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน 
(๗) ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบการ

ด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ๖ ด้าน 
(๘) รายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน ส านักนโยบายและแผน สป.  
    โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๒๑๔๘ (มท.) ๕๐๖๑๑ – ๑๓ 
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๗. การเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งต าบล 
ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙) ก าหนดให้มีการ

กระจายการถือครองที่ดินให้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้มีการลงทุนและ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้สูงข้ึน กระทรวงมหาดไทยจึงรับนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติดังกล่าว มอบให้กรมที่ดินด าเนินการโดยเห็นว่าการกระจายการถือครองที่ดินและให้กรรมสิทธิ์แก่ราษฎร
จะช่วยให้ราษฎรมีการลงทุนและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น ท าให้ราษฎรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นมี
ความรักหวงแหนในที่ดินท ากิน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๗ อนุมัติหลักการให้กรมที่ดิน
ด าเนินงานโครงการพัฒนากรมที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศให้  แล้วเสร็จภายใน ๒๐ ปี          
(พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๔๗) เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว ความต้องการของราษฎรที่ต้องการโฉนดที่ดิน           
มีเพ่ิมมากขึ้น รัฐบาลจึงได้สนองตอบความต้องการของราษฎร จึงได้ให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินจัดท า
โครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  

ปัจจุบันกรมที่ดินได้จัดท าโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินจ านวน ๒ โครงการ จ าแนกออกเป็น 
โครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติที่ ๑ ด้านความมั่นคง และโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

๗.๑ กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  
๗.๑.๑  ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๘, ๕๘ ทวิ และมาตรา ๖๙  
๗.๑.๒  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๐ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

๗.๒ ขั้นตอนการด าเนินการ 
๗.๒.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนดจังหวัดที่จะท าการเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดิน 

ส าหรับแต่ละปี (ปีงบประมาณ) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๕๘ วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

๗.๒.๒ คณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ที่จะท าการเดินส ารวจ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ ร่วมกันก าหนดพ้ืนที่ที่จะเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินในพ้ืนที่นอกเขตที่ดินของรัฐทุกประเภทเป็นอ าเภอ 
ต าบล และระวางแผนที่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๐ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่        
๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

๗.๒.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนดท้องที่ที่จะท าการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและ       
สอบเขตท่ีดิน ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามที่คณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ฯ 
ได้ก าหนด 

๗.๒.๔ ศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินฯ ด าเนินการเดินส ารวจรังวัดและสอบสวนสิทธิในที่ดิน 
ตามท้องที่ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ 
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ที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ก าหนด และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน และรายงานผล
ให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินทราบ 

(๔ )  คณะอนุ กรรมการจั ดที่ ดิ นส่ งบัญชี ร ายชื่ อผู้ ที่ ไ ด้ รั บการจั ดที่ ดิ นท ากิ น ให้
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(๕) รายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
    ๖.๒.๒ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจั งหวัด เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด สหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ส ารวจ ตรวจสอบ จัดท าข้อมูลที่ดินและ
แผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ที่จะจัดให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อ   
ผู้ครอบครองที่ดินและรายชื่อผู้ยากไร้ จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดที่ดิน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด
ให้แก่ผู้ยากไร้ ตรวจสอบหลักเกณฑ์การจัดที่ดิน รวมทั้งหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ 
รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ตลอดจนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โด ยด าเนินการร่วมกับ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ขั้นตอนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) 
ดังนี้ 

(๑) รับข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายที่จะด าเนินการจากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแล้ว 
ด าเนินการตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ที่จะด าเนินการและข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี) 

(๒) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 
(๓) ให้จังหวัดยื่นค าขออนุญาตใช้ตามกฎหมายของแต่ละประเภทที่ดิน 
(๔) รับมอบข้อมูลพ้ืนที่ด า เนินการและข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี ) จาก

คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน 
(๕) คัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ก าหนด 

และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดิน 
(๖) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน 
(๗) ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบการ

ด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ๖ ด้าน 
(๘) รายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน ส านักนโยบายและแผน สป.  
    โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๒๑๔๘ (มท.) ๕๐๖๑๑ – ๑๓ 
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๗. การเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งต าบล 
ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙) ก าหนดให้มีการ

กระจายการถือครองที่ดินให้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้มีการลงทุนและ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้สูงข้ึน กระทรวงมหาดไทยจึงรับนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติดังกล่าว มอบให้กรมที่ดินด าเนินการโดยเห็นว่าการกระจายการถือครองที่ดินและให้กรรมสิทธิ์แก่ราษฎร
จะช่วยให้ราษฎรมีการลงทุนและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น ท าให้ราษฎรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นมี
ความรักหวงแหนในที่ดินท ากิน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๗ อนุมัติหลักการให้กรมที่ดิน
ด าเนินงานโครงการพัฒนากรมที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศให้  แล้วเสร็จภายใน ๒๐ ป ี         
(พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๔๗) เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว ความต้องการของราษฎรที่ต้องการโฉนดที่ดิน           
มีเพ่ิมมากขึ้น รัฐบาลจึงได้สนองตอบความต้องการของราษฎร จึงได้ให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินจัดท า
โครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  

ปัจจุบันกรมที่ดินได้จัดท าโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินจ านวน ๒ โครงการ จ าแนกออกเป็น 
โครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติที่ ๑ ด้านความมั่นคง และโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

๗.๑ กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  
๗.๑.๑  ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๘, ๕๘ ทวิ และมาตรา ๖๙  
๗.๑.๒  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๐ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

๗.๒ ขั้นตอนการด าเนินการ 
๗.๒.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนดจังหวัดที่จะท าการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน 

ส าหรับแต่ละปี (ปีงบประมาณ) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๕๘ วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

๗.๒.๒ คณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ที่จะท าการเดินส ารวจ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ ร่วมกันก าหนดพ้ืนที่ที่จะเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินในพ้ืนที่นอกเขตที่ดินของรัฐทุกประเภทเป็นอ าเภอ 
ต าบล และระวางแผนที่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๐ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่        
๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

๗.๒.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนดท้องที่ที่จะท าการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและ       
สอบเขตท่ีดิน ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามที่คณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ฯ 
ได้ก าหนด 

๗.๒.๔ ศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินฯ ด าเนินการเดินส ารวจรังวัดและสอบสวนสิทธิในที่ดิน 
ตามท้องที่ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ 
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๗.๓ แนวทางด าเนินงาน 
 ๗.๓.๑ เจ้าหน้าที่ประชุมนัดหมายการรังวัดและสอบสวนสิทธิ เจ้าของที่ดินไม่ต้องมายื่นค าขอ      
แต่ต้องเตรียมการดังนี้ 
  (๑) น าหลักเขตไปปักตามมุมเขตท่ีดินของตน 
  (๒) น าเจ้าหน้าที่เดินส ารวจฯ เพ่ือท าการรังวัด 
  (๓) เตรียมเอกสารมอบให้เจ้าหน้าที่ เช่น หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ส าเนาบัตรประชาชน 
ทะเบียนบ้าน เป็นต้น 
  (๔) ให้ถ้อยค าต่อเจ้าหน้าที่ และลงชื่อในแบบสอบถามการออกโฉนดที่ดิน 
 ๗.๓.๒ เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเป็นกลุ่มหมู่บ้านและต าบล และประกาศแจกโฉนดที่ดิน ๓๐ วัน 
 ๗.๓.๓ ประกาศแจกที่ดินให้ปิดในที่เปิดเผย ณ ส านักงานที่ดินท้องที่ ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ 
หรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอท้องที่ ที่ท าการแขวงหรือที่ท าการก านันท้องที่และในบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับใน   
เขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ ส านักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ 
 ๗.๓.๘ เจ้าหน้าที่นัดหมายการแจกโฉนดที่ดิน 

๗.๔ การเข้าถึงโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน 
กรมที่ดินได้จัดท าโครงการ “บอกดิน”เพ่ือการส ารวจข้อมูลที่ดินส าหรับน าไปบริหารจัดการให้

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยีระบบ Line OfficialAccount “บอกดิน”มาใช้ใน
การบริหารจัดการโดยอยู่บนพ้ืนฐานการเปิดระบบราชการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อมูลมีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางการท างาน โดยน าข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินที่ได้จากระบบดังกล่าวไปตรวจสอบและประมวลผล
ด้วยโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล และน าผลข้อมูลที่เกิดจากความต้องการ         
ของประชาชนไปจัดท าแผนการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณ โดยต าแหน่งที่ดินตามที่ผู้ใช้บริการ “บอกดิน” 
แจ้งต าแหน่งไว้ และผ่านการตรวจสอบกรณีอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐ ซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้  จ านวน ๖,๖๒๕ ราย 
มาเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการประกาศพ้ืนที่โครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร 
จ านวน ๕๐จังหวัด จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒๔ จังหวัด เพ่ิมขึ้นจากเดิม จ านวน ๒๖ จังหวัด        
คิดเป็นร้อยละ ๒๐๘ ของจังหวัดที่มีการเดินส ารวจ 

โครงการ “บอกดิน” เป็นกระบวนการเปิดข้อมูลให้แก่ประชาชน ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยี
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชนรวมภาคส่วนต่าง ๆ     
เพ่ือน าไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล 
ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ราษฎรสามารถครอบครองและท ากินในที่ดินได้ตามสิทธิที่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งมีกระบวนการและวิธีการโดยสรุป ดังนี้ 
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๗.๔.๑ ช่องทางการสื่อสารที่สะดวก เพ่ือการรับแจ้งข้อมูลที่ดินจากประชาชนหรือภาคส่วนอ่ืนด้วย
“Line” ซ่ึงสามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
การสนทนาการส่งรูป หรือการส่งข้อความ และไม่จ ากัดผู้เข้าใช้บริการ 

๗.๔.๒ ขั้ นตอนที่ ง่ า ย ในการส่ ง
ต าแหน่งบริเวณที่ดินพร้อมรายละเอียดข้อมูลของผู้
แจ้งผ่าน QR Code โดยการสแกน QR Code และ
ด าเนินการตามข้ันตอน “สแกน แชร  โพสต ” 

๗.๔.๓ เท่าเทียมและไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง ประชาชนทุกคนไม่จ ากัดอายุ เพศ ศาสนา 
สามารถให้ข้อมูลได้ส าหรับประชาชนที่มีข้อจ ากัด  
ในการใช้เทคโนโลยีผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้
แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ผ่านผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และส านักงานที่ดินแต่ละพ้ืนที่ได้ 

๗.๔.๔ ตรวจสอบ/วิเคราะห ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตรวจสอบข้อมูลค่าพิกัดภูมิศาสตร์
ต าแหน่งแปลงที่ดินตามที่ประชาชนแชร์ผ่าน Line ด้วยโปรแกรม Google Map รวบรวมข้อมูลต าแหน่งที่ดินที่มีค่า
พิกัดภูมิศาสตร์และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้แจ้งมาจัดเก็บไว้บนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ( Database 
Management Program) ตามชุดค าสั่งที่ใช้งานบนโปรแกรม Access น าข้อมูลต าแหน่งตามค่าพิกัดภูมิศาสตร์ไป
ตรวจสอบโดยการซ้อนทับชั้นข้อมูลที่ดินของรัฐและเอกชนที่มีการจัดท าให้อยู่ในระบบ Digital จะได้ข้อมูลเบื้องต้น
ว่าที่ดินที่ประชาชนแจ้งความประสงค์อยู่ในพื้นท่ีประเภทใด 

๗.๔.๕ ฐานข้อมูลบอกดิน ใส่ใจทุกข้อมูลและส่งต่อข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้อมูลให้ผู้
แจ้งทราบว่าที่ดินของผู้แจ้งอยู่ในพ้ืนที่ประเภทใด วิธีการด าเนินการในเรื่องการตอบรับข้อมูล การบันทึกผล และ
การแจ้งผลให้ผู้แจ้งทราบ ใช้การส่งข้อความตามรูปแบบที่ก าหนดในลักษณะข้อความอัตโนมัติ Chatbot และได้
ด าเนินการในเรื่องการจัดส่งข้อมูลเข้าสู่โครงการ/นโยบายของรัฐ เพ่ือให้การครอบครองและท าประโยชน์เป็นอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๗.๕ ประโยชน ที่ประชาชนจะได้รับ  
๗.๕.๑ ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
๗.๕.๒ สถาบันการเงินมีความเชื่อถือในหลักประกันที่ดินมากข้ึน  
๗.๕.๓ เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

สร้างรายได้เป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   
๗.๕.๔ ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน โดยสามารถทราบแนวเขตที่ดินของรัฐและเอกชน

อย่างชัดเจน 
 

 



- 218 - 

๗.๓ แนวทางด าเนินงาน 
 ๗.๓.๑ เจ้าหน้าที่ประชุมนัดหมายการรังวัดและสอบสวนสิทธิ เจ้าของที่ดินไม่ต้องมายื่นค าขอ      
แต่ต้องเตรียมการดังนี้ 
  (๑) น าหลักเขตไปปักตามมุมเขตท่ีดินของตน 
  (๒) น าเจ้าหน้าที่เดินส ารวจฯ เพ่ือท าการรังวัด 
  (๓) เตรียมเอกสารมอบให้เจ้าหน้าที่ เช่น หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ส าเนาบัตรประชาชน 
ทะเบียนบ้าน เป็นต้น 
  (๔) ให้ถ้อยค าต่อเจ้าหน้าที่ และลงชื่อในแบบสอบถามการออกโฉนดที่ดิน 
 ๗.๓.๒ เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเป็นกลุ่มหมู่บ้านและต าบล และประกาศแจกโฉนดที่ดิน ๓๐ วัน 
 ๗.๓.๓ ประกาศแจกที่ดินให้ปิดในที่เปิดเผย ณ ส านักงานที่ดินท้องที่ ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ 
หรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอท้องที่ ที่ท าการแขวงหรือที่ท าการก านันท้องที่และในบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับใน   
เขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ ส านักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ 
 ๗.๓.๘ เจ้าหน้าที่นัดหมายการแจกโฉนดที่ดิน 

๗.๔ การเข้าถึงโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน 
กรมที่ดินได้จัดท าโครงการ “บอกดิน”เพ่ือการส ารวจข้อมูลที่ดินส าหรับน าไปบริหารจัดการให้

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยีระบบ Line OfficialAccount “บอกดิน”มาใช้ใน
การบริหารจัดการโดยอยู่บนพ้ืนฐานการเปิดระบบราชการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อมูลมีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางการท างาน โดยน าข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินที่ได้จากระบบดังกล่าวไปตรวจสอบและประมวลผล
ด้วยโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล และน าผลข้อมูลที่เกิดจากความต้องการ         
ของประชาชนไปจัดท าแผนการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณ โดยต าแหน่งที่ดินตามที่ผู้ใช้บริการ “บอกดิน” 
แจ้งต าแหน่งไว้ และผ่านการตรวจสอบกรณีอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐ ซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้  จ านวน ๖,๖๒๕ ราย 
มาเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการประกาศพ้ืนที่โครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร 
จ านวน ๕๐จังหวัด จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒๔ จังหวัด เพ่ิมขึ้นจากเดิม จ านวน ๒๖ จังหวัด        
คิดเป็นร้อยละ ๒๐๘ ของจังหวัดที่มีการเดินส ารวจ 

โครงการ “บอกดิน” เป็นกระบวนการเปิดข้อมูลให้แก่ประชาชน ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยี
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชนรวมภาคส่วนต่าง ๆ     
เพ่ือน าไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล 
ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ราษฎรสามารถครอบครองและท ากินในที่ดินได้ตามสิทธิที่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งมีกระบวนการและวิธีการโดยสรุป ดังนี้ 
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๗.๔.๑ ช่องทางการสื่อสารที่สะดวก เพ่ือการรับแจ้งข้อมูลที่ดินจากประชาชนหรือภาคส่วนอ่ืนด้วย
“Line” ซ่ึงสามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
การสนทนาการส่งรูป หรือการส่งข้อความ และไม่จ ากัดผู้เข้าใช้บริการ 

๗.๔.๒ ขั้ นตอนที่ ง่ า ย ในการส่ ง
ต าแหน่งบริเวณที่ดินพร้อมรายละเอียดข้อมูลของผู้
แจ้งผ่าน QR Code โดยการสแกน QR Code และ
ด าเนินการตามข้ันตอน “สแกน แชร  โพสต ” 

๗.๔.๓ เท่าเทียมและไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง ประชาชนทุกคนไม่จ ากัดอายุ เพศ ศาสนา 
สามารถให้ข้อมูลได้ส าหรับประชาชนที่มีข้อจ ากัด  
ในการใช้เทคโนโลยีผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้
แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ผ่านผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และส านักงานที่ดินแต่ละพ้ืนที่ได้ 

๗.๔.๔ ตรวจสอบ/วิเคราะห ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตรวจสอบข้อมูลค่าพิกัดภูมิศาสตร์
ต าแหน่งแปลงที่ดินตามที่ประชาชนแชร์ผ่าน Line ด้วยโปรแกรม Google Map รวบรวมข้อมูลต าแหน่งที่ดินที่มีค่า
พิกัดภูมิศาสตร์และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้แจ้งมาจัดเก็บไว้บนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ( Database 
Management Program) ตามชุดค าส่ังที่ใช้งานบนโปรแกรม Access น าข้อมูลต าแหน่งตามค่าพิกัดภูมิศาสตร์ไป
ตรวจสอบโดยการซ้อนทับชั้นข้อมูลที่ดินของรัฐและเอกชนที่มีการจัดท าให้อยู่ในระบบ Digital จะได้ข้อมูลเบื้องต้น
ว่าที่ดินที่ประชาชนแจ้งความประสงค์อยู่ในพื้นท่ีประเภทใด 

๗.๔.๕ ฐานข้อมูลบอกดิน ใส่ใจทุกข้อมูลและส่งต่อข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้อมูลให้ผู้
แจ้งทราบว่าที่ดินของผู้แจ้งอยู่ในพ้ืนที่ประเภทใด วิธีการด าเนินการในเรื่องการตอบรับข้อมูล การบันทึกผล และ
การแจ้งผลให้ผู้แจ้งทราบ ใช้การส่งข้อความตามรูปแบบที่ก าหนดในลักษณะข้อความอัตโนมัติ Chatbot และได้
ด าเนินการในเรื่องการจัดส่งข้อมูลเข้าสู่โครงการ/นโยบายของรัฐ เพ่ือให้การครอบครองและท าประโยชน์เป็นอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๗.๕ ประโยชน ที่ประชาชนจะได้รับ  
๗.๕.๑ ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
๗.๕.๒ สถาบันการเงินมีความเชื่อถือในหลักประกันที่ดินมากข้ึน  
๗.๕.๓ เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

สร้างรายได้เป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   
๗.๕.๔ ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน โดยสามารถทราบแนวเขตที่ดินของรัฐและเอกชน

อย่างชัดเจน 
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แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนด าเนินงาน 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงานหลักในพ้ืนท่ี ได้แก่ ส านักงานท่ีดินจังหวัด 
    (๒) หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ ได้แก่ ส านักงานจังหวัด ที่ท าการปกครองจังหวัด องค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดิน
ของรัฐทุกหน่วยงาน และหอการค้าจังหวัด 

    (๓) หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ ส านัก/กอง ส่วนปฏิบัติการรังวัดและออกหนังสือ แสดงสิทธิ      
ในที่ดิน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ  

    โทร. ๐ ๒๕๐๓ ๓๓๙๖ - ๗ 
 
 
 
 

การเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งต าบล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนดจังหวัดที่จะท าการเดินส ารวจออก 
โฉนดที่ดิน ส าหรับแต่ละปี (ปีงบประมาณ) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

คณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ที่จะท าการเดินส ารวจ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานกรรมการ ร่วมกันก าหนดพ้ืนที่ที่จะเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน 
ในพ้ืนที่นอกเขตท่ีดินของรัฐทุกประเภท เป็นอ าเภอ ต าบล และระวางแผนที่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนดท้องที่ที่จะท าการเดินส ารวจออก 
โฉนดท่ีดินและสอบเขตที่ดินตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และมาตรา ๖๙  

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ฯ ได้ก าหนด 
 

ศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินฯ ด าเนินการเดินส ารวจรังวัดและ
สอบสวนสิทธิในที่ดิน ตามท้องที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ 
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 ด้านความสัมพันธ ระหว่างประเทศ 
๑. การเปิดจุดผ่านแดน  

ด้วยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่๘๗/๒๕๕๗ ก าหนดให้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมกับ          
ค่าท าการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และอาศัยความตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ (๒) และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเปิด - ปิด จุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 
การจัดท าความตกลงในการสัญจรข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  (ภารกิจในความรับผิดชอบ
ของกองการต่างประเทศ สป.) และการออกหนังสือผ่านแดน (ภารกิจในความรับผิดชอบของส านักกิจการ      
ความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง) 

๑.๑ ประเภทของจุดผ่านแดน 
ปัจจุบันจุดผ่านแดน มี ๔ ประเภท ประกอบด้วย จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว            

จุดผ่อนปรน-การค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษ โดยแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ดังนี้ 
๑.๑.๑ จุดผ่านแดนถาวร มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้าและการสัญจรของบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้ง

การเดินทางเข้า-ออก ของบุคคลจากประเทศที่สาม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระบบสากลว่าด้วยความตกลงในการสัญจร
ข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๑.๑.๒ จุดผ่านแดนชั่วคราว มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเป็นการเฉพาะกิจเพ่ือเหตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็น
เฉพาะคราวเท่านั้น 

๑.๑.๓ จุดผ่อนปรนการค้า มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายของ
ประชาชนในพื้นท่ีชายแดน เพื่อการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน สินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันของทั้งสอง
ประเทศ 

๑.๑.๔ จุดผ่อนปรนพิเศษ เป็นการตกลงใจในระดับนโยบายของรัฐบาลที่จะเปิดจุดผ่านแดนในจุดที่
ยังไม่สามารถเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้ เพ่ือไม่ให้เสียโอกาสท่ีประเทศที่ประเทศได้รับ มีวัตถุประสงค์            
เพ่ือประโยชน์ทางการค้า การท่องเที่ยว และการสัญจรของบุคคลและยานพาหนะ 

๑.๒ หลักเกณฑ การพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน  
๑.๒.๑ ปริมาณการค้าและการเข้าออกของบุคคลมากและสม่ าเสมอ                
๑.๒.๒ สภาพเส้นทางคมนาคมมีความพร้อมและมีเส้นทางติดต่อกับเมือง หลักของประเทศเพ่ือน

บ้าน และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงในภูมิภาค             
๑.๒.๓ ความต้องการที่สอดคล้องกันของประเทศเพ่ือนบ้าน                          
๑.๒.๔ ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                         
๑.๒.๕ ไม่มีปัญหากระทบต่อความมั่นคงและปัญหาเส้นเขตแดน 
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แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนด าเนินงาน 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงานหลักในพ้ืนท่ี ได้แก่ ส านักงานท่ีดินจังหวัด 
    (๒) หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ ได้แก่ ส านักงานจังหวัด ที่ท าการปกครองจังหวัด องค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดิน
ของรัฐทุกหน่วยงาน และหอการค้าจังหวัด 

    (๓) หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ ส านัก/กอง ส่วนปฏิบัติการรังวัดและออกหนังสือ แสดงสิทธิ      
ในที่ดิน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ  

    โทร. ๐ ๒๕๐๓ ๓๓๙๖ - ๗ 
 
 
 
 

การเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งต าบล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนดจังหวัดที่จะท าการเดินส ารวจออก 
โฉนดที่ดิน ส าหรับแต่ละปี (ปีงบประมาณ) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

คณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ที่จะท าการเดินส ารวจ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานกรรมการ ร่วมกันก าหนดพ้ืนที่ที่จะเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน 
ในพ้ืนที่นอกเขตท่ีดินของรัฐทุกประเภท เป็นอ าเภอ ต าบล และระวางแผนที่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนดท้องที่ที่จะท าการเดินส ารวจออก 
โฉนดท่ีดินและสอบเขตที่ดินตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และมาตรา ๖๙  

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ฯ ได้ก าหนด 
 

ศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินฯ ด าเนินการเดินส ารวจรังวัดและ
สอบสวนสิทธิในที่ดิน ตามท้องที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ 
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 ด้านความสัมพันธ ระหว่างประเทศ 
๑. การเปิดจุดผ่านแดน  

ด้วยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่๘๗/๒๕๕๗ ก าหนดให้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมกับ          
ค่าท าการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และอาศัยความตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ (๒) และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเปิด - ปิด จุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 
การจัดท าความตกลงในการสัญจรข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  (ภารกิจในความรับผิดชอบ
ของกองการต่างประเทศ สป.) และการออกหนังสือผ่านแดน (ภารกิจในความรับผิดชอบของส านักกิจการ      
ความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง) 

๑.๑ ประเภทของจุดผ่านแดน 
ปัจจุบันจุดผ่านแดน มี ๔ ประเภท ประกอบด้วย จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว            

จุดผ่อนปรน-การค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษ โดยแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ดังนี้ 
๑.๑.๑ จุดผ่านแดนถาวร มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้าและการสัญจรของบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้ง

การเดินทางเข้า-ออก ของบุคคลจากประเทศที่สาม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระบบสากลว่าด้วยความตกลงในการสัญจร
ข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๑.๑.๒ จุดผ่านแดนชั่วคราว มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเป็นการเฉพาะกิจเพ่ือเหตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็น
เฉพาะคราวเท่านั้น 

๑.๑.๓ จุดผ่อนปรนการค้า มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายของ
ประชาชนในพื้นท่ีชายแดน เพื่อการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน สินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันของทั้งสอง
ประเทศ 

๑.๑.๔ จุดผ่อนปรนพิเศษ เป็นการตกลงใจในระดับนโยบายของรัฐบาลที่จะเปิดจุดผ่านแดนในจุดที่
ยังไม่สามารถเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้ เพ่ือไม่ให้เสียโอกาสท่ีประเทศที่ประเทศได้รับ มีวัตถุประสงค์            
เพ่ือประโยชน์ทางการค้า การท่องเที่ยว และการสัญจรของบุคคลและยานพาหนะ 

๑.๒ หลักเกณฑ การพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน  
๑.๒.๑ ปริมาณการค้าและการเข้าออกของบุคคลมากและสม่ าเสมอ                
๑.๒.๒ สภาพเส้นทางคมนาคมมีความพร้อมและมีเส้นทางติดต่อกับเมือง หลักของประเทศเพ่ือน

บ้าน และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงในภูมิภาค             
๑.๒.๓ ความต้องการที่สอดคล้องกันของประเทศเพ่ือนบ้าน                          
๑.๒.๔ ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                         
๑.๒.๕ ไม่มีปัญหากระทบต่อความมั่นคงและปัญหาเส้นเขตแดน 



- 222 - 

แผนผังแสดงรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ/ขั้นตอนการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดน  

 
  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน กองการต่างประเทศ สป. 
    โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๑๕๘ (มท.) ๕๐๔๑๔ 

 

๒. การสถาปนาความสัมพันธ เมืองพ่ีเมืองน้อง 
การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมีความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ            

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มุ่งเน้นการบูรณาการ
ความร่วมมือกับอาเซียนและนานาชาติ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค และโลก ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โดยส่งเสริมการเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก การพัฒนาพ้ืนที่ พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาค และเมือง เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถใช้จุดแข็งของแต่ละพ้ืนที่และชุมชนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม กระจายความมั่งคั่ง  
ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคม        
ในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ      

หมายเหตุ : จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรนพิเศษ เป็นการเปิดเฉพาะกิจ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้งสองประเทศในแต่ละจุด จึงมีแนวทางปฏิบัติ  
ที่แตกต่างกัน ไม่สามารถจัดท าแผนผังได้ 
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บนหลักการนโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารเชิงพ้ืนที่        
(Area Based) เพ่ือบรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกเหนือไปจาก
บริบทการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่แล้ว บริบทด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญประการ
หนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงกับมิติด้านการต่างประเทศในอันที่จะส่งเสริม ขยายความร่วมมือ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาจังหวัด อย่างไรก็ตาม ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับจังหวัดหรือ
หน่วยการปกครองของต่างประเทศในระดับจังหวัดของไทย มีแนวปฏิบัติที่ก าหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้
จังหวัดสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติ จึงได้จัดท าเป็น
แนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ขึ้นเพ่ือสนับสนุนการท างานของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ต่อไป 

๒.๑ กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี

เมืองน้องระหว่างหน่วยการปกครองในระดับจังหวัดของไทยกับหน่วยการปกครองระดับเดียวกันหรือเทียบเคียงกัน
ได้ของต่างประเทศ และเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจและร่างหนังสือแสดงเจตจ านง เพ่ือการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องเพ่ือใช้ด าเนินการต่อไป  

๒.๒ แนวทางปฏิบัติและข้ันตอนการด าเนินการ  
๒.๒.๑ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องให้กระท าในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัดหรือ

หน่วยการปกครองของต่างประเทศท่ีมีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทย เช่น มลรัฐ มณฑล นคร ฯลฯ โดยอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักการความสมศักดิ์ศรี เป็นประโยชน์ และยั่งยืน ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพในการด าเนินความร่วมมือ
กันอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับหน่วยการปกครองของต่างประเทศ
ในระดับที่ต่ ากว่าจังหวัดของไทยอาจอนุโลมเป็นรายกรณีโดยให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมร่วมกันเป็นรายกรณีไป ซึ่งการด าเนินการต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและอยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ของประเทศ โดยความตกลงนั้นมิได้มีผลผูกพันรัฐบาลไทย 

๒.๒.๒ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องให้หมายความถึงความสัมพันธ์ที่อาจใช้ชื่อเรียก
อย่างอ่ืนด้วย เช่น การสถาปนาความร่วมมือ เมืองคู่มิตร เมืองมิตรภาพ เมืองคู่แฝด และเมืองฉันมิตร 

๒.๒.๓ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกรณีริเริ่มโดยจังหวัดของไทย ให้จังหวัดมี
หนังสือเสนอเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการสถาปนาความสัมพันธ์กับจังหวัดหรือ
หน่วยการปกครองของต่างประเทศ และให้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศพร้อม
ข้อพิจารณาในเบื้องต้นเพ่ือหารือความเหมาะสมด้วย และให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งผลการพิจารณา        
ความเหมาะสมของการสถาปนาความสัมพันธ์ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และให้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้ง
จังหวัดรับทราบผลการพิจารณาด้วย 
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แผนผังแสดงรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ/ขั้นตอนการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดน  

 
  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน กองการต่างประเทศ สป. 
    โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๑๕๘ (มท.) ๕๐๔๑๔ 

 

๒. การสถาปนาความสัมพันธ เมืองพ่ีเมืองน้อง 
การด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมีความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ            

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มุ่งเน้นการบูรณาการ
ความร่วมมือกับอาเซียนและนานาชาติ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค และโลก ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โดยส่งเสริมการเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก การพัฒนาพ้ืนที่ พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาค และเมือง เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถใช้จุดแข็งของแต่ละพ้ืนที่และชุมชนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม กระจายความมั่งคั่ง  
ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคม        
ในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ      

หมายเหตุ : จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรนพิเศษ เป็นการเปิดเฉพาะกิจ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้งสองประเทศในแต่ละจุด จึงมีแนวทางปฏิบัติ  
ที่แตกต่างกัน ไม่สามารถจัดท าแผนผังได้ 
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บนหลักการนโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารเชิงพ้ืนที่        
(Area Based) เพ่ือบรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกเหนือไปจาก
บริบทการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่แล้ว บริบทด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญประการ
หนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงกับมิติด้านการต่างประเทศในอันที่จะส่งเสริม ขยายความร่วมมือ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาจังหวัด อย่างไรก็ตาม ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับจังหวัดหรือ
หน่วยการปกครองของต่างประเทศในระดับจังหวัดของไทย มีแนวปฏิบัติที่ก าหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้
จังหวัดสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติ จึงได้จัดท าเป็น
แนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ขึ้นเพ่ือสนับสนุนการท างานของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ต่อไป 

๒.๑ กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี

เมืองน้องระหว่างหน่วยการปกครองในระดับจังหวัดของไทยกับหน่วยการปกครองระดับเดียวกันหรือเทียบเคียงกัน
ได้ของต่างประเทศ และเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจและร่างหนังสือแสดงเจตจ านง เพ่ือการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องเพ่ือใช้ด าเนินการต่อไป  

๒.๒ แนวทางปฏิบัติและข้ันตอนการด าเนินการ  
๒.๒.๑ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องให้กระท าในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัดหรือ

หน่วยการปกครองของต่างประเทศท่ีมีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทย เช่น มลรัฐ มณฑล นคร ฯลฯ โดยอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักการความสมศักดิ์ศรี เป็นประโยชน์ และยั่งยืน ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพในการด าเนินความร่วมมือ
กันอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับหน่วยการปกครองของต่างประเทศ
ในระดับที่ต่ ากว่าจังหวัดของไทยอาจอนุโลมเป็นรายกรณีโดยให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมร่วมกันเป็นรายกรณีไป ซึ่งการด าเนินการต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและอยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ของประเทศ โดยความตกลงนั้นมิได้มีผลผูกพันรัฐบาลไทย 

๒.๒.๒ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องให้หมายความถึงความสัมพันธ์ที่อาจใช้ชื่อเรียก
อย่างอ่ืนด้วย เช่น การสถาปนาความร่วมมือ เมืองคู่มิตร เมืองมิตรภาพ เมืองคู่แฝด และเมืองฉันมิตร 

๒.๒.๓ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกรณีริเริ่มโดยจังหวัดของไทย ให้จังหวัดมี
หนังสือเสนอเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการสถาปนาความสัมพันธ์กับจังหวัดหรือ
หน่วยการปกครองของต่างประเทศ และให้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศพร้อม
ข้อพิจารณาในเบ้ืองต้นเพ่ือหารือความเหมาะสมด้วย และให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งผลการพิจารณา        
ความเหมาะสมของการสถาปนาความสัมพันธ์ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และให้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้ง
จังหวัดรับทราบผลการพิจารณาด้วย 
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๒.๒.๔ การสถาปนาความสัมพันธ์ เ มืองพ่ีเมืองน้ องกรณีริเ ร่ิมโดยหน่วยการปกครองของ
ต่างประเทศหรือมีการทาบทามผ่านสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ่รายงานกระทรวงการต่างประเทศตามที่ได้รับเรื่องการทาบทามเพ่ือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศที่จะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ และ
แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย และให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดที่ได้รับการทาบทาม
พิจารณาความประสงค์ในการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ กรณีการทาบทามที่ไม่ระบุจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแจ้งการทาบทามไปยังจังหวัดที่มีความเหมาะสมในการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ และหากจังหวัดที่ได้รับ
การทาบทามเห็นว่า มีความเหมาะสมก็ให้จังหวัดนั้นมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณมายังกระทรวงมหาดไทย แล้วให้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของจังหวัดไปยัง
กระทรวงการต่างประเทศด้วย 

๒.๒.๕ ให้จังหวัดของไทยและจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศร่วมกันยกร่างบันทึก
ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจนได้ร่างที่   
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง ทั้งนี ้ ก่อนสถาปนาความสัมพันธ์ฯ อาจพิจารณาจัดท าเป็นหนังสือแสดงเจ ตจ านง         
(Letter of Intent) ที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องอย่างเป็นทางการระหว่างกันในอนาคต 

๒.๒.๖  จังหวัดของไทยสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นต้นกับหน่วยการปกครองของต่างประเทศได้แต่
ไม่ถึงขั้นต้องประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องอย่างเป็นทางการระหว่างกันในอนาคต
โดยร่วมลงนามในเอกสารกับหน่วยการปกครองของต่างประเทศ เช่น หนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of Intent) 

๒.๒.๗  ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องให้จังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ บุคลากรที่จะด าเนินการร่วมกับหน่วยการปกครองของต่างประเทศเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒.๘  การแสดงเจตจ านงที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างกันในอนาคตและ   
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง กรณีด าเนินการโดยการลงนามในร่างหนังสือแสดงเจตจ านงและร่าง
บันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐาน (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่ยกร่างโดยกระทรวงการต่างประเทศ
ตามล าดับ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และให้ความเห็นชอบ/อนุมัติไปได้โดยถือว่าคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว และให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่จังหวัดมีการแก้ไขเพ่ิมเติมแตกต่างไปจากร่างหนังสือแสดงเจตจ านง
หรือร่างบันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐานที่ยกร่างโดยกระทรวงการต่างประเทศให้กระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการจัดท าหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แล้วพิจารณา ดังนี้  

(๑) หากหน่วยงานดังกล่าวมีความเห็นร่วมกันว่า เป็นการแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าหรือ
สาระส าคัญที่ไม่ขัดกับหลักการของร่างหนังสือแสดงเจตจ านงหรือร่างบันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐานที่ยกร่าง    
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โดยกระทรวงการต่างประเทศและไม่เป็นการจัดท าหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยให้ด าเนินการต่อไปได้ โดยถือว่าคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว  

(๒) หากหน่วยงานดังกล่าวมีความเห็นร่วมกันว่า เป็นการแก้ไขที่ ไม่สอดคล้อง 
กับหลักการของร่างหนังสือแสดงเจตจ านงหรือร่างบันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐานที่ยกร่างโดยกระทรวง 
การต่างประเทศก็ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นกรณี ๆ ไป 

๒.๒.๙ เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้รับความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแสดงเจตจ านงหรือร่างบันทึก
ความเข้าใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่า การกระทรวงการต่างประเทศ แล้วให้
กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดของไทยทราบ หลังจากนั้นให้จังหวัดของไทยและจังหวัดหรือหน่วยการปกครอง   
ของต่างประเทศก าหนดวันและสถานที่ที่จะร่วมลงนามในร่างหนังสือแสดงเจตจ านงหรือร่างบันทึกความเข้าใจ ทั้งนี้ 
ผู้ลงนามของฝ่ายไทยต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ลงนามของฝ่ายต่างประเทศ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หรือชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

๒.๒.๑๐ เมื่อได้มีการลงนามในร่างหนังสือแสดงเจตจ านงหรือร่างบันทึกความเข้าใจแล้วให้จังหวัด
รายงานผลการด าเนินงานพร้อมส่งส าเนาหนังสือแสดงเจตจ านงหรือบันทึกความเข้าใจจ านวน ๑ ชุด 
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการด าเนินงานพร้อมส่งส าเนาหนังสือ  
แสดงเจตจ านงหรือบันทึกความเข้าใจ จ านวน ๑ ชุดให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ 
ในการประสานงานและการด าเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศที่เก่ียวข้องต่อไป 

๒.๒.๑๑ ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องพิจารณาขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
และก าหนดกลไกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับพ้ืนที่ เมื่อเกิดปัญหาระหว่างกันโดยต้องพิจารณา  
ให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ด้วย  

๒.๒.๑๒ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ในร่างหนังสือแสดงเจตจ านงหรือร่างบันทึก
ความเข้าใจต้องไม่ใช้ถ้อยค าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ  

๒.๒.๑๓ การขับเคลื่อนและการติดตามผลให้จังหวัดที่ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ          
แล้วพิจารณาด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์
แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสมและมีความต่อเนื่องรวมทั้งรายงานผลความคืบหน้าต่อกระทรวงมหาดไทยเป็นระยะ ๆ 
และให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือรวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงานในการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องแล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๑ ปีโดยก าหนดให้ชัดเจนด้วยว่าเกิด
ผลผลิตและผลลัพธ์อย่างไรโดยมีตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ชัดเจนเพ่ือให้การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง
เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริงและให้มีการประเมินผลครอบคลุมถึงเมืองพ่ีเมืองน้องที่ได้สถาปนา 
ไปแล้วในอดีตด้วย ทั้งนี้หากส่วนราชการอ่ืน ๆ ประสงค์ที่จะเพ่ิมความร่วมมือในมิติอ่ืน ๆ ให้พิจารณาโดยใช้กรอบกลไก
เมืองพ่ีเมืองน้องที่มีอยู่เพ่ือความมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพในการด าเนินนโยบายของไทยกับประเทศต่าง ๆ 
โดยให้ส่วนราชการดังกล่าวประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิด 
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๒.๒.๔ การสถาปนาความสัมพันธ์ เ มืองพ่ีเมืองน้ องกรณีริ เริ่มโดยหน่วยการปกครองของ
ต่างประเทศหรือมีการทาบทามผ่านสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ่รายงานกระทรวงการต่างประเทศตามที่ได้รับเรื่องการทาบทามเพ่ือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศที่จะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ และ
แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย และให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดที่ได้รับการทาบทาม
พิจารณาความประสงค์ในการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ กรณีการทาบทามที่ไม่ระบุจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแจ้งการทาบทามไปยังจังหวัดที่มีความเหมาะสมในการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ และหากจังหวัดที่ได้รับ
การทาบทามเห็นว่า มีความเหมาะสมก็ให้จังหวัดนั้นมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณมายังกระทรวงมหาดไทย แล้วให้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของจังหวัดไปยัง
กระทรวงการต่างประเทศด้วย 

๒.๒.๕ ให้จังหวัดของไทยและจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศร่วมกันยกร่างบันทึก
ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจนได้ร่างที่   
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง ทั้งนี ้ ก่อนสถาปนาความสัมพันธ์ฯ อาจพิจารณาจัดท าเป็นหนังสือแสดงเจ ตจ านง         
(Letter of Intent) ที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องอย่างเป็นทางการระหว่างกันในอนาคต 

๒.๒.๖  จังหวัดของไทยสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นต้นกับหน่วยการปกครองของต่างประเทศได้แต่
ไม่ถึงขั้นต้องประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องอย่างเป็นทางการระหว่างกันในอนาคต
โดยร่วมลงนามในเอกสารกับหน่วยการปกครองของต่างประเทศ เช่น หนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of Intent) 

๒.๒.๗  ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องให้จังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ บุคลากรที่จะด าเนินการร่วมกับหน่วยการปกครองของต่างประเทศเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒.๘  การแสดงเจตจ านงท่ีจะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างกันในอนาคตและ   
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง กรณีด าเนินการโดยการลงนามในร่างหนังสือแสดงเจตจ านงและร่าง
บันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐาน (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่ยกร่างโดยกระทรวงการต่างประเทศ
ตามล าดับ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และให้ความเห็นชอบ/อนุมัติไปได้โดยถือว่าคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว และให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่จังหวัดมีการแก้ไขเพ่ิมเติมแตกต่างไปจากร่างหนังสือแสดงเจตจ านง
หรือร่างบันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐานที่ยกร่างโดยกระทรวงการต่างประเทศให้กระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการจัดท าหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แล้วพิจารณา ดังนี้  

(๑) หากหน่วยงานดังกล่าวมีความเห็นร่วมกันว่า เป็นการแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าหรือ
สาระส าคัญที่ไม่ขัดกับหลักการของร่างหนังสือแสดงเจตจ านงหรือร่างบันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐานที่ยกร่าง    
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โดยกระทรวงการต่างประเทศและไม่เป็นการจัดท าหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยให้ด าเนินการต่อไปได้ โดยถือว่าคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว  

(๒) หากหน่วยงานดังกล่าวมีความเห็นร่วมกันว่า เป็นการแก้ไขที่ ไม่สอดคล้อง 
กับหลักการของร่างหนังสือแสดงเจตจ านงหรือร่างบันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐานที่ยกร่างโดยกระทรวง 
การต่างประเทศก็ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นกรณี ๆ ไป 

๒.๒.๙ เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้รับความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแสดงเจตจ านงหรือร่างบันทึก
ความเข้าใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่า การกระทรวงการต่างประเทศ แล้วให้
กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดของไทยทราบ หลังจากนั้นให้จังหวัดของไทยและจังหวัดหรือหน่วยการปกครอง   
ของต่างประเทศก าหนดวันและสถานที่ที่จะร่วมลงนามในร่างหนังสือแสดงเจตจ านงหรือร่างบันทึกความเข้าใจ ทั้งนี้ 
ผู้ลงนามของฝ่ายไทยต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ลงนามของฝ่ายต่างประเทศ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หรือชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

๒.๒.๑๐ เมื่อได้มีการลงนามในร่างหนังสือแสดงเจตจ านงหรือร่างบันทึกความเข้าใจแล้วให้จังหวัด
รายงานผลการด าเนินงานพร้อมส่งส าเนาหนังสือแสดงเจตจ านงหรือบันทึกความเข้าใจจ านวน ๑ ชุด 
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการด าเนินงานพร้อมส่งส าเนาหนังสือ  
แสดงเจตจ านงหรือบันทึกความเข้าใจ จ านวน ๑ ชุดให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ 
ในการประสานงานและการด าเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศที่เก่ียวข้องต่อไป 

๒.๒.๑๑ ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องพิจารณาขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
และก าหนดกลไกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับพ้ืนที่ เมื่อเกิดปัญหาระหว่างกันโดยต้องพิจารณา  
ให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ด้วย  

๒.๒.๑๒ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ในร่างหนังสือแสดงเจตจ านงหรือร่างบันทึก
ความเข้าใจต้องไม่ใช้ถ้อยค าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ  

๒.๒.๑๓ การขับเคลื่อนและการติดตามผลให้จังหวัดที่ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ          
แล้วพิจารณาด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์
แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสมและมีความต่อเนื่องรวมทั้งรายงานผลความคืบหน้าต่อกระทรวงมหาดไทยเป็นระยะ ๆ 
และให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือรวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงานในการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องแล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๑ ปีโดยก าหนดให้ชัดเจนด้วยว่าเกิด
ผลผลิตและผลลัพธ์อย่างไรโดยมีตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ชัดเจนเพ่ือให้การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง
เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริงและให้มีการประเมินผลครอบคลุมถึงเมืองพ่ีเมืองน้องที่ได้สถาปนา 
ไปแล้วในอดีตด้วย ทั้งนี้หากส่วนราชการอ่ืน ๆ ประสงค์ที่จะเพ่ิมความร่วมมือในมิติอ่ืน ๆ ให้พิจารณาโดยใช้กรอบกลไก
เมืองพ่ีเมืองน้องที่มีอยู่เพ่ือความมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพในการด าเนินนโยบายของไทยกับประเทศต่าง ๆ 
โดยให้ส่วนราชการดังกล่าวประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิด 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน กองการต่างประเทศ สป. 
    โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๑๕๘ (มท.) ๕๐๔๑๔ 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน กองการต่างประเทศ สป. 
    โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๑๕๘ (มท.) ๕๐๔๑๔ 
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๓. การด าเนินการต่อผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา  
กรณีที่อาศัยในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวส าหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา จ านวน ๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัด

ชายแดนด้านเมียนมา (จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก จ.กาญจนบุรีและ จ.ราชบุรี)   
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลาว เวียดนาม และกัมพูชาท าให้มีชาวอินโดจีน

เกือบ ๑ ล้านคน อพยพเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือหาที่พักพิงฯ รัฐบาลไทยพิจารณาเห็นว่าปัญหาผู้อพยพเป็นเรื่อง
ของมนุษยธรรม จึงอนุญาตให้ผู้อพยพพ านักอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างรอการไปตั้งถิ่นฐานยัง
ประเทศท่ีสามหรือส่งกลับมาตุภูมิโดยความสมัครใจ คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๘ เห็นชอบ
ให้จัดตั้งศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ
เกี่ยวกับผู้อพยพที่หนีเข้ามาเนื่องจากวิกฤติการณ์การสู้รบจากความขัดแย้งทางการเมืองและการปกครองในกลุ่ม
ประเทศอินโดจีนกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดตั้งส านักงานศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทยขึ้น 
โดยใช้บุคลากรจากกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยมีส านักงาน
ตั้งอยู่ ณ บ้านพายัพ เลขที่ ๑๖๗ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

ส านักงานศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย (สศอ.มท.) มีหน้าที่ในการก ากับดูแล                
ด้านนโยบายต่อการด าเนินการเกี่ยวกับต่อผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา(ผภร.) ที่อาศัยในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ 
จ านวน ๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัดชายแดนด้านเมียนมา (จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก จ.กาญจนบุรีและ จ.ราชบุรี) จ านวนกว่า 
๗๘,๐๐๐ คน โดยมี รอง ปมท. (ม) เป็น หน.สศอ.มท. ผอ.ตท.สป. เป็น รองหน.สศอ.มท.และผอ.กลุ่มงานประสาน
นโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง ตท.สป. เป็น ผช.หน.สศอ.มท.   
   โดย สศอ.มท. ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานการด าเนินการ/ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านการประชุมที่
เกี่ยวข้อง อาทิ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) และ
คณะท างานร่วมไทย – เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
รวมทั้งการท างานร่วมกับภาคีจากองค์การระหว่างประเทศ อาทิ ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations High Commissioner for Refugees : UNHCR) และองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (องค์การ
ระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration : IOM) รวมทั้งการก ากับดูแล
องค์การนอกภาครัฐ (Non-Governmental Organizations : NGOs) ซึ่งเป็นสมาชิกของกรรมการประสานงานองค์การ
ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทย (กปชล) หรือ Committee for Co–ordination of Services to Displace Person in 
Thailand (CCSDPT) เพ่ือช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ 
   การก ากับดูแลภายในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ เป็นหน้าที่ของ ปค. โดย สน.มน.ปค. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
โดยได้มีการแต่งตั้งปลัดอ าเภอ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ และจัดสรรก าลังพลจากกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัด/อ าเภอ ไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ  
 ซึ่งการด าเนินการภายในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศ       
ผู้ให้บริจาคและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ มิได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลไทยแต่อย่างใด ปัจจุบันมีการด าเนิน
ต่อ ผภร. จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการส่ง ผภร. เดินทางไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม Resettlement 
Program) และ (๒) โครงการส่ง ผภร. เดินทางกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ (Voluntary Repatriation Program) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง กองการต่างประเทศ สป./ส านักงานศูนย์ 
    ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๕๙๐ (มท.) ๕๑๑๖๑, ๕๑๑๖๒ 
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๔. ความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Rural Development and 
Poverty Eradication : RDPE)  

กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Rural Development and 
Poverty Eradication : RDPE) ได้ถือก าเนิดข้ึนหลังจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชากรในภูมิภาค จากการท าบันทึกความเข้าระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนา
ชนบทและขจัดความยากจน (Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Rural Development 
and Poverty Eradication) ที่ลงนามเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ ณ เมืองสุบันจายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเห็นพ้องในการจัดตั้งกลไกในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น 

กลไกการด าเนินงาน RDPE แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โดยปี พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยประสานหลักด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความ
ยากจนได้ก าหนดจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๗ 
และการประชุมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ โรงแรม 
Grande Centre Point เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ มีประเด็นหลัก คือ ที่ประชุมฯ เห็นชอบในหลักการ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Framework Action Plan on Rural  
Development and Poverty Eradication: FAPRDPE) ปี ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๕ สาระส าคัญ คือ ความร่วมมือ
แบบ Cross Pillar และ Cross Sectoral Collaboration ในประเด็นส าคัญเรื่อง SDGs/Climate Change/ 
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๓. การด าเนินการต่อผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา  
กรณีที่อาศัยในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวส าหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา จ านวน ๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัด

ชายแดนด้านเมียนมา (จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก จ.กาญจนบุรีและ จ.ราชบุรี)   
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลาว เวียดนาม และกัมพูชาท าให้มีชาวอินโดจีน

เกือบ ๑ ล้านคน อพยพเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือหาที่พักพิงฯ รัฐบาลไทยพิจารณาเห็นว่าปัญหาผู้อพยพเป็นเรื่อง
ของมนุษยธรรม จึงอนุญาตให้ผู้อพยพพ านักอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างรอการไปตั้งถิ่นฐานยัง
ประเทศท่ีสามหรือส่งกลับมาตุภูมิโดยความสมัครใจ คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๘ เห็นชอบ
ให้จัดตั้งศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ
เกี่ยวกับผู้อพยพที่หนีเข้ามาเนื่องจากวิกฤติการณ์การสู้รบจากความขัดแย้งทางการเมืองและการปกครองในกลุ่ม
ประเทศอินโดจีนกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดตั้งส านักงานศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทยขึ้น 
โดยใช้บุคลากรจากกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยมีส านักงาน
ตั้งอยู่ ณ บ้านพายัพ เลขที่ ๑๖๗ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

ส านักงานศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย (สศอ.มท.) มีหน้าที่ในการก ากับดูแล                
ด้านนโยบายต่อการด าเนินการเกี่ยวกับต่อผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา(ผภร.) ที่อาศัยในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ 
จ านวน ๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัดชายแดนด้านเมียนมา (จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก จ.กาญจนบุรีและ จ.ราชบุรี) จ านวนกว่า 
๗๘,๐๐๐ คน โดยมี รอง ปมท. (ม) เป็น หน.สศอ.มท. ผอ.ตท.สป. เป็น รองหน.สศอ.มท.และผอ.กลุ่มงานประสาน
นโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง ตท.สป. เป็น ผช.หน.สศอ.มท.   
   โดย สศอ.มท. ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานการด าเนินการ/ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านการประชุมท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) และ
คณะท างานร่วมไทย – เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
รวมทั้งการท างานร่วมกับภาคีจากองค์การระหว่างประเทศ อาทิ ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations High Commissioner for Refugees : UNHCR) และองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (องค์การ
ระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration : IOM) รวมทั้งการก ากับดูแล
องค์การนอกภาครัฐ (Non-Governmental Organizations : NGOs) ซ่ึงเป็นสมาชิกของกรรมการประสานงานองค์การ
ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทย (กปชล) หรือ Committee for Co–ordination of Services to Displace Person in 
Thailand (CCSDPT) เพ่ือช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ 
   การก ากับดูแลภายในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ เป็นหน้าที่ของ ปค. โดย สน.มน.ปค. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
โดยได้มีการแต่งตั้งปลัดอ าเภอ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ และจัดสรรก าลังพลจากกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัด/อ าเภอ ไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ  
 ซึ่งการด าเนินการภายในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศ       
ผู้ให้บริจาคและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ มิได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลไทยแต่อย่างใด ปัจจุบันมีการด าเนิน
ต่อ ผภร. จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการส่ง ผภร. เดินทางไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม Resettlement 
Program) และ (๒) โครงการส่ง ผภร. เดินทางกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ (Voluntary Repatriation Program) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง กองการต่างประเทศ สป./ส านักงานศูนย์ 
    ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๕๙๐ (มท.) ๕๑๑๖๑, ๕๑๑๖๒ 
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๔. ความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Rural Development and 
Poverty Eradication : RDPE)  

กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Rural Development and 
Poverty Eradication : RDPE) ได้ถือก าเนิดข้ึนหลังจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชากรในภูมิภาค จากการท าบันทึกความเข้าระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนา
ชนบทและขจัดความยากจน (Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Rural Development 
and Poverty Eradication) ที่ลงนามเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ ณ เมืองสุบันจายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเห็นพ้องในการจัดตั้งกลไกในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น 

กลไกการด าเนินงาน RDPE แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โดยปี พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยประสานหลักด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความ
ยากจนได้ก าหนดจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน คร้ังท่ี ๑๗ 
และการประชุมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ โรงแรม 
Grande Centre Point เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ มีประเด็นหลัก คือ ที่ประชุมฯ เห็นชอบในหลักการ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Framework Action Plan on Rural  
Development and Poverty Eradication: FAPRDPE) ปี ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๕ สาระส าคัญ คือ ความร่วมมือ
แบบ Cross Pillar และ Cross Sectoral Collaboration ในประเด็นส าคัญเรื่อง SDGs/Climate Change/ 
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Social Protection/Fourth Industrial Revolution/Gender Mainstreaming และ ASEAN Recovery From 
COVID-19 มียุทธศาสตร์ ประเด็นในการขับเคลื่อนแผน ประกอบด้วย 

 
โครงการในส่วนของประเทศไทย เสนอต่อส านักเลขาธิการอาเซียนเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (Framework Action Plan on Rural Development 
and Poverty Eradication ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ : FAPRDPE) จ านวน ๑๑ โครงการจาก ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๑ โครงการ กระทรวงคมนาคม จ านวน ๓ โครงการ กรมที่ดิน จ านวน ๑ โครงการ 
กรมการปกครอง จ านวน ๑ โครงการ กรมการพัฒนาชุมชน จ านวน ๔ โครงการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ านวน ๑ โครงการ โดยแผนงานที่ประเทศไทยเสนออยู่ใน Work Plan ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ จ านวน ๓ โครงการ 
ประกอบด้วย 

๔.๑ เวทีเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการประเภทหนึ่งพ้ืนที่หนึ่งผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน (Regional Forum for collaborative development on One Area One Product among 
ASEAN Member States) หน่วยประสานงานหลัก (Lead countries) : Thailand (กรมการพัฒนาชุมชน : DCD) 
Cambodia Indonesia and Lao PDR หน่วยสนับสนุน Partner: AMS 

๔.๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาถนนสาย
หลักในท้องถิ่นให้เข้าถึงสาธารณูปโภคที่ส าคัญ (Capacity building for the Local government organisations 
(LGOs) on the construction and maintenance of local roads) หน่วยประสานงานหลัก (Lead 
countries) : Thailand (กระทรวงคมนาคม : MOT) 

๔.๓ การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากประสบการณ์ของประเทศไทย  (Sharing 
implementing of Experience on Women Empowerment Fund in Thailand) หน่วยประสานงานหลัก 
(Lead countries) : Thailand (กรมการพัฒนาชุมชน : DCD) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สป. 
    โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๘๘๑ (มท.) ๕๐๔๒๐ 

ประเด็นท่ี ๑ ดา้นเศรษฐกิจ สง่เสริมการปรบัตวัของคนในชนบทให้
สามารถเขา้ถงึโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคม (FastTrack rural 

transformation to  enable participation in 
socio-economic opportunities) 

ประเด็นท่ี ๒ ดา้นการพฒันาศักยภาพของมนุษย ์มีหลกัประกนั
ว่าคนยากจนมีโอกาสในการเขา้ถงึการศกึษา สวสัดิการทางสงัคม
และระบบบริการดา้นสขุภาพ รวมทัง้การสง่เสริมสวสัดิการและ
สขุภาพ (Ensure access to education, social 

services and healthcare towards enhanced 
welfare and healthy lifestyle in rural 

communities) 

ประเด็นท่ี ๓ ดา้นความคุ้มครอง เตรียมความพรอ้ม
ของหน่วยงาน / องคก์าร เพื่อรองรบัการด าเนินงานท่ี

และสถานการณต่์างๆ ที่อาจเกิดขึน้ 
(Institutionalized disaster 

preparedness programs to 
environment and climate change 

risks towards resilient communities 
and households)  

ประเด็นท่ี ๔ ดา้นการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล เสริมสรา้งศกัยภาพในการด าเนินงานใหก้บั

บคุลากร และท าใหเ้กิดความคิดริเริ่มในการขบัเคลื่อน
การด าเนินงานดา้นการพฒันาชนบทและขจดัความ
ยากจน (Good governance policy, 
institutionalized mechanisms & 

process to strengthen convergence 
of RDPE initiatives) 

ประเด็นท่ี ๕ ดา้นกลไกบูรณาการด าเนินงาน มีกลไก
ดา้นการพฒันาชนบทและขจดัความยากจนท่ีบรูณาการ

ความร่วมมือจากทกุภาคสว่นท่ีเกี่ยวขอ้ง ภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 

(Institutionalized Multi stakeholder 
Rural Development Mechanisms) 
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๕. การสร้างประชาคมอาเซียน : กรณีข้อริเริ่มความเกื้อกูลเพ่ือบรรลุเป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียน
ควบคู่การอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Complementarities between the ASEAN Community 
Vision ๒๐๒๕ and the UN ๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development) มีแนวทาง         
การด าเนินงานหลัก ๕ เรื่อง ประกอบด้วย 

 
เรื่องสืบเนื่องการจัดท าแนวทางทั้ง ๕ ด้าน จากการเกิดสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด 19 ในช่วงปีที่ผ่านมาน าไปสู่การที่ทั่วโลกต้องเผชิญสภาวการณ์ดังกล่าว และหาแนวทางในการจัดการ 
ฟ้ืนฟู โดยต้องเป็นการด าเนินการที่ท าให้ดีกว่าเดิมและมีแนวทางป้องกันส าหรับเผชิญความท้าทายในอนาคต หรือ 
“Build Back Better” การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องไม่ลืมที่จะค านึงถึงกลุ่มเปราะบางในสังคมทั้งในสถานการณ์ปกติและ
ภาวะวิกฤต ซึ่งแนวทางการขจัดความยากจนท าได้โดยปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนควบคู่กับการสร้าง
ฐานแรงงานที่ยั่งยืน รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยด าเนินการหลัก ได้แก่ จีนและองค์การ         
United Nations Development Programme (UNDP)  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สป. โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๘๘๑ (มท.) ๕๐๔๒๐ 
 

๖. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth 
Triangle : IMT- GT)  

มีเป้าหมายหลักเพ่ือเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ
ของพ้ืนที่บนพ้ืนฐานแห่งการบรรลุความร่วมมือในการ
พัฒนาที่ เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN 
Connectivity) มีพ้ืนที่การพัฒนาครอบคลุม ๑๐ จังหวัด
ในเกาะสุมาตราเหนือของอินโดนีเซีย ๘ รัฐทางตอน
เหนือและตอนกลางของมาเลเซีย และ ๑๔ จังหวัด
ภาคใต้ของไทย โดยเร่งรัดผลักดันการด าเนินการตาม
โครงการความร่วมมือใน ๖ สาขา ได้แก่ สาขาโครงสร้าง
พ้ืนฐานการคมนาคมและขนส่ง การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการ

การขจดัความยากจน (Poverty 
eradication)  

การเขา้ถงึบรกิารและโครงสรา้งพืน้ฐาน 
(Infrastructure and connectivity)  

การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน (Sustainable 

management of natural 
resource)  

การผลิตเพ่ือการบรโิภคอย่างยั่งยืน 
(Sustainable 

consumption and 
production) และ  

การเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัควบคูก่ารมี
ศกัยภาพ (Resilience as 

well as capacity 
building) 
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Social Protection/Fourth Industrial Revolution/Gender Mainstreaming และ ASEAN Recovery From 
COVID-19 มียุทธศาสตร์ ประเด็นในการขับเคลื่อนแผน ประกอบด้วย 

 
โครงการในส่วนของประเทศไทย เสนอต่อส านักเลขาธิการอาเซียนเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (Framework Action Plan on Rural Development 
and Poverty Eradication ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ : FAPRDPE) จ านวน ๑๑ โครงการจาก ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๑ โครงการ กระทรวงคมนาคม จ านวน ๓ โครงการ กรมที่ดิน จ านวน ๑ โครงการ 
กรมการปกครอง จ านวน ๑ โครงการ กรมการพัฒนาชุมชน จ านวน ๔ โครงการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
จ านวน ๑ โครงการ โดยแผนงานที่ประเทศไทยเสนออยู่ใน Work Plan ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ จ านวน ๓ โครงการ 
ประกอบด้วย 

๔.๑ เวทีเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการประเภทหนึ่งพ้ืนที่หนึ่งผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน (Regional Forum for collaborative development on One Area One Product among 
ASEAN Member States) หน่วยประสานงานหลัก (Lead countries) : Thailand (กรมการพัฒนาชุมชน : DCD) 
Cambodia Indonesia and Lao PDR หน่วยสนับสนุน Partner: AMS 

๔.๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาถนนสาย
หลักในท้องถิ่นให้เข้าถึงสาธารณูปโภคที่ส าคัญ (Capacity building for the Local government organisations 
(LGOs) on the construction and maintenance of local roads) หน่วยประสานงานหลัก (Lead 
countries) : Thailand (กระทรวงคมนาคม : MOT) 

๔.๓ การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากประสบการณ์ของประเทศไทย  (Sharing 
implementing of Experience on Women Empowerment Fund in Thailand) หน่วยประสานงานหลัก 
(Lead countries) : Thailand (กรมการพัฒนาชุมชน : DCD) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สป. 
    โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๘๘๑ (มท.) ๕๐๔๒๐ 

ประเด็นท่ี ๑ ดา้นเศรษฐกิจ สง่เสริมการปรบัตวัของคนในชนบทให้
สามารถเขา้ถงึโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคม (FastTrack rural 

transformation to  enable participation in 
socio-economic opportunities) 

ประเด็นท่ี ๒ ดา้นการพฒันาศักยภาพของมนุษย ์มีหลกัประกนั
ว่าคนยากจนมีโอกาสในการเขา้ถงึการศกึษา สวสัดิการทางสงัคม
และระบบบริการดา้นสขุภาพ รวมทัง้การสง่เสริมสวสัดิการและ
สขุภาพ (Ensure access to education, social 

services and healthcare towards enhanced 
welfare and healthy lifestyle in rural 

communities) 

ประเด็นท่ี ๓ ดา้นความคุ้มครอง เตรียมความพรอ้ม
ของหน่วยงาน / องคก์าร เพื่อรองรบัการด าเนินงานท่ี

และสถานการณต่์างๆ ที่อาจเกิดขึน้ 
(Institutionalized disaster 

preparedness programs to 
environment and climate change 

risks towards resilient communities 
and households)  

ประเด็นท่ี ๔ ดา้นการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล เสริมสรา้งศกัยภาพในการด าเนินงานใหก้บั

บคุลากร และท าใหเ้กิดความคิดริเริ่มในการขบัเคลื่อน
การด าเนินงานดา้นการพฒันาชนบทและขจดัความ
ยากจน (Good governance policy, 
institutionalized mechanisms & 

process to strengthen convergence 
of RDPE initiatives) 

ประเด็นท่ี ๕ ดา้นกลไกบูรณาการด าเนินงาน มีกลไก
ดา้นการพฒันาชนบทและขจดัความยากจนท่ีบรูณาการ

ความร่วมมือจากทกุภาคสว่นท่ีเกี่ยวขอ้ง ภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 

(Institutionalized Multi stakeholder 
Rural Development Mechanisms) 
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๕. การสร้างประชาคมอาเซียน : กรณีข้อริเริ่มความเกื้อกูลเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียน
ควบคู่การอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Complementarities between the ASEAN Community 
Vision ๒๐๒๕ and the UN ๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development) มีแนวทาง         
การด าเนินงานหลัก ๕ เรื่อง ประกอบด้วย 

 
เรื่องสืบเนื่องการจัดท าแนวทางทั้ง ๕ ด้าน จากการเกิดสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด 19 ในช่วงปีที่ผ่านมาน าไปสู่การที่ทั่วโลกต้องเผชิญสภาวการณ์ดังกล่าว และหาแนวทางในการจัดการ 
ฟ้ืนฟู โดยต้องเป็นการด าเนินการที่ท าให้ดีกว่าเดิมและมีแนวทางป้องกันส าหรับเผชิญความท้าทายในอนาคต หรือ 
“Build Back Better” การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องไม่ลืมที่จะค านึงถึงกลุ่มเปราะบางในสังคมทั้งในสถานการณ์ปกติและ
ภาวะวิกฤต ซึ่งแนวทางการขจัดความยากจนท าได้โดยปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนควบคู่กับการสร้าง
ฐานแรงงานที่ยั่งยืน รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยด าเนินการหลัก ได้แก่ จีนและองค์การ         
United Nations Development Programme (UNDP)  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สป. โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๘๘๑ (มท.) ๕๐๔๒๐ 
 

๖. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth 
Triangle : IMT- GT)  

มีเป้าหมายหลักเพ่ือเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ
ของพ้ืนที่บนพ้ืนฐานแห่งการบรรลุความร่วมมือในการ
พัฒนาที่ เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN 
Connectivity) มีพ้ืนที่การพัฒนาครอบคลุม ๑๐ จังหวัด
ในเกาะสุมาตราเหนือของอินโดนีเซีย ๘ รัฐทางตอน
เหนือและตอนกลางของมาเลเซีย และ ๑๔ จังหวัด
ภาคใต้ของไทย โดยเร่งรัดผลักดันการด าเนินการตาม
โครงการความร่วมมือใน ๖ สาขา ได้แก่ สาขาโครงสร้าง
พ้ืนฐานการคมนาคมและขนส่ง การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการ

การขจดัความยากจน (Poverty 
eradication)  

การเขา้ถงึบรกิารและโครงสรา้งพืน้ฐาน 
(Infrastructure and connectivity)  

การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน (Sustainable 

management of natural 
resource)  

การผลิตเพ่ือการบรโิภคอย่างยั่งยืน 
(Sustainable 

consumption and 
production) และ  

การเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัควบคูก่ารมี
ศกัยภาพ (Resilience as 

well as capacity 
building) 
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ขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ในฐานะที่ มีภารกิจและหน้าที่ ในการบริหารงานและบูรณาการขับเคลื่อน      
การด าเนินงานการพัฒนาในทุกมิติในระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 

๖.๑ การเข้าร่วมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรี (Chief Ministers and Governors’ 
Forum: CMGF) โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๖.๑.๑  ประสานการด าเนินงานกับส านักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและ
ผู้ว่าราชการจังหวัด (CHIEF MINISTERS AND GOVERNORS’ FORUM: CMGF) และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพ่ือบูรณาการและขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม
ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ( Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 

๖.๑.๒ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมที่เก่ียวข้องให้กับผู้บริหาร 
๖.๑.๓ เข้าร่วม/จัดประชุมและวิเคราะห์ข้อมูลของการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุม

ฝ่ายเลขานุการระดับชาติ (National Secretariat Meeting: NS) และประชุมสภาธุรกิจ IMT-GT (IMT-GT Joint 
Business Council: JBC) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials’ Meeting: SOM) เป็นต้น 

๖.๑.๔ สรุปผลการเข้าร่วม/จัดประชุมให้ผู้บริหารรับทราบเพ่ือก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 
๖.๒ การสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและ

ผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)  
๖.๒.๑ ติดตามรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานของส านักงานฝ่ายเลขานุการกรอบ         

การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของส านักงาน
ฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) 

๖.๒.๒ สรุปรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานส านักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับ
มุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) และจัดท าค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณของส านักงานฝ่าย
เลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) น าเสนอผู้บริหาร 

๖.๒.๓ ติดตาม ประสานงาน และแจ้งผลตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด 
(CMGF) ทราบ 

๖.๓ จัดประชุม/เข้าร่วมประชุมคณะท างานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  (กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกัน) 

๖.๓.๑ ประสานการด าเนินงาน เข้าร่วม/จัดประชุมและวิเคราะห์ข้อมูลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 

๖.๓.๒ ประสานการด าเนินงาน เข้าร่วม/จัดประชุม และวิเคราะห์ข้อมูลการประชุมนายกเทศมนตรี
เมืองสีเขียว (Green Cities Mayor Council Meeting) และการประชุมสภาสีเขียว (Green Council Meeting) 
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๖.๓.๓ สนับสนุนข้อมูลผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ( Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) และสนับสนุนความ
ร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสีเขียว (Green City) ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 
    โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๙ (มท.) ๕๐๕๑๓, ๕๐๕๑๖ 

 

๗. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS)  
ประกอบด้วย ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีนตอนใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร

พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และหุ้นส่วนการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือสร้างอนุภูมิภาคที่บูรณาการ
เป็นหนึ่งเดียวกัน มีความปรองดองและความมั่นคั่ง ผ่านสาขาความร่วมมือจ านวน ๑๐ สาขา ได้แก่ ๑) สาขาการ
คมนาคมขนส่ง ๒) สาขาการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง ๓) สาขาพลังงาน ๔) สาขาการเกษตร 
๕) สาขาสิ่งแวดล้อม ๖) สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๗) สาขาการพัฒนาเมือง ๘) สาขาการท่องเที่ยว           
๙) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๐) สาขาเขตเศรษฐกิจชายแดนและสหสาขา ซ่ึงแผนงาน GMS.
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ทางบกผ่านระเบียงเศรษฐกิจที่พาดผ่านประเทศสมาชิก ส าหรับ
ประเทศไทยมีจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ จ านวน ๒๕ จังหวัด (๓ ระเบียงเศรษฐกิจ) ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก East-West Economic Corridor (EWEC) ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ North-South 
Economic Corridor (NSEC) และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ Southern Economic Corridor (SEC) ซึ่งระเบียง
เศรษฐกิจทั้ง ๓ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโครงการ Belt and Road 
Initiative เพ่ือพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ โดยการพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางไปทั่วภูมิภาคและสามารถเชื่อม
ต่อไปยังโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จังหวัด    
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจทั้ง ๒๕ จังหวัด ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลางและจังหวัด) รับผิดชอบสาขาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจร่วมกับส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการแผนงาน GMS ของประเทศไทยในการผลักดัน          
การด าเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจและพ้ืนที่ชายแดนโดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และภาคีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยการด าเนินงานสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

๗.๑ ประสานงานการประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับสุดยอดผู้น า 
๗.๑.๑ การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ แผนงาน GMS (ปีละ๑ ครั้ง) 

(เจ้าภาพ : สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ่ายเลขานุการ : สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะเดินทางฝ่ายไทย :             
ผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่เจ้าภาพระบุเป็นกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จังหวัด เจ้าหน้าที่ส านักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  
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ขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ในฐานะที่มีภารกิจและหน้าที่ ในการบริหารงานและบูรณาการขับเคลื่อน      
การด าเนินงานการพัฒนาในทุกมิติในระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 

๖.๑ การเข้าร่วมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรี (Chief Ministers and Governors’ 
Forum: CMGF) โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๖.๑.๑  ประสานการด าเนินงานกับส านักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและ
ผู้ว่าราชการจังหวัด (CHIEF MINISTERS AND GOVERNORS’ FORUM: CMGF) และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพ่ือบูรณาการและขับเคล่ือนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม
ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ( Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 

๖.๑.๒ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมที่เก่ียวข้องให้กับผู้บริหาร 
๖.๑.๓ เข้าร่วม/จัดประชุมและวิเคราะห์ข้อมูลของการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุม

ฝ่ายเลขานุการระดับชาติ (National Secretariat Meeting: NS) และประชุมสภาธุรกิจ IMT-GT (IMT-GT Joint 
Business Council: JBC) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials’ Meeting: SOM) เป็นต้น 

๖.๑.๔ สรุปผลการเข้าร่วม/จัดประชุมให้ผู้บริหารรับทราบเพ่ือก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 
๖.๒ การสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและ

ผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)  
๖.๒.๑ ติดตามรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานของส านักงานฝ่ายเลขานุการกรอบ         

การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของส านักงาน
ฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) 

๖.๒.๒ สรุปรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานส านักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับ
มุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) และจัดท าค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณของส านักงานฝ่าย
เลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) น าเสนอผู้บริหาร 

๖.๒.๓ ติดตาม ประสานงาน และแจ้งผลตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด 
(CMGF) ทราบ 

๖.๓ จัดประชุม/เข้าร่วมประชุมคณะท างานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  (กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกัน) 

๖.๓.๑ ประสานการด าเนินงาน เข้าร่วม/จัดประชุมและวิเคราะห์ข้อมูลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 

๖.๓.๒ ประสานการด าเนินงาน เข้าร่วม/จัดประชุม และวิเคราะห์ข้อมูลการประชุมนายกเทศมนตรี
เมืองสีเขียว (Green Cities Mayor Council Meeting) และการประชุมสภาสีเขียว (Green Council Meeting) 

- 233 - 

๖.๓.๓ สนับสนุนข้อมูลผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ( Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) และสนับสนุนความ
ร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสีเขียว (Green City) ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 
    โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๙ (มท.) ๕๐๕๑๓, ๕๐๕๑๖ 

 

๗. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS)  
ประกอบด้วย ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีนตอนใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร

พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และหุ้นส่วนการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือสร้างอนุภูมิภาคที่บูรณาการ
เป็นหนึ่งเดียวกัน มีความปรองดองและความมั่นคั่ง ผ่านสาขาความร่วมมือจ านวน ๑๐ สาขา ได้แก่ ๑) สาขาการ
คมนาคมขนส่ง ๒) สาขาการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง ๓) สาขาพลังงาน ๔) สาขาการเกษตร 
๕) สาขาสิ่งแวดล้อม ๖) สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๗) สาขาการพัฒนาเมือง ๘) สาขาการท่องเที่ยว           
๙) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๐) สาขาเขตเศรษฐกิจชายแดนและสหสาขา ซ่ึงแผนงาน GMS.
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ทางบกผ่านระเบียงเศรษฐกิจที่พาดผ่านประเทศสมาชิก ส าหรับ
ประเทศไทยมีจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ จ านวน ๒๕ จังหวัด (๓ ระเบียงเศรษฐกิจ) ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก East-West Economic Corridor (EWEC) ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ North-South 
Economic Corridor (NSEC) และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ Southern Economic Corridor (SEC) ซึ่งระเบียง
เศรษฐกิจทั้ง ๓ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโครงการ Belt and Road 
Initiative เพ่ือพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ โดยการพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางไปทั่วภูมิภาคและสามารถเชื่อม
ต่อไปยังโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จังหวัด    
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจทั้ง ๒๕ จังหวัด ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลางและจังหวัด) รับผิดชอบสาขาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจร่วมกับส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการแผนงาน GMS ของประเทศไทยในการผลักดัน          
การด าเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจและพ้ืนที่ชายแดนโดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และภาคีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยการด าเนินงานสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

๗.๑ ประสานงานการประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับสุดยอดผู้น า 
๗.๑.๑ การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ แผนงาน GMS (ปีละ๑ ครั้ง) 

(เจ้าภาพ : สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ่ายเลขานุการ : สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะเดินทางฝ่ายไทย :             
ผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่เจ้าภาพระบุเป็นกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จังหวัด เจ้าหน้าที่ส านักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  
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๗.๑.๒ การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS (ปีละ ๑ ครั้ง) (เจ้าภาพ : ประเทศสมาชิกเวียนเป็น
เจ้าภาพ เรียงตามอันดับตัวอักษร จัดประชุมระดับรัฐมนตรี ฝ่ายเลขานุการ : ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผู้เข้าร่วม
ประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรัฐมนตรีแผนงาน GMS 
เจ้าหน้าที่กระทรวงที่เก่ียวข้องและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  

๗.๑.๓ การประชุมสุดยอดผู้น าแผนงาน GMS.(ทุก ๓ ปี) (เจ้าภาพ : ประเทศสมาชิกเวียนเป็น
เจ้าภาพเรียงตามอันดับตัวอักษร ผู้เข้าร่วมประชุมระดับสุดยอดผู้น า : นายกรัฐมนตรีไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ในฐานะรัฐมนตรีแผนงาน GMS รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง และส านักงาน              
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  

๗.๒ ประสานงานการให้ความเห็นเชิงนโยบายต่อประเด็นท่าทีของไทยในความร่วมมือภายใต้
แผนงาน GMS 

๗.๒.๑ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ตามท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอ 

๗.๒.๒ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าความเห็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการ
พิจารณา เช่น ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion 
Cross-border Transport Agreement: GMS CBTA) ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งส านักงานความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยว อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก – หล่มสัก เป็นต้น 

๗.๓ ประสานงานการให้ความเห็นชอบ (โดยไม่มีการลงนาม) ต่อเอกสาร/ผลงานต่าง ๆ ภายใต้
แผนงาน GMS 

๗.๓.๑ พิจารณาเอกสาร/ผลงานต่าง ๆ ภายใต้แผนงาน GMS  
๗.๓.๒ ประสานหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องพิจารณาเอกสาร อาทิ ร่างยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน

แผนงาน GMSร่างข้อก าหนดการศึกษา (TOR).การจัดตั้งคณะท างานความร่วมมือสาขาต่าง ๆ เป็นต้น  
๗.๓.๓ เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่วมกันและร่วมสนับสนุนข้อมูล

ให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยในการประชุมระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ 
๗.๓.๔ ด าเนินการร่วมกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการถ่ายทอดประเด็นที่เน้นหนักในแต่ละปีงบประมาณ และยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อน แผนงาน GMS ลงสู่ภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ แผนงาน GMS จ านวน 
๒๕ จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด 
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๗.๑.๒ การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS (ปีละ ๑ ครั้ง) (เจ้าภาพ : ประเทศสมาชิกเวียนเป็น
เจ้าภาพ เรียงตามอันดับตัวอักษร จัดประชุมระดับรัฐมนตรี ฝ่ายเลขานุการ : ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผู้เข้าร่วม
ประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรัฐมนตรีแผนงาน GMS 
เจ้าหน้าที่กระทรวงที่เก่ียวข้องและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  

๗.๑.๓ การประชุมสุดยอดผู้น าแผนงาน GMS.(ทุก ๓ ปี) (เจ้าภาพ : ประเทศสมาชิกเวียนเป็น
เจ้าภาพเรียงตามอันดับตัวอักษร ผู้เข้าร่วมประชุมระดับสุดยอดผู้น า : นายกรัฐมนตรีไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ในฐานะรัฐมนตรีแผนงาน GMS รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง และส านักงาน              
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  

๗.๒ ประสานงานการให้ความเห็นเชิงนโยบายต่อประเด็นท่าทีของไทยในความร่วมมือภายใต้
แผนงาน GMS 

๗.๒.๑ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ตามท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอ 

๗.๒.๒ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าความเห็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการ
พิจารณา เช่น ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion 
Cross-border Transport Agreement: GMS CBTA) ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งส านักงานความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยว อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก – หล่มสัก เป็นต้น 

๗.๓ ประสานงานการให้ความเห็นชอบ (โดยไม่มีการลงนาม) ต่อเอกสาร/ผลงานต่าง ๆ ภายใต้
แผนงาน GMS 

๗.๓.๑ พิจารณาเอกสาร/ผลงานต่าง ๆ ภายใต้แผนงาน GMS  
๗.๓.๒ ประสานหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องพิจารณาเอกสาร อาทิ ร่างยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน

แผนงาน GMSร่างข้อก าหนดการศึกษา (TOR).การจัดตั้งคณะท างานความร่วมมือสาขาต่าง ๆ เป็นต้น  
๗.๓.๓ เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่วมกันและร่วมสนับสนุนข้อมูล

ให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยในการประชุมระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ 
๗.๓.๔ ด าเนินการร่วมกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการถ่ายทอดประเด็นที่เน้นหนักในแต่ละปีงบประมาณ และยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อน แผนงาน GMS ลงสู่ภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ แผนงาน GMS จ านวน 
๒๕ จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด 
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 ตัวอย่างการด าเนินงานภารกิจด้านความม่ันคงภายในในพื้นที่  
๑. การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ : จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็น การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการถวายงาน 
 ๑.๑ สรุปสาระส าคัญ 
  จังหวัดอุบลราชธานี มีภารกิจในการเตรียมการรับเสด็จฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เนื่องจาก         
เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นประจ าทุกปี และ           
ยังเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานจ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี และท่าอากาศยานทหาร
กองบิน ๒๑ ซึ่งนอกจากการเสด็จฯ ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ในการเสด็จฯ ของพระบรมวงศานุวงศ์ ไปยัง
พ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง ยังต้องใช้ท่าอากาศยานข้างต้นด้วย จังหวัดอุบลราชธานีจึงมีโอกาสในการได้รับเสด็จฯ      
อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการเตรียมการรับเสด็จฯ ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีที่จะต้องด าเนินการให้เกิดความถูกต้อง 
เรียบร้อยสมบูรณ์ ใน ๓ ด้าน คือ การถวายความปลอดภัย ถือเป็นเรื่องส าคัญสูงสุด ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามพระราช
ประสงค์ด้วย การถวายพระเกียรติ ได้แก่ การจัดเตรียมความพร้อม ความเรียบร้อย สวยงาม ของสถานที่ อันเป็นที่
หมายเสด็จ พ้ืนที่และเส้นทางเสด็จ ตลอดจน การแต่งกาย การปฏิบัติตัวของผู้เฝ้ารับเสด็จฯ ขณะเฝ้ารับเสด็จฯ  
การถวายงาน ได้แก่ การน้อมน าพระราชกระแสรับสั่ง พระกระแสรับสั่ง พระราชด ารัสพระด ารัสในการพัฒนา    
การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ไปด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนการด าเนินงานและถวายรายงานผล
การด าเนินงานในโครงการพระราชด าริต่าง  ๆ ในพ้ืนที่อย่างครบถ้วน เรียบร้อย รวมทั้งการแก้ไขปัญหา            
การสงเคราะห์ช่วยเหลือจากการทูลเกล้าถวายฎีกา หรือประสานการข่าว เข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาท่ีประชาชน    
จะทูลเกล้าถวายฎีกาในพ้ืนที่เสด็จฯ การตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าในพ้ืนที่รับเสด็จ เพ่ืออ านวยความสะดวก      
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทูลเกล้าถวายฎีกาของประชาชนในพื้นที่เสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ ต้องเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจรับเสด็จฯ โดยเป็นหน่วยกลางของ
ฐานข้อมูลและการประสาน อ านวยการ ร่วมด าเนินงาน การติดตามผล และการรายงาน 
   ๑.๑.๒ สร้างความตระหนัก และความส าคัญในภารกิจการรับเสด็จฯ ให้ทุกภาคส่วนมีเป้าหมาย
ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ในการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และถวายงานต่อพระบรมวงศานุวงศ์         
เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง การด าเนินการด้านการข่าว เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการ
รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งการข่าว
ประชาสัมพันธ์ การข่าวเปิด (Media) การข่าว (Intelligent) การข่าวอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อต้าน ข่าวกรองต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
   ๑.๑.๓ การมอบหมายภารกิจที่ชัดเจน และครอบคลุม โดยจัดท าค าสั่งมอบหมายภารกิจให้       
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด าเนินการ และสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมอบหมายภารกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้ 
   ๑.๑.๔ การติดตามความพร้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมการลงพ้ืนที่ และสร้างเครือข่าย    
เพ่ือติดตามรับทราบความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
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   ๑.๑.๕ การสรุปงาน การรายงาน และจัดท าฐานข้อมูล โดยการรวบรวมปัญหา อุปสรรค       
แนวทางแก้ไข พระราชกระแสรับสั่ง พระราชด ารัส พระราชด าริ เรื่องทูลเกล้าถวายฎีกา แล้วรายงานหน่วย        
ที่เก่ียวข้อง พร้อมการติดตามการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากฐานข้อมูลที่ได้รวบรวมจัดท าไว้ในการรับเสด็จฯ ทุกครั้ง 

๑.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑.๒.๑ การรับเสด็จฯ งานในพิธีหัวเมือง 

     เมื่อจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือโทรสารจากสมุหราชองครักษ์     
(กรมราชองครักษ์) หรือโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง หรือจากเจ้าหน้าที่กองงาน       
ในพระองค์ หรือได้รับการประสานจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง แจ้งยืนยันวัน เวลา สถานที่ และภารกิจที่มี         
การเสด็จฯ จังหวัดอุบลราชธานี จะต้องเตรียมการตามล าดับ ดังนี้ 

(๑) จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่กราบทูลเชิญเสด็จฯ หน่วยงานทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง อ าเภอ การไฟฟ้า             
การประปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะเสด็จฯ หรือเสด็จฯ ผ่าน เป็นต้น เพ่ือประชุมหารือและ
เตรียมการรับเสด็จฯ โดยการจัดท าค าสั่งมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 
เช่น การก าหนดเส้นทางเสด็จฯ การเตรียมความพร้อมของที่หมายเสด็ จฯ การประดับธงตามเส้นทางเสด็จฯ      
การจัดเตรียมรถพระท่ีนั่ง และรถในขบวนเสด็จฯ การจัดเตรียมรถส าหรับส่วนล่วงหน้าในวันเสด็จฯ เป็นต้น 

(๒) ประสานส่วนล่วงหน้า ถึงก าหนดวัน เวลา ในการลงส ารวจพ้ืนท่ีเตรียมการรับเสด็จฯ 
เมื่อทราบวัน เวลาที่แน่นอนแล้ว จึงประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่กราบทูลเชิญเสด็จฯ และส่วนราชการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงส ารวจพื้นที่ 

(๓) หลังจากลงส ารวจพ้ืนที่ร่วมกับส่วนล่วงหน้าแล้ว จึงน าข้อสั่งการของส่วนล่วงหน้ามา
ทบทวนกับภารกิจที่จังหวัดได้มอบหมายให้ส่วนราชการไปแล้ว ว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากยัง           
ไม่ครบถ้วน ต้องออกค าสั่งมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานปฏิบัติเพิ่มเติม 

(๔) เมื่อได้ออกค าสั่งมอบหมายภารกิจครอบคลุมการปฏิบัติในทุกภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จังหวัดต้องลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการด าเนินงานตามค าสั่งที่มอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ไปปฏิบัติ    
ให้ด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อย 

(๕) เข้าร่วมการประชุมกองอ านวยการร่วมรักษาความปลอดภัยประจ าพ้ืนที่เสด็จฯ       
ของหน่วยงานทหารในพ้ืนที่ เพ่ือรับทราบการปฏิบัติเพ่ิมเติม เช่น การกล่าวถวายรายงาน การเชิญข้าราชการ     
พลเรือนเฝ้ารับเสด็จฯ การสนับสนุนอาหารส าหรับเจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัย เป็นต้น 

(๖) การเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน เฝ้ารับเสด็จฯ จังหวัดจะต้องท าหนังสือเชิญต าแหน่ง
เฝ้ารับเสด็จฯ ได้แก่ ศาล ทหาร ต ารวจ ทั้งนี้  หากหมายก าหนดการมีที่หมายเสด็จฯ มากกว่า ๑ แห่ง             
ต้องมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วย และส าหรับเชิญข้าราชการพลเรือนเฝ้ารับเสด็จฯ       
ต้องเป็นไปตามจ านวนที่กองอ านวยการร่วมรักษาความปลอดภัยประจ าพื้นที่ก าหนดเท่านั้น 
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 ตัวอย่างการด าเนินงานภารกิจด้านความม่ันคงภายในในพื้นที่  
๑. การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ : จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็น การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการถวายงาน 
 ๑.๑ สรุปสาระส าคัญ 
  จังหวัดอุบลราชธานี มีภารกิจในการเตรียมการรับเสด็จฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เนื่องจาก         
เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นประจ าทุกปี และ           
ยังเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานจ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี และท่าอากาศยานทหาร
กองบิน ๒๑ ซึ่งนอกจากการเสด็จฯ ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ในการเสด็จฯ ของพระบรมวงศานุวงศ์ ไปยัง
พ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง ยังต้องใช้ท่าอากาศยานข้างต้นด้วย จังหวัดอุบลราชธานีจึงมีโอกาสในการได้รับเสด็จฯ      
อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการเตรียมการรับเสด็จฯ ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีที่จะต้องด าเนินการให้เกิดความถูกต้อง 
เรียบร้อยสมบูรณ์ ใน ๓ ด้าน คือ การถวายความปลอดภัย ถือเป็นเรื่องส าคัญสูงสุด ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามพระราช
ประสงค์ด้วย การถวายพระเกียรติ ได้แก่ การจัดเตรียมความพร้อม ความเรียบร้อย สวยงาม ของสถานที่ อันเป็นที่
หมายเสด็จ พ้ืนที่และเส้นทางเสด็จ ตลอดจน การแต่งกาย การปฏิบัติตัวของผู้เฝ้ารับเสด็จฯ ขณะเฝ้ารับเสด็จฯ  
การถวายงาน ได้แก่ การน้อมน าพระราชกระแสรับสั่ง พระกระแสรับสั่ง พระราชด ารัสพระด ารัสในการพัฒนา    
การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ไปด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนการด าเนินงานและถวายรายงานผล
การด าเนินงานในโครงการพระราชด าริต่าง  ๆ ในพ้ืนที่อย่างครบถ้วน เรียบร้อย รวมทั้งการแก้ไขปัญหา            
การสงเคราะห์ช่วยเหลือจากการทูลเกล้าถวายฎีกา หรือประสานการข่าว เข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาท่ีประชาชน    
จะทูลเกล้าถวายฎีกาในพ้ืนที่เสด็จฯ การตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าในพ้ืนที่รับเสด็จ เพ่ืออ านวยความสะดวก      
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทูลเกล้าถวายฎีกาของประชาชนในพื้นที่เสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ ต้องเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจรับเสด็จฯ โดยเป็นหน่วยกลางของ
ฐานข้อมูลและการประสาน อ านวยการ ร่วมด าเนินงาน การติดตามผล และการรายงาน 
   ๑.๑.๒ สร้างความตระหนัก และความส าคัญในภารกิจการรับเสด็จฯ ให้ทุกภาคส่วนมีเป้าหมาย
ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ในการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และถวายงานต่อพระบรมวงศานุวงศ์         
เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง การด าเนินการด้านการข่าว เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการ
รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งการข่าว
ประชาสัมพันธ์ การข่าวเปิด (Media) การข่าว (Intelligent) การข่าวอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อต้าน ข่าวกรองต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
   ๑.๑.๓ การมอบหมายภารกิจที่ชัดเจน และครอบคลุม โดยจัดท าค าสั่งมอบหมายภารกิจให้       
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด าเนินการ และสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมอบหมายภารกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้ 
   ๑.๑.๔ การติดตามความพร้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมการลงพ้ืนที่ และสร้างเครือข่าย    
เพ่ือติดตามรับทราบความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
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   ๑.๑.๕ การสรุปงาน การรายงาน และจัดท าฐานข้อมูล โดยการรวบรวมปัญหา อุปสรรค       
แนวทางแก้ไข พระราชกระแสรับสั่ง พระราชด ารัส พระราชด าริ เรื่องทูลเกล้าถวายฎีกา แล้วรายงานหน่วย        
ที่เก่ียวข้อง พร้อมการติดตามการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากฐานข้อมูลที่ได้รวบรวมจัดท าไว้ในการรับเสด็จฯ ทุกครั้ง 

๑.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑.๒.๑ การรับเสด็จฯ งานในพิธีหัวเมือง 

     เมื่อจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือโทรสารจากสมุหราชองครักษ์     
(กรมราชองครักษ์) หรือโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง หรือจากเจ้าหน้าที่กองงาน       
ในพระองค์ หรือได้รับการประสานจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง แจ้งยืนยันวัน เวลา สถานที่ และภารกิจที่มี         
การเสด็จฯ จังหวัดอุบลราชธานี จะต้องเตรียมการตามล าดับ ดังนี้ 

(๑) จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่กราบทูลเชิญเสด็จฯ หน่วยงานทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง อ าเภอ การไฟฟ้า             
การประปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะเสด็จฯ หรือเสด็จฯ ผ่าน เป็นต้น เพ่ือประชุมหารือและ
เตรียมการรับเสด็จฯ โดยการจัดท าค าสั่งมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 
เช่น การก าหนดเส้นทางเสด็จฯ การเตรียมความพร้อมของที่หมายเสด็ จฯ การประดับธงตามเส้นทางเสด็จฯ      
การจัดเตรียมรถพระท่ีนั่ง และรถในขบวนเสด็จฯ การจัดเตรียมรถส าหรับส่วนล่วงหน้าในวันเสด็จฯ เป็นต้น 

(๒) ประสานส่วนล่วงหน้า ถึงก าหนดวัน เวลา ในการลงส ารวจพ้ืนที่เตรียมการรับเสด็จฯ 
เมื่อทราบวัน เวลาที่แน่นอนแล้ว จึงประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่กราบทูลเชิญเสด็จฯ และส่วนราชการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงส ารวจพื้นที่ 

(๓) หลังจากลงส ารวจพ้ืนที่ร่วมกับส่วนล่วงหน้าแล้ว จึงน าข้อสั่งการของส่วนล่วงหน้ามา
ทบทวนกับภารกิจที่จังหวัดได้มอบหมายให้ส่วนราชการไปแล้ว ว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากยัง           
ไม่ครบถ้วน ต้องออกค าสั่งมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานปฏิบัติเพิ่มเติม 

(๔) เมื่อได้ออกค าสั่งมอบหมายภารกิจครอบคลุมการปฏิบัติในทุกภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จังหวัดต้องลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการด าเนินงานตามค าสั่งที่มอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ไปปฏิบัติ    
ให้ด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อย 

(๕) เข้าร่วมการประชุมกองอ านวยการร่วมรักษาความปลอดภัยประจ าพ้ืนที่เสด็จฯ       
ของหน่วยงานทหารในพ้ืนที่ เพ่ือรับทราบการปฏิบัติเพ่ิมเติม เช่น การกล่าวถวายรายงาน การเชิญข้าราชการ     
พลเรือนเฝ้ารับเสด็จฯ การสนับสนุนอาหารส าหรับเจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัย เป็นต้น 

(๖) การเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน เฝ้ารับเสด็จฯ จังหวัดจะต้องท าหนังสือเชิญต าแหน่ง
เฝ้ารับเสด็จฯ ได้แก่ ศาล ทหาร ต ารวจ ทั้งนี้  หากหมายก าหนดการมีที่หมายเสด็จฯ มากกว่า ๑ แห่ง             
ต้องมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วย และส าหรับเชิญข้าราชการพลเรือนเฝ้ารับเสด็จฯ       
ต้องเป็นไปตามจ านวนที่กองอ านวยการร่วมรักษาความปลอดภัยประจ าพื้นที่ก าหนดเท่านั้น 
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(๗) สรุปงาน การรายงาน และจัดท าฐานข้อมูล โดยการรวบรวมปัญหา อุปสรรค         
แนวทางแก้ไข พระราชกระแสรับสั่ง พระราชด ารัส พระราชด าริ เรื่องทูลเกล้าถวายฎีกา แล้วรายงานหน่วย         
ที่เก่ียวข้อง พร้อมการติดตามการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากฐานข้อมูล ที่ได้รวบรวมจัดท าไว้ในการรับเสด็จฯ ทุกครั้ง 

๑.๒.๒ การขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ 
(๑) ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการพิเศษเ พ่ือประสานงานโครงการ              

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 
(๒) ขยายผลโครงการพระราชด าริในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
(๓) สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ 
(๔) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกมิต ิ
(๕) การด าเนินการด้านการข่าว เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการด าเนินโครงการ

พระราชด าริ ทั้งการข่าวประชาสัมพันธ์ การข่าวเปิด (Media) การข่าว (Intelligent) และการข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้ง การต่อต้านข่าวกรองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

๒.๒.๓ การปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ 
(๑) ให้ความส าคัญ  

๑) ความเร่งด่วนเกี่ยวกับความเดือดร้อนหรือความกดดัน และผลเสียที่จะเกิดหากไม่แก้ไข 
๒) ความถูกต้องเป็นธรรมจะต้องมีให้ 
๓) ท าให้เกิดความถูกต้องหรือเกิดผลดี 
๔) อะไรจริง ไม่จริง หรือฎีกาที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล 
๕) ล าดับความเร่งด่วนและประเภท 

(๒) รายงานผลการด าเนินงาน 
๑) แจ้งผลการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรม

ของผู้ฎีกาตามความเป็นจริงและรวดเร็วภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๒) หากมีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ฎีกา เช่น เป็นกลุ่มแกนน าแสวงหาประโยชน์     

จากการถวายฎีกา หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอ่ืน ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวประกอบ 
๓) บูรณาการความร่วมมือในการประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ฎีกาด้านอ่ืน  ๆ     

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน  
(๓) รายงานปัญหา อุปสรรค หรือเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้ รวมทั้ง 

ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ทูลเกล้าถวายฎีกา  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี  โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๐๙ 
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(๗) สรุปงาน การรายงาน และจัดท าฐานข้อมูล โดยการรวบรวมปัญหา อุปสรรค         
แนวทางแก้ไข พระราชกระแสรับสั่ง พระราชด ารัส พระราชด าริ เรื่องทูลเกล้าถวายฎีกา แล้วรายงานหน่วย         
ที่เก่ียวข้อง พร้อมการติดตามการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากฐานข้อมูล ที่ได้รวบรวมจัดท าไว้ในการรับเสด็จฯ ทุกครั้ง 

๑.๒.๒ การขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ 
(๑) ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการพิเศษเ พ่ือประสานงานโครงการ              

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 
(๒) ขยายผลโครงการพระราชด าริในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
(๓) สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ 
(๔) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกมิต ิ
(๕) การด าเนินการด้านการข่าว เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการด าเนินโครงการ

พระราชด าริ ทั้งการข่าวประชาสัมพันธ์ การข่าวเปิด (Media) การข่าว (Intelligent) และการข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้ง การต่อต้านข่าวกรองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

๒.๒.๓ การปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ 
(๑) ให้ความส าคัญ  

๑) ความเร่งด่วนเกี่ยวกับความเดือดร้อนหรือความกดดัน และผลเสียที่จะเกิดหากไม่แก้ไข 
๒) ความถูกต้องเป็นธรรมจะต้องมีให้ 
๓) ท าให้เกิดความถูกต้องหรือเกิดผลดี 
๔) อะไรจริง ไม่จริง หรือฎีกาที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล 
๕) ล าดับความเร่งด่วนและประเภท 

(๒) รายงานผลการด าเนินงาน 
๑) แจ้งผลการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรม

ของผู้ฎีกาตามความเป็นจริงและรวดเร็วภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๒) หากมีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ฎีกา เช่น เป็นกลุ่มแกนน าแสวงหาประโยชน์     

จากการถวายฎีกา หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอ่ืน ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวประกอบ 
๓) บูรณาการความร่วมมือในการประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ฎีกาด้านอ่ืน  ๆ     

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน  
(๓) รายงานปัญหา อุปสรรค หรือเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้ รวมทั้ง 

ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ทูลเกล้าถวายฎีกา  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี  โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๐๙ 
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๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯถวายฎีกา : จังหวัดชลบุรี 
การแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทาน    

ความช่วยเหลือ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชลบุรีได้ถือว่าเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็น
เร่งด่วน ต้องเร่งด าเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๒.๑ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   ๒.๑.๑ จังหวัดชลบุรี มีช่องทางการรับเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความเป็นธรรมและ
ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจาก ๓ ช่องทาง ได้แก่ ส านักราชเลขาธิการ ส านักงานเลขาธิการองคมนตรี 
และกระทรวงมหาดไทย 
   ๒.๑.๒ จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชลบุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
   ๒.๑.๓ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชลบุ รีพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา/การให้           
ความช่วยเหลือในแต่ละกรณี 
   ๒.๑.๔ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชลบุรีประสานส่วนราชการ/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่ และติดตามการด าเนินการ โดยปฏิบัติตามแนว
ทางการด าเนินการเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒              
ณ ส านักงานองคมนตรี 
   ๒.๑.๕ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาและ               
ให้ความช่วยเหลือเรื่องทูลเกล้าฯ 
   ๒.๑.๖ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชลบุรี พิจารณาผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาและ           
ให้ความช่วยเหลือเรื่องทูลเกล้าฯ และรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
   ๒.๑.๗ จังหวัดชลบุรีรายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเรื่องทูลเกล้าฯ 
ให้ส านักราชเลขาธิการ ส านักงานเลขาธิการองคมนตรี และกระทรวงมหาดไทยทราบ 
 ๒.๒ หลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ตามมติที่ประชุม      
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส านักงานองคมนตรี 
   ๒.๒.๑ ความล่าช้าของเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา จากกรณีการส่งเ รื่องไปยังหน่วยงาน                
ที่เก่ียวข้องจะมีการแก้ไขการส่งเอกสาร โดยส านักงานองคมนตรีจะส่งเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ไปยังพ้ืนที่โดยตรง
เพ่ือความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งส าเนาแจ้งหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางเพ่ือให้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย 
   ๒.๒.๒ กรณีฎีกาท่ีไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะเวลานานโดยหน่วยงาน              
ไม่แจ้งเหตุผลความจ าเป็นนั้น ขอให้มีการปรับรูปแบบการท างานใหม่โดยจะต้องรายงานความคืบหน้า               
ให้ส านักงานองคมนตรีทราบเป็นเอกสารทุกเดือน 
   ๒.๒.๓ กรณีฎีกาที่ เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคดีความหรืออยู่ ในชั้นศาล หน่วยงานจะต้องมี            
การติดตามเป็นระยะ พร้อมรายงานความคืบหน้าให้กับส านักงานองคมนตรีและผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาทราบด้วย 
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   ๒.๒.๔ การช่วยเหลือผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ต้องตรวจสอบว่าได้มีการช่วยเหลือครบถ้วน 
ทุกหน่วยงานหรือไม่ อีกท้ังการด าเนินงานต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ไม่มีกรณีพิเศษ 
   ๒.๒.๕ กรณีขอพระราชทานงบประมาณส่วนพระองค์ เจ้าหน้าที่ต้องลงตรวจสอบในระดับพ้ืนที่  
พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นว่าจ าเป็นต้องใช้งบประมาณส่วนพระองค์หรือไม่ ทั้งนี้ อาจหาผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือก็ได้ 
   ๒.๒.๖ การให้ความช่วยเหลือต้องเป็นการช่วยเหลือระยะยาวและสามารถให้ด ารงชีพอยู่ได้โดย
ส่วนราชการ หน่วยงานหรือจังหวัดจะต้องเสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาในการให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะด้วย 
   ๒.๒.๗ กรณีมีเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอให้ตรวจสอบขอให้ได้ข้อเท็จจริงให้ได้ว่า เรื่องที่
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา เป็นเรื่องจริงหรือไม่ ผู้ที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกามีความยากจนจริงหรือไม่ ก่อนที่จะให้           
ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เนื่องจากมีบางหน่วยงานได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ฎีกา แต่ต่อมาตร วจพบว่าไม่ได้           
มีฐานะยากจนตามที่ฎีกา 
   ๒.๒.๘ หากส่วนราชการเห็นว่าผู้ฎีกามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แจ้งข้อมูลเท็จ ไม่ยินยอมให้ข้อมูล
หรือมีเหตุอันไม่สมควรได้รับความช่วยเหลือให้ยุติความช่วยเหลือได้ทันทีและรายงานให้ส านักงานองคมนตรีทราบ 
   ๒.๒.๙ กรณีผู้ฎีกาไม่มีที่อยู่อาศัยหรือไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง หรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่         
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน บุกรุกที่สาธารณะ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ 
ขอให้ส่วนราชการแนะน าที่อยู่อาศัยหรือที่ดินของรัฐให้ผู้ฎีกาทราบเพ่ือเป็นทางเลือกหรือแนะน าทางออกอ่ืน       
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
   ๒.๒.๑๐ การเข้าถึงแหล่งสวัสดิการพ้ืนฐานของรัฐ เช่น เงินสงเคราะห์ ทุนการศึกษา  บัตรผู้สูงอายุ 
บัตรประจ าตัวคนพิการ เงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัว สิทธิรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ควรชี้แจงสิทธิ
สวัสดิการให้ราษฎรทราบอย่างชัดแจ้ง เนื่องจากราษฎรอาจขาดความเข้าใจ และเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือ        
พร้อมจัดหาวิธีให้ผู้ฎีกาได้อยู่ในรายชื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็น       
การมอบความช่วยเหลือในระยะยาวจนกว่าจะด ารงชีพได้ด้วยตนเองไม่ใช่การช่วยเหลือเฉพาะหน้าเพียงครั้งเดียว 
   ๒.๒.๑๑ กรณีขอพระราชทานทุนการศึกษา ขอให้ช่วยเหลือทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบ
การศึกษาขั้นสูงสุดของสถานศึกษานั้น ๆ และประสานการจัดหางานให้ท าควบคู่ไปในระหว่างการศึกษา           
เพ่ือสร้างรายได้ รวมทั้งแนะน าการกู้ยืมเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)      
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษา 
   ๒.๒.๑๒ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับฎีกาจากส านักงานองคมนตรี แจ้งเตือนกรณีที่ผู้ฎีกาหรือผู้ที่           
ผู้ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือได้เสียชีวิต โดยแจ้งให้ส านักงานองคมนตรีทราบโดยเร็ว  
   ๒.๒.๑๓ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ส านักงานองคมนตรี จะท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยตรงพร้อมทั้งแจ้งการประสานงานมายังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้รั บทราบด้วย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้
กระทรวงมหาดไทย ก าชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอในพ้ืนที่ได้ให้ความส าคัญในการตรวจสอบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา โดยเฉพาะข้อมูลบุคคลผู้ทูลเกล้าฯ ว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจริงหรือไม่ 
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๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯถวายฎีกา : จังหวัดชลบุรี 
การแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทาน    

ความช่วยเหลือ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชลบุรีได้ถือว่าเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็น
เร่งด่วน ต้องเร่งด าเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๒.๑ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   ๒.๑.๑ จังหวัดชลบุรี มีช่องทางการรับเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความเป็นธรรมและ
ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจาก ๓ ช่องทาง ได้แก่ ส านักราชเลขาธิการ ส านักงานเลขาธิการองคมนตรี 
และกระทรวงมหาดไทย 
   ๒.๑.๒ จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชลบุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
   ๒.๑.๓ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชลบุ รีพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา/การให้           
ความช่วยเหลือในแต่ละกรณี 
   ๒.๑.๔ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชลบุรีประสานส่วนราชการ/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่ และติดตามการด าเนินการ โดยปฏิบัติตามแนว
ทางการด าเนินการเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒              
ณ ส านักงานองคมนตรี 
   ๒.๑.๕ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาและ               
ให้ความช่วยเหลือเรื่องทูลเกล้าฯ 
   ๒.๑.๖ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชลบุรี พิจารณาผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาและ           
ให้ความช่วยเหลือเรื่องทูลเกล้าฯ และรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
   ๒.๑.๗ จังหวัดชลบุรีรายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเรื่องทูลเกล้าฯ 
ให้ส านักราชเลขาธิการ ส านักงานเลขาธิการองคมนตรี และกระทรวงมหาดไทยทราบ 
 ๒.๒ หลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ตามมติที่ประชุม      
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส านักงานองคมนตรี 
   ๒.๒.๑ ความล่าช้าของเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา จากกรณีการส่งเ รื่องไปยังหน่วยงาน                
ที่เก่ียวข้องจะมีการแก้ไขการส่งเอกสาร โดยส านักงานองคมนตรีจะส่งเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ไปยังพ้ืนที่โดยตรง
เพ่ือความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งส าเนาแจ้งหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางเพ่ือให้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย 
   ๒.๒.๒ กรณีฎีกาท่ีไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะเวลานานโดยหน่วยงาน              
ไม่แจ้งเหตุผลความจ าเป็นนั้น ขอให้มีการปรับรูปแบบการท างานใหม่โดยจะต้องรายงานความคืบหน้า               
ให้ส านักงานองคมนตรีทราบเป็นเอกสารทุกเดือน 
   ๒.๒.๓ กรณีฎีกาที่ เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคดีความหรืออยู่ ในชั้นศาล หน่วยงานจะต้องมี            
การติดตามเป็นระยะ พร้อมรายงานความคืบหน้าให้กับส านักงานองคมนตรีและผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาทราบด้วย 
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   ๒.๒.๔ การช่วยเหลือผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ต้องตรวจสอบว่าได้มีการช่วยเหลือครบถ้วน 
ทุกหน่วยงานหรือไม่ อีกท้ังการด าเนินงานต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ไม่มีกรณีพิเศษ 
   ๒.๒.๕ กรณีขอพระราชทานงบประมาณส่วนพระองค์ เจ้าหน้าที่ต้องลงตรวจสอบในระดับพ้ืนที่  
พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นว่าจ าเป็นต้องใช้งบประมาณส่วนพระองค์หรือไม่ ทั้งนี้ อาจหาผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือก็ได้ 
   ๒.๒.๖ การให้ความช่วยเหลือต้องเป็นการช่วยเหลือระยะยาวและสามารถให้ด ารงชีพอยู่ได้โดย
ส่วนราชการ หน่วยงานหรือจังหวัดจะต้องเสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาในการให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะด้วย 
   ๒.๒.๗ กรณีมีเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอให้ตรวจสอบขอให้ได้ข้อเท็จจริงให้ได้ว่า เรื่องที่
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา เป็นเรื่องจริงหรือไม่ ผู้ที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกามีความยากจนจริงหรือไม่ ก่อนที่จะให้           
ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เนื่องจากมีบางหน่วยงานได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ฎีกา แต่ต่อมาตร วจพบว่าไม่ได้           
มีฐานะยากจนตามที่ฎีกา 
   ๒.๒.๘ หากส่วนราชการเห็นว่าผู้ฎีกามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แจ้งข้อมูลเท็จ ไม่ยินยอมให้ข้อมูล
หรือมีเหตุอันไม่สมควรได้รับความช่วยเหลือให้ยุติความช่วยเหลือได้ทันทีและรายงานให้ส านักงานองคมนตรีทราบ 
   ๒.๒.๙ กรณีผู้ฎีกาไม่มีที่อยู่อาศัยหรือไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง หรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่         
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน บุกรุกที่สาธารณะ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ 
ขอให้ส่วนราชการแนะน าที่อยู่อาศัยหรือที่ดินของรัฐให้ผู้ฎีกาทราบเพ่ือเป็นทางเลือกหรือแนะน าทางออกอ่ืน       
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
   ๒.๒.๑๐ การเข้าถึงแหล่งสวัสดิการพ้ืนฐานของรัฐ เช่น เงินสงเคราะห์ ทุนการศึกษา  บัตรผู้สูงอายุ 
บัตรประจ าตัวคนพิการ เงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัว สิทธิรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ควรชี้แจงสิทธิ
สวัสดิการให้ราษฎรทราบอย่างชัดแจ้ง เนื่องจากราษฎรอาจขาดความเข้าใจ และเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือ        
พร้อมจัดหาวิธีให้ผู้ฎีกาได้อยู่ในรายชื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็น       
การมอบความช่วยเหลือในระยะยาวจนกว่าจะด ารงชีพได้ด้วยตนเองไม่ใช่การช่วยเหลือเฉพาะหน้าเพียงครั้งเดียว 
   ๒.๒.๑๑ กรณีขอพระราชทานทุนการศึกษา ขอให้ช่วยเหลือทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบ
การศึกษาขั้นสูงสุดของสถานศึกษานั้น ๆ และประสานการจัดหางานให้ท าควบคู่ไปในระหว่างการศึกษา           
เพ่ือสร้างรายได้ รวมทั้งแนะน าการกู้ยืมเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)      
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษา 
   ๒.๒.๑๒ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับฎีกาจากส านักงานองคมนตรี แจ้งเตือนกรณีที่ผู้ฎีกาหรือผู้ที่           
ผู้ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือได้เสียชีวิต โดยแจ้งให้ส านักงานองคมนตรีทราบโดยเร็ว  
   ๒.๒.๑๓ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ส านักงานองคมนตรี จะท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยตรงพร้อมทั้งแจ้งการประสานงานมายังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้รั บทราบด้วย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้
กระทรวงมหาดไทย ก าชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอในพ้ืนที่ได้ให้ความส าคัญในการตรวจสอบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา โดยเฉพาะข้อมูลบุคคลผู้ทูลเกล้าฯ ว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจริงหรือไม่ 
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มีฐานะยากจนตามที่ได้ร้องเรียนจริงหรือไม่ และมีตัวตนหรือยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เรื่องที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเป็น
ความจริงหรือเป็นเรื่องเท็จหรือไม่ 
   ๒.๒.๑๔ กรณีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ส านักงานองคมนตรีจะประสาน     
การปฏิบั ติงานเพ่ือขอข้อมูลกับนายอ าเภอโดยตรง รวมทั้งกรณีที่มีหน่วยงานจากส่วนกลาง เช่น DSI                     
ซึ่งส านักงานองคมนตรีได้มอบหมายให้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ในพ้ืนที่จะต้องมีการประสานขอความร่วมมือ
นายอ าเภอท้องที่ร่วมตรวจสอบด้วยทุกครั้ง 
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 ๒.๓ ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความเป็นธรรมและ
ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒.๓.๑ จังหวัดชลบุรีได้รับหนังสือจากส านักงานองคมนตรีและกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า     
นางสาวศิริพรรณ แซ่ซิม ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ๑๒๘ หมู่บ้านวิลล่า ๓ ซอยสถาวร ๔ ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ความว่า อายุ ๕๐ ปี เป็นผู้
ว่างงาน เช่าบ้านพักอาศัยอยู่กับบุตรซึ่งป่วยด้วยโรคออทิสติกและน้อง มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ       
ได้รับความเดือดร้อน ประสงค์ขอพระราชทานงานท า 
 ๒.๓.๒ จังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 
ร่วมกับอ าเภอบางละมุง และเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณา        
ให้ความช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่ โดยมีผลการช่วยเหลือ นางสาวศิริพรรณ แซ่ซิม ดังนี้ 

(๑) เมืองพัทยา ได้ให้ความช่วยเหลือโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 
(๒) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค

บริโภคเพ่ือบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้า และมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาทพร้อม
แนะน าให้ข้อมูลรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ประเภทการกู้ยืมของคน
พิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคลและจะน าเรื่องเข้าคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยเพ่ือใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพในเบื้องต้นต่อไป 

(๓) อ าเภอบางละมุงร่วมกับกิ่งกาชาดอ าเภอบางละมุงมอบถุงยังชีพและเงินช่ วยเหลือ 
จ านวน ๓,๐๐๐ บาท และได้ประสานกับบริษัทผู้ผลิตสายไฟในพ้ืนที่อ าเภอบางละมุงในการรับงานเสียบสายไฟ
เครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้นางสาวศิริพรรณ แซ่ซิม ท าที่บ้าน โดยเริ่มรับงานมาท าเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยจะ
ได้รับค่าจ้างเสียบสายไฟเริ่มต้นที่ ๑๐๐ เส้น ๘๐ บาท ซึ่งเป็นการเสียบสายไฟแบบง่าย หากมีความช านาญและ
สามารถท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นก็จะได้รับค่าจ้างมากขึ้น และนางสาวศิริพรรณ แซ่ซิม มีความพึงพอใจที่
ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งหากนางสาวศิริพรรณ แซ่ซิม มีความตั้งใจขยันท างานจะท าให้มีรายได้เบื้องต้น    
ไม่ต่ ากว่าวันละ ๓๐๐ บาท จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามวิถีปกติต่อไป   

๒.๓.๓. จังหวัดชลบุรีได้รายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเรื่องทูลเกล้าฯ 
ดังกล่าวให้ส านักงานเลขาธิการองคมนตรีและกระทรวงมหาดไทยทราบ 

 
 
 
 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานจังหวัดชลบุรี  โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๙๔๓๔ 
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มีฐานะยากจนตามที่ได้ร้องเรียนจริงหรือไม่ และมีตัวตนหรือยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เรื่องที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเป็น
ความจริงหรือเป็นเรื่องเท็จหรือไม่ 
   ๒.๒.๑๔ กรณีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ส านักงานองคมนตรีจะประสาน     
การปฏิบัติงานเพ่ือขอข้อมูลกับนายอ าเภอโดยตรง รวมทั้งกรณีที่มีหน่วยงานจากส่วนกลาง เช่น DSI                     
ซึ่งส านักงานองคมนตรีได้มอบหมายให้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ในพ้ืนที่จะต้องมีการประสานขอความร่วมมือ
นายอ าเภอท้องที่ร่วมตรวจสอบด้วยทุกครั้ง 
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 ๒.๓ ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความเป็นธรรมและ
ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒.๓.๑ จังหวัดชลบุรีได้รับหนังสือจากส านักงานองคมนตรีและกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า     
นางสาวศิริพรรณ แซ่ซิม ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ๑๒๘ หมู่บ้านวิลล่า ๓ ซอยสถาวร ๔ ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ความว่า อายุ ๕๐ ปี เป็นผู้
ว่างงาน เช่าบ้านพักอาศัยอยู่กับบุตรซึ่งป่วยด้วยโรคออทิสติกและน้อง มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ       
ได้รับความเดือดร้อน ประสงค์ขอพระราชทานงานท า 
 ๒.๓.๒ จังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 
ร่วมกับอ าเภอบางละมุง และเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณา        
ให้ความช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่ โดยมีผลการช่วยเหลือ นางสาวศิริพรรณ แซ่ซิม ดังนี้ 

(๑) เมืองพัทยา ได้ให้ความช่วยเหลือโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 
(๒) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค

บริโภคเพ่ือบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้า และมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาทพร้อม
แนะน าให้ข้อมูลรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ประเภทการกู้ยืมของคน
พิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคลและจะน าเรื่องเข้าคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยเพ่ือใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพในเบื้องต้นต่อไป 

(๓) อ าเภอบางละมุงร่วมกับกิ่งกาชาดอ าเภอบางละมุงมอบถุงยังชีพและเงินช่ วยเหลือ 
จ านวน ๓,๐๐๐ บาท และได้ประสานกับบริษัทผู้ผลิตสายไฟในพ้ืนที่อ าเภอบางละมุงในการรับงานเสียบสายไฟ
เครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้นางสาวศิริพรรณ แซ่ซิม ท าที่บ้าน โดยเริ่มรับงานมาท าเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยจะ
ได้รับค่าจ้างเสียบสายไฟเริ่มต้นที่ ๑๐๐ เส้น ๘๐ บาท ซึ่งเป็นการเสียบสายไฟแบบง่าย หากมีความช านาญและ
สามารถท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นก็จะได้รับค่าจ้างมากขึ้น และนางสาวศิริพรรณ แซ่ซิม มีความพึงพอใจที่
ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งหากนางสาวศิริพรรณ แซ่ซิม มีความตั้งใจขยันท างานจะท าให้มีรายได้เบื้องต้น    
ไม่ต่ ากว่าวันละ ๓๐๐ บาท จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามวิถีปกติต่อไป   

๒.๓.๓. จังหวัดชลบุรีได้รายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเรื่องทูลเกล้าฯ 
ดังกล่าวให้ส านักงานเลขาธิการองคมนตรีและกระทรวงมหาดไทยทราบ 

 
 
 
 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานจังหวัดชลบุรี  โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๙๔๓๔ 
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๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี 
ประเด็น  การบูรณาการ ๓ มิติ  ในการพัฒนาความสัมพันธ์ กับประเทศเ พ่ือนบ้าน ในกลไก             

ความร่วมมือภายนอก/ภายใน โดยยึดประชาชนเป็นฐานในการรักษาความสงบชายแดน และปรับปรุงรวมทั้งพัฒนา
ยกระดับพื้นท่ีชายแดนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

๓.๑ สรุปสาระส าคัญ 
จังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนที่ชายแดน รวมทั้งสิ้น ๔๒๘ กิโลเมตร แยกเป็นพ้ืนที่ทางบก ๑๗๓ กิโลเมตร 

ทางน้ า ๑๘๘ กิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๓๖๑ กิโลเมตร ติดราชอาณาจักร
กัมพูชา ๖๗ กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวร ๒ จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล 
และจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร และจุดผ่อนปรนทางการค้า ๖ จุด การรักษาความสงบ
เรียบร้อยชายแดนในลักษณะการบูรณาการ โดยใช้รูปแบบการบูรณาการ ๓ มิติ ประกอบด้วย มิติที่ ๑ คือ ภาครัฐ 
มิติที่ ๒ คือ ภาคเอกชน และมิติที่ ๓ คือ ภาคประชาชน ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
ประสานกลไกความร่วมมือภายนอกและภายใน อันมีวัตถุประสงค ์เพ่ือยึดประชาชนเป็นฐานในการรักษาความสงบ
ชายแดน พร้อมกับปรับปรุงและพัฒนายกระดับพ้ืนที่ชายแดนเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ โดยพัฒนาในทุกด้าน      
ทั้งทางกายภาพ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและพัฒนาก าลังพล ตลอดจนขวัญก าลังใจประชาชนชายแดน ทั้งนี้ จึงต้อง
ขับเคลื่อนภายใต้ระเบียบกฎหมาย และกรอบกลไก ความร่วมมือทั้งด้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และราชอาณาจักรกัมพูชา ดังนี้ 

๓.๑.๑ ด้าน สปป.ลาว ประกอบด้วย 
(๑) คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย - ลาว (GBC) 
(๒) คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านด้านกัมพูชาและด้านลาว 
(๓) คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว 
(๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กับเจ้าแขวงสาละวัน, เข้าแขวงจ าปาสัก และ         

เจ้าแขวงสะหวันนะเขต 
(๕) นายอ าเภอ กับ เจ้าเมือง มีดังนี ้

๑) นายอ าเภอนาตาล กับ เจ้าเมืองละครเพ็ง 
๒) นายอ าเภอสิรินธร กับ เจ้าเมืองโพนทอง 
๓) นายอ าเภอเขมราฐ กับ เจ้าเมืองสองคอน 
๔) นายอ าเภอโพธิ์ไทร กับ เจ้าเมืองละครเพ็ง 
๕) นายอ าเภอโขงเจียม กับ เจ้าเมืองชะนะสมบูน และเจ้าเมืองคงเซโดน 
๖) นายอ าเภอบุณฑริก กับ เจ้าเมืองสุขุมา 

๓.๑.๒ ด้านราชอาณาจักรกัมพูชา ประกอบด้วย 
(๑) คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC  
(๒) คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านด้านกัมพูชาและด้านลาว 
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๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี 
ประเด็น  การบูรณาการ ๓ มิติ  ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเ พ่ือนบ้าน ในกลไก             

ความร่วมมือภายนอก/ภายใน โดยยึดประชาชนเป็นฐานในการรักษาความสงบชายแดน และปรับปรุงรวมทั้งพัฒนา
ยกระดับพื้นท่ีชายแดนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

๓.๑ สรุปสาระส าคัญ 
จังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนที่ชายแดน รวมทั้งสิ้น ๔๒๘ กิโลเมตร แยกเป็นพ้ืนที่ทางบก ๑๗๓ กิโลเมตร 

ทางน้ า ๑๘๘ กิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๓๖๑ กิโลเมตร ติดราชอาณาจักร
กัมพูชา ๖๗ กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวร ๒ จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล 
และจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร และจุดผ่อนปรนทางการค้า ๖ จุด การรักษาความสงบ
เรียบร้อยชายแดนในลักษณะการบูรณาการ โดยใช้รูปแบบการบูรณาการ ๓ มิติ ประกอบด้วย มิติที่ ๑ คือ ภาครัฐ 
มิติที่ ๒ คือ ภาคเอกชน และมิติที่ ๓ คือ ภาคประชาชน ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
ประสานกลไกความร่วมมือภายนอกและภายใน อันมีวัตถุประสงค ์เพ่ือยึดประชาชนเป็นฐานในการรักษาความสงบ
ชายแดน พร้อมกับปรับปรุงและพัฒนายกระดับพ้ืนที่ชายแดนเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ โดยพัฒนาในทุกด้าน      
ทั้งทางกายภาพ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและพัฒนาก าลังพล ตลอดจนขวัญก าลังใจประชาชนชายแดน ทั้งนี้ จึงต้อง
ขับเคลื่อนภายใต้ระเบียบกฎหมาย และกรอบกลไก ความร่วมมือทั้งด้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และราชอาณาจักรกัมพูชา ดังนี้ 

๓.๑.๑ ด้าน สปป.ลาว ประกอบด้วย 
(๑) คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย - ลาว (GBC) 
(๒) คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านด้านกัมพูชาและด้านลาว 
(๓) คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว 
(๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กับเจ้าแขวงสาละวัน, เข้าแขวงจ าปาสัก และ         

เจ้าแขวงสะหวันนะเขต 
(๕) นายอ าเภอ กับ เจ้าเมือง มีดังนี ้

๑) นายอ าเภอนาตาล กับ เจ้าเมืองละครเพ็ง 
๒) นายอ าเภอสิรินธร กับ เจ้าเมืองโพนทอง 
๓) นายอ าเภอเขมราฐ กับ เจ้าเมืองสองคอน 
๔) นายอ าเภอโพธิ์ไทร กับ เจ้าเมืองละครเพ็ง 
๕) นายอ าเภอโขงเจียม กับ เจ้าเมืองชะนะสมบูน และเจ้าเมืองคงเซโดน 
๖) นายอ าเภอบุณฑริก กับ เจ้าเมืองสุขุมา 

๓.๑.๒ ด้านราชอาณาจักรกัมพูชา ประกอบด้วย 
(๑) คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC  
(๒) คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านด้านกัมพูชาและด้านลาว 
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(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กับผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร 
(๔) นายอ าเภอน้ ายืน กับ นายอ าเภอจอมกระสาน 

   จากกลไกดังกล่าว ฝ่ายไทย (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้บูรณาการ ๓ มิติ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีเนื้อหาของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ๑๐ ด้าน ดังนี้ 

๑) ความมั่นคง 
๒) การสาธารณสุข 
๓) เศรษฐกิจ  
๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๕) การต่อต้านการค้ามนุษย์ 
๖) การศึกษา 
๗) ศิลปวัฒนธรรม 
๘) การท่องเที่ยว 
๙) การกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 
๑๐) การป้องกันการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย 

   การด ารงความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงจ าปาสัก, แขวงสาละวัน และ  
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดอุบลราชธานี กับจังหวัดพระวิหาร 
ราชอาณาจักรกัมพูชา จังหวัดอุบลราชธานีได้มีกิจกรรมเพ่ือให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง           
ทั้งด้านงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี งานประเพณีวัดพู แขวงจ าปาสัก งานประเพณีสงกรานต์ 
๔ แผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การอบรม สัมมนาร่วมกัน การเยี่ยมคารวะการ
ประชุมผ่านระบบ VCS การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข ด้านสาธารณภัย และการเกิดโรคอุบัติใหม่ 
เป็นต้น 

๓.๒ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีการเชื่อมสัมพันธ์กัน 
๓.๒.๑ การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว 
๓.๒.๒ กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(๑) การเชิญประเทศเพ่ือนบ้าน/เมืองพ่ีเมืองน้อง/เมืองคู่มิตร และชาวต่างประเทศร่วมงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี และงานประเพณีสงกรานต์ 

(๒) การเชิญประเทศเพ่ือนบ้าน/เมืองพ่ีเมืองน้อง/เมืองคู่มิตร และชาวต่างประเทศร่วม 
๓.๒.๓ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย - ลาว – กัมพูชา 

๓.๓ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๓.๓.๑ ติดต่อประสานงานในประเด็นต่าง ๆ กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๓.๓.๒ จัดท าหนังสือ/รับเรื่อง ในการประสานงาน  
๓.๓.๓ เสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ 
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๓.๓.๔ ด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ประสานความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๓.๓.๕ ประสานส่วนราชการ/หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
๓.๓.๖ จัดประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนทั่วไปไทย – ลาว      

และด าเนินกิจกรรมร่วมงานประเพณีและแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 
๓.๓.๗ สรุปผลการด าเนินงานความร่วมมือและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
๓.๓.๘ การประเมินผลความร่วมมือ 
๓.๓.๙ การด ารงความยั่งยืนของความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงานหลักในพ้ืนท่ี : ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๐๙ 
    (๒) หน่วยงานสนับสนุนในพ้ืนท่ี : ที่ท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๑๒ – ๔ 



- 246 - 
 

 

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กับผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร 
(๔) นายอ าเภอน้ ายืน กับ นายอ าเภอจอมกระสาน 

   จากกลไกดังกล่าว ฝ่ายไทย (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้บูรณาการ ๓ มิติ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีเนื้อหาของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ๑๐ ด้าน ดังนี้ 

๑) ความมั่นคง 
๒) การสาธารณสุข 
๓) เศรษฐกิจ  
๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๕) การต่อต้านการค้ามนุษย์ 
๖) การศึกษา 
๗) ศิลปวัฒนธรรม 
๘) การท่องเที่ยว 
๙) การกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 
๑๐) การป้องกันการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย 

   การด ารงความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงจ าปาสัก, แขวงสาละวัน และ  
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดอุบลราชธานี กับจังหวัดพระวิหาร 
ราชอาณาจักรกัมพูชา จังหวัดอุบลราชธานีได้มีกิจกรรมเพ่ือให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง           
ทั้งด้านงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี งานประเพณีวัดพู แขวงจ าปาสัก งานประเพณีสงกรานต์ 
๔ แผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การอบรม สัมมนาร่วมกัน การเยี่ยมคารวะการ
ประชุมผ่านระบบ VCS การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข ด้านสาธารณภัย และการเกิดโรคอุบัติใหม่ 
เป็นต้น 

๓.๒ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีการเชื่อมสัมพันธ์กัน 
๓.๒.๑ การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว 
๓.๒.๒ กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(๑) การเชิญประเทศเพ่ือนบ้าน/เมืองพ่ีเมืองน้อง/เมืองคู่มิตร และชาวต่างประเทศร่วมงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี และงานประเพณีสงกรานต์ 

(๒) การเชิญประเทศเพ่ือนบ้าน/เมืองพ่ีเมืองน้อง/เมืองคู่มิตร และชาวต่างประเทศร่วม 
๓.๒.๓ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย - ลาว – กัมพูชา 

๓.๓ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๓.๓.๑ ติดต่อประสานงานในประเด็นต่าง ๆ กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๓.๓.๒ จัดท าหนังสือ/รับเรื่อง ในการประสานงาน  
๓.๓.๓ เสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ 
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๓.๓.๔ ด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ประสานความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๓.๓.๕ ประสานส่วนราชการ/หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
๓.๓.๖ จัดประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนทั่วไปไทย – ลาว      

และด าเนินกิจกรรมร่วมงานประเพณีและแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 
๓.๓.๗ สรุปผลการด าเนินงานความร่วมมือและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
๓.๓.๘ การประเมินผลความร่วมมือ 
๓.๓.๙ การด ารงความยั่งยืนของความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงานหลักในพ้ืนท่ี : ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๐๙ 
    (๒) หน่วยงานสนับสนุนในพ้ืนท่ี : ที่ท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๑๒ – ๔ 
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๔. การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว : จังหวัดอุบลราชธานี 
ประเด็น การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการน าพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าประเทศ 
๔.๑ สรุปสาระส าคัญ 

ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการน าพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าประเทศ 
เนื่องด้วยราชอาณาจักรไทย มีความเจริญทางเศรษฐกิจ จึงท าให้มีอัตราค่าแรงที่สูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน            
และการขาดแคลนแรงงานจึงเป็นแรงจูงใจให้คนต่างด้าวลัก ลอบเข้ามาท างานในราชอาณาจักรไทย             
ปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี มีดังนี้ 

๔.๑.๑ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนที่ติดกับเขตชายแดน ทางทิศตะวันออกติดกับ
ประเทศลาว ทางทิศใต้ติดกับประเทศกัมพูชา โดยลักลอบเข้ามาช่องทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นช่องทางบริเวณชายแดน
เพ่ือการเดินทางเข้า-ออก ของประชาชนที่เดินทางไปมาหาสู่กัน ไม่มีการประกาศเป็นจุดผ่านแดนใด ๆ หรืออาจเคย
ประกาศเป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าที่ประกาศยกเลิกไปแล้ว แต่ยังคงมีการเดินทาง      
เข้า - ออก ของประชาชนอยู่ จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศลาว  

(๑) มีจุดผ่านแดนถาวร จ านวน ๒ จุด คือ 
๑) จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก  
๒) จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง  

(๒) มีจุดผ่อนปรน จ านวน ๕ จุด คือ  
๑) จุดผ่อนปรนหน้าที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ 
๒) จุดผ่อนปรนบ้านสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร 
๓) จุดผ่อนปรนบ้านด่าน อ าเภอโขงเจียม 
๔) จุดผ่อนปรนช่องตาอู อ าเภอบุณฑริก 
๕) จุดผ่อนปรนช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน 

๔.๑.๒ แรงงานต่างด้าวจากจังหวัดอ่ืนที่ลักลอบเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายที่ประสงค์      
จะกลับประเทศโดยอาศัยช่องทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือที่จะเดินทางออกกลับ
ประเทศตน และบางรายจะมาพักพิงกับพี่น้องที่ตนรู้จักในจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนที่จะกลับประเทศตนด้วย 

๔.๑.๓ สถานประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมีสถาน
ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการในการจ้างแรงงานต่างด้าวจ านวนมาก 
   จังหวัดอุบลราชธานี โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ      
จึ งมีภารกิจในการควบคุมการท างานของคนต่างด้ าว  การตรวจสอบ จับกุ มและด าเนินคดีนายจ้ าง                     
สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ที่ท างานผิดกฎหมาย หรือท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน และยังมีการ
ท างานแบบบูรณาการกับ “หน่วยงานฝ่ายปกครอง” และส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย 
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๔. การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว : จังหวัดอุบลราชธานี 
ประเด็น การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการน าพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าประเทศ 
๔.๑ สรุปสาระส าคัญ 

ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการน าพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าประเทศ 
เนื่องด้วยราชอาณาจักรไทย มีความเจริญทางเศรษฐกิจ จึงท าให้มีอัตราค่าแรงที่สูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน            
และการขาดแคลนแรงงานจึงเป็นแรงจูงใจให้คนต่างด้าวลัก ลอบเข้ามาท างานในราชอาณาจักรไทย             
ปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี มีดังนี้ 

๔.๑.๑ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับเขตชายแดน ทางทิศตะวันออกติดกับ
ประเทศลาว ทางทิศใต้ติดกับประเทศกัมพูชา โดยลักลอบเข้ามาช่องทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นช่องทางบริเวณชายแดน
เพ่ือการเดินทางเข้า-ออก ของประชาชนที่เดินทางไปมาหาสู่กัน ไม่มีการประกาศเป็นจุดผ่านแดนใด ๆ หรืออาจเคย
ประกาศเป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าที่ประกาศยกเลิกไปแล้ว แต่ยังคงมีการเดินทาง      
เข้า - ออก ของประชาชนอยู่ จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศลาว  

(๑) มีจุดผ่านแดนถาวร จ านวน ๒ จุด คือ 
๑) จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก  
๒) จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง  

(๒) มีจุดผ่อนปรน จ านวน ๕ จุด คือ  
๑) จุดผ่อนปรนหน้าที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ 
๒) จุดผ่อนปรนบ้านสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร 
๓) จุดผ่อนปรนบ้านด่าน อ าเภอโขงเจียม 
๔) จุดผ่อนปรนช่องตาอู อ าเภอบุณฑริก 
๕) จุดผ่อนปรนช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน 

๔.๑.๒ แรงงานต่างด้าวจากจังหวัดอ่ืนที่ลักลอบเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายที่ประสงค์      
จะกลับประเทศโดยอาศัยช่องทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือที่จะเดินทางออกกลับ
ประเทศตน และบางรายจะมาพักพิงกับพี่น้องที่ตนรู้จักในจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนที่จะกลับประเทศตนด้วย 

๔.๑.๓ สถานประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมีสถาน
ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการในการจ้างแรงงานต่างด้าวจ านวนมาก 
   จังหวัดอุบลราชธานี โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ      
จึ งมีภารกิจในการควบคุมการท างานของคนต่างด้ าว  การตรวจสอบ จับกุ มและด าเ นินคดีนายจ้ าง                     
สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ที่ท างานผิดกฎหมาย หรือท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน และยังมีการ
ท างานแบบบูรณาการกับ “หน่วยงานฝ่ายปกครอง” และส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย 
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๔.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๒.๑ การควบคุมการท างานของคนต่างด้าว จังหวัดอุบลราชธานี โดยส านักงานจัดหางานจังหวัด
อุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อท าหน้าที่       
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตท างานชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าว และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นคนต่างด้าว
สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา โดยบูรณาการร่วมกับ “กระทรวงมหาดไทย” 

(๑) การด าเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตท างาน ต่ออายุใบอนุญาตท างานเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตท างาน รับแจ้งการเข้า - ออกจากการท างานของคนต่างด้าว และควบคุม ดูแล ตรวจสอบการท างานของ      
คนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งด าเนินคดีกับนายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ที่กระท าการฝ่าฝืน
พระราชก าหนดการบริการจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น 

๑) นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน 
๒) คนต่างด้าวท างานโดยไม่มีใบอนุญาต 
๓) การไม่แจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าท างานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่จ้าง 
๔) ไม่แจ้งการจ้างคนต่างด้าวออกจากงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ออกจากงาน 
๕) คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท างานโดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็น

นายจ้าง สถานที่ท างานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักท่ีท า ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เข้าท างาน 
(๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดน       

โดยการบูรณาการกับที่ท าการปกครองจังหวัดต ารวจภูธรจังหวัด กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
และหน่วยงานทหารในพื้นที่ สกัดกั้นและด าเนินการตามกฎหมายและผลักดันออกนอกประเทศอย่างเร่งด่วน 

๔.๒.๒ การตรวจสอบ จับกุมและด าเนินคดีนายจ้าง สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวที่ท างาน
ผิดกฎหมายหรือท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน จังหวัดอุบลราชธานี มีค าสั่งที่  ๔๘๔๔๗/๒๕๓๒ ลงวันที่               
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งชุดตรวจบูรณาการ สถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนและด าเนินการตรวจติดตามสถาน
ประกอบกิจการตามแผนที่ก าหนด และมีบทลงโทษตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ให้ชุดตรวจบูรณาการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการตรวจแบบบูรณาการ 
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีการบูรณาการตรวจร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด       
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ด าเนินการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามแผนที่ก าหนด 
(๓) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันค้ามนุษย์    

ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงานหลักในพ้ืนท่ี : ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐ ๔๕๒๐ ๖๒๒๗ – ๘ 
    (๒) หน่วยงานสนับสนุนในพ้ืนท่ี : ทีท่ าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี  โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๑๒ – ๔ 
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๔.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๒.๑ การควบคุมการท างานของคนต่างด้าว จังหวัดอุบลราชธานี โดยส านักงานจัดหางานจังหวัด
อุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อท าหน้าที่       
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตท างานชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าว และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นคนต่างด้าว
สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา โดยบูรณาการร่วมกับ “กระทรวงมหาดไทย” 

(๑) การด าเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตท างาน ต่ออายุใบอนุญาตท างานเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตท างาน รับแจ้งการเข้า - ออกจากการท างานของคนต่างด้าว และควบคุม ดูแล ตรวจสอบการท างานของ      
คนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งด าเนินคดีกับนายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ที่กระท าการฝ่าฝืน
พระราชก าหนดการบริการจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น 

๑) นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน 
๒) คนต่างด้าวท างานโดยไม่มีใบอนุญาต 
๓) การไม่แจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าท างานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่จ้าง 
๔) ไม่แจ้งการจ้างคนต่างด้าวออกจากงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ออกจากงาน 
๕) คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท างานโดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็น

นายจ้าง สถานที่ท างานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักท่ีท า ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เข้าท างาน 
(๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดน       

โดยการบูรณาการกับที่ท าการปกครองจังหวัดต ารวจภูธรจังหวัด กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
และหน่วยงานทหารในพื้นที่ สกัดกั้นและด าเนินการตามกฎหมายและผลักดันออกนอกประเทศอย่างเร่งด่วน 

๔.๒.๒ การตรวจสอบ จับกุมและด าเนินคดีนายจ้าง สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวที่ท างาน
ผิดกฎหมายหรือท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน จังหวัดอุบลราชธานี มีค าสั่งที่  ๔๘๔๔๗/๒๕๓๒ ลงวันที่               
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งชุดตรวจบูรณาการ สถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนและด าเนินการตรวจติดตามสถาน
ประกอบกิจการตามแผนที่ก าหนด และมีบทลงโทษตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ให้ชุดตรวจบูรณาการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการตรวจแบบบูรณาการ 
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีการบูรณาการตรวจร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด       
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ด าเนินการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามแผนที่ก าหนด 
(๓) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันค้ามนุษย์    

ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงานหลักในพ้ืนท่ี : ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐ ๔๕๒๐ ๖๒๒๗ – ๘ 
    (๒) หน่วยงานสนับสนุนในพ้ืนท่ี : ทีท่ าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี  โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๑๒ – ๔ 
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๕. การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ : จังหวัดอุบลราชธานี 
ประเด็น การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหา

และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
๕.๑ สรุปสาระส าคัญ 

“ที่ดินของรัฐ” หมายความว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท เช่น ที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ที่สาธารณประโยชน์ และที่ราชพัสดุ เป็นต้น โดยที่ดินขอรัฐมีหลายประเภทแต่ละ
ประเภทอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น ที่สาธารณประโยชน์       
อยู่ในการดูแลของนายอ าเภอ ที่ป่าไม้ อยู่ในความดูแลรักษาของกรมป่าไม้  และที่ราชพัสดุ กระทรวงการคลังเป็นผู้
ถือกรรมสิทธิ์และอยู่ในการดูแลรักษาของกรมธนารักษ์ แต่การก าหนดขอบเขตที่ดินของรัฐอาจเกิดปัญหาทับซ้อน
แนวเขตของที่ดินของานของรัฐด้วยกันเอง เป็นประเด็นให้ถกเถียงว่า ที่ดินของรัฐส่วนที่ทับซ้อนนั้นจะการดูแล
รักษาของส่วนราชการใดตามกฎหมาย และเฉพาะอย่างยิ่งในการก าหนดขอบเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนกับการถือ
ครองที่ดินของราษฎร หรือกรณีที่ราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งมีปัญหาถกเถียงว่าใครควรมีสิทธิดีกว่า ระหว่างรัฐกับ
ราษฎร อันเป็นประเด็นน าไปสู่การร้องเรียนขอความเป็นธรรมเป็นการเฉพาะรายหรือเป็นกลุ่มมวลชน ตลอดจน
การใช้สิทธิทางศาล ประกอบกับปัจจุบันรัฐมีพลเมืองเพ่ิมมากขึ้น แต่ที่ดินมีจ ากัด ท าให้ราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐ
เพ่ือใช้เป็นที่ดินท ากินและอยู่อาศัยกันมากขึ้น จึงเกิดมีปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก ท าให้ที่ดิน
ของรัฐที่ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเหลือน้อยลง และราษฎรที่ถือครองที่ดินของรัฐโดยอ้างว่ามีสิทธิดีกว่ารัฐดั งกล่าว 
ส่วนมากจะเป็นเกษตรกรที่ยากจนมีรายได้น้อยไม่สามารถน าคดีข้ึนสู่ศาลเพ่ือพิจารณาให้ความเป็นธรรมได้ รัฐจึงหา
แนวทางแก้ไขปัญหานี้ในทางบริหาร เพ่ือให้ความเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึง โดยการตรวจสอบการครอบครอง
ที่ดินของราษฎรผู้เข้าครอบครองที่ดินของรัฐหรือการพิสูจน์สิทธิซึ่งเป็นวิธีประนีประนอมประสานประโยชน์ระหว่าง
กัน หากผลการพิสูจน์สิทธิปรากฏว่าราษฎรมีสิทธิดีกว่า รัฐก็จะออกเอกสารสิทธิให้ต่อไป แต่หากรัฐมีสิทธิในที่ดิน
ดีกว่าราษฎรก็จะจัดที่ดินในส่วนที่รัฐยังไม่ใช้ประโยชน์ให้ราษฎรผู้บุกรุกเช่าท ากินและอยู่อาศัยต่อไป จากเหตุปัจจัย
ที่กล่าวมา จึงได้ก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕    
ขึ้นเป็นนโยบายของรัฐบาลเพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐขึ้นทั่วประเทศ     
โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ส านักงานกลางช่วยเหลือเกษตรกรและ
แก้ไขปัญหา โดยคณะกรรมการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)  ได้เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายและยก
ฐานะของหน่วยงานของรัฐในราชการส่วนภูมิภาค และมีความจ าเป็นเพ่ิมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดทุกจังหวัด ด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เป็นไปโดย
ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

กบร.จังหวัด มีอ านาจหน้าที่ คือ ด าเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ก ากับ 
ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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๕.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ค าสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ โดยมี
อ านาจหน้าที่ ด าเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการของ กบร. 
จังหวัด และการด าเนินการงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี    
ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)  
ได้วางมาตรการเรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตท่ีดินของรัฐไว้ดังต่อไปนี้ 

๕.๒.๑ การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ต้องมีพยานหลักฐานที่
เกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น ซึ่งแสดงว่า ได้ครอบครองท าประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ ดังนี้ 

(๑) เอกสารที่ทางราชการท าขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารซึ่งลงวันที่ก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ  
(๒) เอกสารที่ทางราชการท าขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารซึ่งลงวันที่ภายหลังการเป็น

ที่ดินของรัฐ แต่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗) โดยเอกสารดังกล่าว       
มีข้อความแสดงว่าได้ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ 

(๓) พยานหลักฐานอ่ืนนอกจากข้อ ๑.๑) หรือ ๑.๒) เช่น ส.ค. ๑ หรือพยานบุคคล เป็นต้น 
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานมีส่วนสนับสนุนค ากล่าวอ้างว่ามีการครอบครองท าประโยชน์มาก่อนการเป็น
ที่ดินของรัฐ ให้ด าเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารที่ถ่ายภาพพ้ืนที่นั้นไว้เป็นครั้งแรกหลังจาก
เป็นที่ดินของรัฐ หากปรากฏร่องรอยการท าประโยชน์ในที่ดิ นอยู่ ในภาพถ่ายทางอากาศ จึงจะเชื่อตาม
พยานหลักฐานอ่ืนนั้น 

๕.๒.๒ เมื่อได้พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินตามข้อ ๕.๒.๑ แล้ว ปรากฏว่ามีการครอบครองท า
ประโยชน์ในท่ีดินภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ ให้ กบร. จังหวัด แจ้งผลการพิสูจน์สิทธิดั งกล่าวให้บุคคล             
ที่ครอบครองที่ดินทราบภายในก าหนด ๓๐ วันท าการ และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดิน
ของรัฐด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีท่ีผู้ครอบครองที่ดินมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้แจ้งเจ้าพนักงานที่ดินด าเนินการ
ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

(๒) กรณีที่ผู้ครอบครองที่ดินได้ยื่นค าขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้ยื่นคัดค้าน      
การออกหนังลือแสดงสิทธิในที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพ่ือให้ด าเนินการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐        
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

(๓) กรณีที่ผู้ครอบครองที่ดินไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และไม่ได้ยื่นค าขอออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน ให้ด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป 

๕.๒.๓ เมื่อได้พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินตามข้อ ๑) แล้ว ปรากฏว่ามีการครอบครองท า     
ประโยชน์ในที่ดินมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ ให้ กบร. จังหวัด แจ้งผลการพิสูจน์สิทธิดั งกล่าวให้บุคคล                        
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๕. การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ : จังหวัดอุบลราชธานี 
ประเด็น การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหา

และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
๕.๑ สรุปสาระส าคัญ 

“ที่ดินของรัฐ” หมายความว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท เช่น ที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ที่สาธารณประโยชน์ และที่ราชพัสดุ เป็นต้น โดยที่ดินขอรัฐมีหลายประเภทแต่ละ
ประเภทอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น ท่ีสาธารณประโยชน์       
อยู่ในการดูแลของนายอ าเภอ ที่ป่าไม้ อยู่ในความดูแลรักษาของกรมป่าไม้  และที่ราชพัสดุ กระทรวงการคลังเป็นผู้
ถือกรรมสิทธิ์และอยู่ในการดูแลรักษาของกรมธนารักษ์ แต่การก าหนดขอบเขตที่ดินของรัฐอาจเกิดปัญหาทับซ้อน
แนวเขตของที่ดินของานของรัฐด้วยกันเอง เป็นประเด็นให้ถกเถียงว่า ที่ดินของรัฐส่วนที่ทับซ้อนนั้นจะการดูแล
รักษาของส่วนราชการใดตามกฎหมาย และเฉพาะอย่างยิ่งในการก าหนดขอบเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนกับการถือ
ครองที่ดินของราษฎร หรือกรณีที่ราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งมีปัญหาถกเถียงว่าใครควรมีสิทธิดีกว่า ระหว่างรัฐกับ
ราษฎร อันเป็นประเด็นน าไปสู่การร้องเรียนขอความเป็นธรรมเป็นการเฉพาะรายหรือเป็นกลุ่มมวลชน ตลอดจน
การใช้สิทธิทางศาล ประกอบกับปัจจุบันรัฐมีพลเมืองเพ่ิมมากขึ้น แต่ที่ดินมีจ ากัด ท าให้ราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐ
เพ่ือใช้เป็นที่ดินท ากินและอยู่อาศัยกันมากขึ้น จึงเกิดมีปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก ท าให้ที่ดิน
ของรัฐที่ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเหลือน้อยลง และราษฎรที่ถือครองที่ดินของรัฐโดยอ้างว่ามีสิทธิดีกว่ารัฐดั งกล่าว 
ส่วนมากจะเป็นเกษตรกรที่ยากจนมีรายได้น้อยไม่สามารถน าคดีข้ึนสู่ศาลเพ่ือพิจารณาให้ความเป็นธรรมได้ รัฐจึงหา
แนวทางแก้ไขปัญหานี้ในทางบริหาร เพ่ือให้ความเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึง โดยการตรวจสอบการครอบครอง
ที่ดินของราษฎรผู้เข้าครอบครองที่ดินของรัฐหรือการพิสูจน์สิทธิซึ่งเป็นวิธีประนีประนอมประสานประโยชน์ระหว่าง
กัน หากผลการพิสูจน์สิทธิปรากฏว่าราษฎรมีสิทธิดีกว่า รัฐก็จะออกเอกสารสิทธิให้ต่อไป แต่หากรัฐมีสิทธิในที่ดิน
ดีกว่าราษฎรก็จะจัดที่ดินในส่วนที่รัฐยังไม่ใช้ประโยชน์ให้ราษฎรผู้บุกรุกเช่าท ากินและอยู่อาศัยต่อไป จากเหตุปัจจัย
ที่กล่าวมา จึงได้ก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕    
ขึ้นเป็นนโยบายของรัฐบาลเพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐขึ้นทั่วประเทศ     
โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ส านักงานกลางช่วยเหลือเกษตรกรและ
แก้ไขปัญหา โดยคณะกรรมการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)  ได้เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายและยก
ฐานะของหน่วยงานของรัฐในราชการส่วนภูมิภาค และมีความจ าเป็นเพ่ิมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดทุกจังหวัด ด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เป็นไปโดย
ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

กบร.จังหวัด มีอ านาจหน้าที่ คือ ด าเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ก ากับ 
ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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๕.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ค าสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ โดยมี
อ านาจหน้าที่ ด าเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการของ กบร. 
จังหวัด และการด าเนินการงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี    
ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)  
ได้วางมาตรการเรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตท่ีดินของรัฐไว้ดังต่อไปนี้ 

๕.๒.๑ การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ต้องมีพยานหลักฐานที่
เกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น ซึ่งแสดงว่า ได้ครอบครองท าประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ ดังนี้ 

(๑) เอกสารที่ทางราชการท าขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารซึ่งลงวันที่ก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ  
(๒) เอกสารที่ทางราชการท าขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารซึ่งลงวันที่ภายหลังการเป็น

ที่ดินของรัฐ แต่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗) โดยเอกสารดังกล่าว       
มีข้อความแสดงว่าได้ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ 

(๓) พยานหลักฐานอ่ืนนอกจากข้อ ๑.๑) หรือ ๑.๒) เช่น ส.ค. ๑ หรือพยานบุคคล เป็นต้น 
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานมีส่วนสนับสนุนค ากล่าวอ้างว่ามีการครอบครองท าประโยชน์มาก่อนการเป็น
ที่ดินของรัฐ ให้ด าเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารที่ถ่ายภาพพ้ืนที่นั้นไว้เป็นครั้งแรกหลังจาก
เป็นที่ดินของรัฐ หากปรากฏร่องรอยการท าประโยชน์ในที่ดิ นอยู่ ในภาพถ่ายทางอากาศ จึงจะเชื่อตาม
พยานหลักฐานอ่ืนนั้น 

๕.๒.๒ เมื่อได้พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินตามข้อ ๕.๒.๑ แล้ว ปรากฏว่ามีการครอบครองท า
ประโยชน์ในท่ีดินภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ ให้ กบร. จังหวัด แจ้งผลการพิสูจน์สิทธิดั งกล่าวให้บุคคล             
ที่ครอบครองที่ดินทราบภายในก าหนด ๓๐ วันท าการ และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดิน
ของรัฐด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีท่ีผู้ครอบครองที่ดินมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้แจ้งเจ้าพนักงานที่ดินด าเนินการ
ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

(๒) กรณีที่ผู้ครอบครองที่ดินได้ยื่นค าขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้ยื่นคัดค้าน      
การออกหนังลือแสดงสิทธิในที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพ่ือให้ด าเนินการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐        
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

(๓) กรณีที่ผู้ครอบครองที่ดินไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และไม่ได้ยื่นค าขอออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน ให้ด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป 

๕.๒.๓ เมื่อได้พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินตามข้อ ๑) แล้ว ปรากฏว่ามีการครอบครองท า     
ประโยชน์ในที่ดินมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ ให้ กบร. จังหวัด แจ้งผลการพิสูจน์สิทธิดั งกล่าวให้บุคคล                        
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ที่ครอบครองที่ดินทราบภายในก าหนด ๓๐ วันท าการ และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดิน
ของรัฐด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวเห็นด้วยกับมติของ กบร. จังหวัด ให้แจ้งเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป 

(๒) กรณีที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับมติของ กบร. จังหวัดให้พิจารณา
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ที่ท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๑๒ – ๔ 
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ที่ครอบครองที่ดินทราบภายในก าหนด ๓๐ วันท าการ และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดิน
ของรัฐด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวเห็นด้วยกับมติของ กบร. จังหวัด ให้แจ้งเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป 

(๒) กรณีที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับมติของ กบร. จังหวัดให้พิจารณา
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ที่ท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๑๒ – ๔ 
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๖. ด ารงธรรม tracking : จังหวัดขอนแก่น 
“การแก้ไขปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด : ด ารงธรรม tracking” 
๖.๑ สรุปสาระส าคัญ  

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่นได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รับตั้งแต่เปิดศูนย์จนถึงปัจจุบันจ านวน 
มากกว่า ๗,๐๐๐ เรื่อง แต่การจัดการเรื่องร้องเรียนก่อนด าเนินโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น ระบบ
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในส่วนของการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการแจ้งความคืบหน้า
หรือผลการด าเนินการกับประชาชนที่ร้องเรียนร้องทุกข์ยังมีความล่าช้า ประกอบกับจ านวนบุคลากร ยังไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณงาน จึงท าให้เกิดความล่าช้า หน่วยงานปลายทางไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และ
หน่วยงานที่รับเรื่องจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น ไม่มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูล  เรื่องร้องเรียนของตนเอง    
จึงท าให้เกิดปัญหาเมื่อมีการติดตาม/ทวงถามเรื่อง จะใช้เวลาค้นหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นเวลานานหรือบาง
เรื่องการค้นหาต้นเรื่องไม่พบ ทั้งนี้ จากการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ พบว่า 
ประชาชนไม่ทราบความคืบหน้าหรือไม่ทราบผลการด าเนินการจากศูนย์ด ารงธรรมฯ ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 
ท าให้ประชาชนเกิดความกังวลใจ ความไม่สบายใจและไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จึงได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบจัดการและ
ติดตามเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานดังกล่าว ซึ่งเป็นการสร้างเครื่องมือในการ
จัดการและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอในระบบออนไลน์ให้
สามารถรับเรื่อง ติดตาม และแจ้งผลการด าเนินการระหว่างศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้รับบริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  

๖.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ ระบบ “ด ารงธรรม Tracking” เป็นระบบที่ได้รับ
แรงบันดาลใจมาจาก ระบบ Track And Trace : EMS : Thailand Post ของการไปรษณีย์ไทยที่สามารถเช็ค
สถานะของพัสดุได้ จึงมีการน าแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนากับการแก้ไขปัญหาของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือลดปัญหาการเสียเวลาเดินทางเข้ามาติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัด 
สามารถแจ้งผลการด าเนินการทุกข้ันตอนจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น ด้วยระบบ “Tracking” อย่างโปร่งใส 
และเป็นธรรม ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนสถานะเรื่องหลังจากร้องเรียน คือ รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง, ก าลังตรวจสอบค าร้อง, 
เสนอผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่นพิจารณา , เสนอหัวหน้าส านักงานจังหวัดขอนแก่น
พิจารณา, เสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพิจารณา , สั่งการให้หน่วยงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง, อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานหรือจังหวัด, รายละเอียดค าร้องไม่ชัดเจน และยุติเรื่อง 
ทั้งนี้ ยังสามารถแจ้งเตือนประชาชนเมื่อมีการเพ่ิมชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ และชื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ ระบบดังกล่าว สามารถส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานใน
จังหวัดขอนแก่นจ านวน ๒๗๐ หน่วยงานแบบออนไลน์ เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบออนไลน์ และมีระบบ Chat กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  

- 257 - 

 

๖.๓ กระบวนการหรือขั้นตอนในการน าไปปฏิบัติ  
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ โดย

จัดท าป้าย ไวนิล ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 
และชุดบริการประชาชนผ่าน kiosk จัดท าแผ่นพับ       
วีดีทัศน์น าเสนอระบบด ารงธรรม Tracking (เว็บไซต์ แอป
พลิเคชัน และชุดบริการประชาชนผ่าน kiosk) จ านวน  
๑ ชุด ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาทีออกแบบมาสคอต 
(Mascot Design) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
เช่น เว็บไซต์, YouTube, LINE และ facebook เป็นต้น 
การจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวระบบด ารงธรรม Tracking 
ในวันอบรมการใช้งานครั้งที่ ๑  

เมื่อเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เข้าสู่ระบบ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น (Super 
Admin) และเจ้าหน้าที่จะน าเรื่องออกจากระบบเพ่ือท า
การสรุปประเด็นการร้องเรียนร้องทุกข์โดยย่อเสนอ
ผู้บังคับบัญชา โดยจะเสนอเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตามล าดับถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหรือรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ จะมีการ
น า QR code จากระบบด ารงธรรม Tracking แสดงบน
เอกสารทุกครั้ง และ Scan QR code เพ่ือแสดงสถานะ
ของเอกสารผ่านแอปพลิเคชั่นด ารงธรรม Tracking      
ในทุกขั้นตอน โดยระบบจะแจ้งเตือนสถานการณ์
ด าเนินการทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบโดยอัตโนมัติ 
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่นผ่านระบบด ารงธรรม 
Tracking ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยก าหนดให้รายงานผลการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน      
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานได้รับการแจ้งผ่านระบบด ารงธรรม Tracking/หนังสือราชการ/โดยมี
ฐานข้อมูลหน่วยงานจ านวน ๒๗๐ หน่วยงาน   

๖.๔ ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับ 
๖.๔.๑ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น (Super Admin) สามารถค้นหารายชื่อหน่วยงานที่

รับผิดชอบผ่านระบบด ารงธรรม Tracking พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 
๖.๔.๒ ผู้บริหารระดับจังหวัด และนายอ าเภอทุกอ าเภอ สามารถเข้าใช้งานเพ่ือดูภาพรวมเรื่อง

ร้องเรียนร้องทุกข์ของจังหวัดและอ าเภอ พร้อมทั้งติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบออนไลน์ทาง 
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๖. ด ารงธรรม tracking : จังหวัดขอนแก่น 
“การแก้ไขปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด : ด ารงธรรม tracking” 
๖.๑ สรุปสาระส าคัญ  

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่นได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รับตั้งแต่เปิดศูนย์จนถึงปัจจุบันจ านวน 
มากกว่า ๗,๐๐๐ เรื่อง แต่การจัดการเรื่องร้องเรียนก่อนด าเนินโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น ระบบ
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในส่วนของการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการแจ้งความคืบหน้า
หรือผลการด าเนินการกับประชาชนที่ร้องเรียนร้องทุกข์ยังมีความล่าช้า ประกอบกับจ านวนบุคลากร ยังไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณงาน จึงท าให้เกิดความล่าช้า หน่วยงานปลายทางไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และ
หน่วยงานที่รับเรื่องจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น ไม่มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูล  เรื่องร้องเรียนของตนเอง    
จึงท าให้เกิดปัญหาเมื่อมีการติดตาม/ทวงถามเรื่อง จะใช้เวลาค้นหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นเวลานานหรือบาง
เรื่องการค้นหาต้นเรื่องไม่พบ ทั้งนี้ จากการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ พบว่า 
ประชาชนไม่ทราบความคืบหน้าหรือไม่ทราบผลการด าเนินการจากศูนย์ด ารงธรรมฯ ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 
ท าให้ประชาชนเกิดความกังวลใจ ความไม่สบายใจและไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จึงได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบจัดการและ
ติดตามเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานดังกล่าว ซึ่งเป็นการสร้างเครื่องมือในการ
จัดการและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอในระบบออนไลน์ให้
สามารถรับเรื่อง ติดตาม และแจ้งผลการด าเนินการระหว่างศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้รับบริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  

๖.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ ระบบ “ด ารงธรรม Tracking” เป็นระบบที่ได้รับ
แรงบันดาลใจมาจาก ระบบ Track And Trace : EMS : Thailand Post ของการไปรษณีย์ไทยที่สามารถเช็ค
สถานะของพัสดุได้ จึงมีการน าแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนากับการแก้ไขปัญหาของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือลดปัญหาการเสียเวลาเดินทางเข้ามาติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัด 
สามารถแจ้งผลการด าเนินการทุกข้ันตอนจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น ด้วยระบบ “Tracking” อย่างโปร่งใส 
และเป็นธรรม ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนสถานะเรื่องหลังจากร้องเรียน คือ รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง, ก าลังตรวจสอบค าร้อง, 
เสนอผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่นพิจารณา , เสนอหัวหน้าส านักงานจังหวัดขอนแก่น
พิจารณา, เสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพิจารณา , สั่งการให้หน่วยงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง, อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานหรือจังหวัด, รายละเอียดค าร้องไม่ชัดเจน และยุติเรื่อง 
ทั้งนี้ ยังสามารถแจ้งเตือนประชาชนเมื่อมีการเพ่ิมชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ และชื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ ระบบดังกล่าว สามารถส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานใน
จังหวัดขอนแก่นจ านวน ๒๗๐ หน่วยงานแบบออนไลน์ เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบออนไลน์ และมีระบบ Chat กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  
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๖.๓ กระบวนการหรือขั้นตอนในการน าไปปฏิบัติ  
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ โดย

จัดท าป้าย ไวนิล ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 
และชุดบริการประชาชนผ่าน kiosk จัดท าแผ่นพับ       
วีดีทัศน์น าเสนอระบบด ารงธรรม Tracking (เว็บไซต์ แอป
พลิเคชัน และชุดบริการประชาชนผ่าน kiosk) จ านวน  
๑ ชุด ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาทีออกแบบมาสคอต 
(Mascot Design) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
เช่น เว็บไซต์, YouTube, LINE และ facebook เป็นต้น 
การจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวระบบด ารงธรรม Tracking 
ในวันอบรมการใช้งานครั้งที่ ๑  

เมื่อเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เข้าสู่ระบบ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น (Super 
Admin) และเจ้าหน้าที่จะน าเรื่องออกจากระบบเพ่ือท า
การสรุปประเด็นการร้องเรียนร้องทุกข์โดยย่อเสนอ
ผู้บังคับบัญชา โดยจะเสนอเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตามล าดับถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหรือรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ จะมีการ
น า QR code จากระบบด ารงธรรม Tracking แสดงบน
เอกสารทุกครั้ง และ Scan QR code เพ่ือแสดงสถานะ
ของเอกสารผ่านแอปพลิเคชั่นด ารงธรรม Tracking      
ในทุกขั้นตอน โดยระบบจะแจ้งเตือนสถานการณ์
ด าเนินการทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบโดยอัตโนมัติ 
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่นผ่านระบบด ารงธรรม 
Tracking ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยก าหนดให้รายงานผลการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน      
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานได้รับการแจ้งผ่านระบบด ารงธรรม Tracking/หนังสือราชการ/โดยมี
ฐานข้อมูลหน่วยงานจ านวน ๒๗๐ หน่วยงาน   

๖.๔ ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับ 
๖.๔.๑ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น (Super Admin) สามารถค้นหารายชื่อหน่วยงานที่

รับผิดชอบผ่านระบบด ารงธรรม Tracking พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 
๖.๔.๒ ผู้บริหารระดับจังหวัด และนายอ าเภอทุกอ าเภอ สามารถเข้าใช้งานเพ่ือดูภาพรวมเรื่อง

ร้องเรียนร้องทุกข์ของจังหวัดและอ าเภอ พร้อมทั้งติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบออนไลน์ทาง 
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Application “ด ารงธรรม Tracking” ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่ องร้องเรียนให้กับ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๖.๔.๓ ประชาชนสามารถติดตามเรื่อง และรับแจ้งผลการด าเนินการจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ขอนแก่น ด้วยระบบ “Tracking” ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนการด าเนินงานทุกข้ันตอนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม  

๖.๔.๔ มีเมนูอ่ืน ๆ เช่น เมนูการสนทนากับเจ้าหน้าที่เมนูแนวทางแก้ทุกข์ เมนูสายด่วนศูนย์ด ารง
ธรรม ๑๕๖๗ และสายด่วนของหน่วยงานอ่ืน เมนูข่าวสารส าคัญ และเมนูแบบสอบถามความพึงพอใจพร้อม
ข้อเสนอแนะให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางและเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์และ
ติดตามเรื่อง 

๖.๔.๕ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (Sub Admin) สามารถ
รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น รายงานผลการด าเนินงาน และการรายงานผลชุดปฏิบัติการ
เคลื่อนที่เร็วผ่านระบบ ด ารงธรรม tracking และมีระบบ Chat กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรม ทั้งนี้ หน่วยงาน      
(Sub Admin) สามารถน าเรื่องที่รับเอง บันทึกลงระบบด ารงธรรม Tracking ได้ และสามารถจัดเก็บเอกสารเรื่อง
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องในรูปแบบ File PDF ในระบบด ารงธรรม Tracking ท าให้หน่วยงานมีฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ของหน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นเรื่องย้อนหลัง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

๖.๕ ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์หลังการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตั้งแต่เปิดศูนย์ 
(วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) – ปัจจุบัน (วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) สามารถแก้ไขปัญหาจนสามารถ
ยุติเรื่องได้ร้อยละ ๙๗.๖๓ 

ตารางผลการด าเนินงาน “ระบบด ารงธรรม Tracking” เริ่มน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ Tracking ตั้งแต่
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน (วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

ที ่ ช่องทาง 

จ านวน 
(เร่ือง) 

ลดระยะทาง 
มาติดตามเร่ือง 

(กม.) 

ลด
ระยะเวลา

ติดตามเร่ือง 
(ชม.) 

ลดค่าใช้จ่าย 
ติดตามเร่ือง 

(บาท) 

ส่งต่อเร่ือง
ได้เร็วขึ้น

เฉลี่ย 
(วัน) 

๑ การน าเข้าข้อมลูจากช่องทางการ
ร้องเรียนอ่ืนๆ โดยเจ้าหน้าทีศู่นยด์ ารง
ธรรมจังหวัดขอนแก่น 

๑,๑๕๐ ๙๐,๕๙๐.๘๔ ๒,๑๒๖.๘๓ ๔๗๔,๘๙๖.๙๖ ๕ 

๒ ประชาชนร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
www.damrongdhamakk.go.th 

๒๖๑ ๑๖,๘๘๘.๗๐ ๔๙๘.๐๗ ๑๐๗,๑๑๑.๒๐ ๕ 

๓ ประชาชนร้องเรียนผ่าน Application 
“ด ารงธรรม Tracking” 

๖๓ ๑๔,๑๗๓.๖๐ ๒๐๖.๑๒ ๘๓,๗๔๗.๒๐ ๕ 

๔ ประชาชนร้องเรียนผ่านตู้ kiosk รบั
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์

๒๙ ๑,๔๙๐.๒๐ ๒๓.๕๑ ๑๑,๙๒๑.๖๐ ๕ 

 รวม ๑,๕๐๓ ๑๒๓,๑๔๓.๓๔ ๒,๘๕๔.๕๔ ๖๗๗,๖๗๖.๙๖ ๕ 
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 ระบบ “ด ารงธรรม Tracking” นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนและติดตามเรื่อง
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือลดความล่าช้า ยังเป็นระบบที่มีการจัดเก็บฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนของตนเอง      
สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้บริหารระดับสูงในจังหวัด เพ่ือก าหนดนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดขอนแก่น ผ่านการน าข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนร้องทุกข์     
มาวิเคราะห์จัดกลุ่มปัญหา และค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานอ่ืน ๆ ในจังหวัดยัง
สามารถใช้ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของระบบด ารงธรรม Tracking ไปใช้ประกอบการด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดขอนแก่น 
    โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๖๘๘๒ ,๐ ๔๓๓๓ ๑๕๑๕ ,๐ ๔๓๒๓ ๙๓๘๑ 

 

๗. ขอนแก่นโมเดล การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ : จังหวัดขอนแก่น 
๗.๑ สรุปสาระส าคัญ 

หนี้นอกระบบ คือ สภาวะการเป็นหนี้ของลูกหนี้นอกสถาบันการเงินตามกฎหมาย และด้วยการที่
ไม่ได้มีการก ากับควบคุมจากสถาบันทางการเงินของรัฐ จึงสร้างปัญหาในการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราการยึดทรัพย์สิน
ลูกหนี้และการใช้ก าลังข่มขู่คุกคามลูกหนี้ เป็นต้น นับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในประเทศไทย 
เหตุผลในการกู้เงินนอกระบบของลูกหน้ี คือ ความต้องการใช้เงินด่วน และการเข้าไม่ถึงสถาบันการเงินในระบบ 
จากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 
พบว่า มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ๕๓๔ เรื่องจากผู้ร้อง ๕๓๔ ราย ด าเนินการจนเป็นที่ยุติ ๔๗๐ เรื่อง 
คิดเป็น ๗๗.๙๔ % และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๖๔ เรื่อง คิดเป็น ๒๒.๐๖% คิดเป็นมูลหนี้ ๒๐๓,๙๖๐,๒๒๐ บาท  

ความพยายามแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมีมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้น าเอาแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนใน ๕ มิติ 
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมด าเนินการผ่านกลไกส าคัญ  

๗.๑.๑ แนวทางการบริหาร ๕ มิต ิ
(๑) ด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย  
(๒) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ  
(๓) ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้  
(๔) เพ่ิมศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ  
(๕) สนับสนุนการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เก่ียวข้อง  

๗.๑.๒ กลไกการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่ งยืนในระดับภูมิภาค
ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัดและคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู และ
พัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจ าจังหวัด 
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Application “ด ารงธรรม Tracking” ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่ องร้องเรียนให้กับ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๖.๔.๓ ประชาชนสามารถติดตามเร่ือง และรับแจ้งผลการด าเนินการจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ขอนแก่น ด้วยระบบ “Tracking” ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนการด าเนินงานทุกข้ันตอนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม  

๖.๔.๔ มีเมนูอ่ืน ๆ เช่น เมนูการสนทนากับเจ้าหน้าที่เมนูแนวทางแก้ทุกข์ เมนูสายด่วนศูนย์ด ารง
ธรรม ๑๕๖๗ และสายด่วนของหน่วยงานอ่ืน เมนูข่าวสารส าคัญ และเมนูแบบสอบถามความพึงพอใจพร้อม
ข้อเสนอแนะให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางและเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์และ
ติดตามเรื่อง 

๖.๔.๕ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (Sub Admin) สามารถ
รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น รายงานผลการด าเนินงาน และการรายงานผลชุดปฏิบัติการ
เคลื่อนที่เร็วผ่านระบบ ด ารงธรรม tracking และมีระบบ Chat กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรม ทั้งนี้ หน่วยงาน      
(Sub Admin) สามารถน าเรื่องที่รับเอง บันทึกลงระบบด ารงธรรม Tracking ได้ และสามารถจัดเก็บเอกสารเรื่อง
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องในรูปแบบ File PDF ในระบบด ารงธรรม Tracking ท าให้หน่วยงานมีฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ของหน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นเรื่องย้อนหลัง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

๖.๕ ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์หลังการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตั้งแต่เปิดศูนย์ 
(วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) – ปัจจุบัน (วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) สามารถแก้ไขปัญหาจนสามารถ
ยุติเรื่องได้ร้อยละ ๙๗.๖๓ 

ตารางผลการด าเนินงาน “ระบบด ารงธรรม Tracking” เริ่มน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ Tracking ตั้งแต่
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน (วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

ที ่ ช่องทาง 

จ านวน 
(เร่ือง) 

ลดระยะทาง 
มาติดตามเร่ือง 

(กม.) 

ลด
ระยะเวลา

ติดตามเร่ือง 
(ชม.) 

ลดค่าใช้จ่าย 
ติดตามเร่ือง 

(บาท) 

ส่งต่อเร่ือง
ได้เร็วขึ้น

เฉลี่ย 
(วัน) 

๑ การน าเข้าข้อมลูจากช่องทางการ
ร้องเรียนอ่ืนๆ โดยเจ้าหน้าทีศู่นยด์ ารง
ธรรมจังหวัดขอนแก่น 

๑,๑๕๐ ๙๐,๕๙๐.๘๔ ๒,๑๒๖.๘๓ ๔๗๔,๘๙๖.๙๖ ๕ 

๒ ประชาชนร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
www.damrongdhamakk.go.th 

๒๖๑ ๑๖,๘๘๘.๗๐ ๔๙๘.๐๗ ๑๐๗,๑๑๑.๒๐ ๕ 

๓ ประชาชนร้องเรียนผ่าน Application 
“ด ารงธรรม Tracking” 

๖๓ ๑๔,๑๗๓.๖๐ ๒๐๖.๑๒ ๘๓,๗๔๗.๒๐ ๕ 

๔ ประชาชนร้องเรียนผ่านตู้ kiosk รบั
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์

๒๙ ๑,๔๙๐.๒๐ ๒๓.๕๑ ๑๑,๙๒๑.๖๐ ๕ 

 รวม ๑,๕๐๓ ๑๒๓,๑๔๓.๓๔ ๒,๘๕๔.๕๔ ๖๗๗,๖๗๖.๙๖ ๕ 
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 ระบบ “ด ารงธรรม Tracking” นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนและติดตามเรื่อง
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือลดความล่าช้า ยังเป็นระบบที่มีการจัดเก็บฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนของตนเอง      
สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้บริหารระดับสูงในจังหวัด เพ่ือก าหนดนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดขอนแก่น ผ่านการน าข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนร้องทุกข์     
มาวิเคราะห์จัดกลุ่มปัญหา และค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานอ่ืน ๆ ในจังหวัดยัง
สามารถใช้ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของระบบด ารงธรรม Tracking ไปใช้ประกอบการด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดขอนแก่น 
    โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๖๘๘๒ ,๐ ๔๓๓๓ ๑๕๑๕ ,๐ ๔๓๒๓ ๙๓๘๑ 

 

๗. ขอนแก่นโมเดล การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ : จังหวัดขอนแก่น 
๗.๑ สรุปสาระส าคัญ 

หนี้นอกระบบ คือ สภาวะการเป็นหนี้ของลูกหนี้นอกสถาบันการเงินตามกฎหมาย และด้วยการที่
ไม่ได้มีการก ากับควบคุมจากสถาบันทางการเงินของรัฐ จึงสร้างปัญหาในการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราการยึดทรัพย์สิน
ลูกหนี้และการใช้ก าลังข่มขู่คุกคามลูกหนี้ เป็นต้น นับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในประเทศไทย 
เหตุผลในการกู้เงินนอกระบบของลูกหน้ี คือ ความต้องการใช้เงินด่วน และการเข้าไม่ถึงสถาบันการเงินในระบบ 
จากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 
พบว่า มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ๕๓๔ เรื่องจากผู้ร้อง ๕๓๔ ราย ด าเนินการจนเป็นที่ยุติ ๔๗๐ เรื่อง 
คิดเป็น ๗๗.๙๔ % และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๖๔ เรื่อง คิดเป็น ๒๒.๐๖% คิดเป็นมูลหนี้ ๒๐๓,๙๖๐,๒๒๐ บาท  

ความพยายามแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมีมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้น าเอาแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนใน ๕ มิติ 
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมด าเนินการผ่านกลไกส าคัญ  

๗.๑.๑ แนวทางการบริหาร ๕ มิต ิ
(๑) ด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย  
(๒) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ  
(๓) ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้  
(๔) เพ่ิมศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ  
(๕) สนับสนุนการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เก่ียวข้อง  

๗.๑.๒ กลไกการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่ งยืนในระดับภูมิภาค
ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัดและคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู และ
พัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจ าจังหวัด 
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โดยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมาในภาพรวมได้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นของรัฐบาลและด าเนินการในลักษณะของการแยกส่วนกันของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการรับข้อมูลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจของตนเอง ซึ่งข้อมูลที่ไ ด้รับ           
จึงขาดความสมบูรณ์และไม่เป็นเอกภาพ ไม่สามารถออกแบบในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมได้อย่างรอบด้าน 

๗.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น เพ่ืออ านวยความเป็นธรรม
ให้กับประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่จ าเป็นต้องพ่ึง
นายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยสูงเกินกฎหมายก าหนด และได้รับความเดือดร้อน จนเกิดมีการร้องเรียนร้องทุกข์ให้หน่วยงาน
ราชการช่วยเหลือ ประกอบกับความต้องการที่จะบังคับใช้กฎหมายให้บังเกิดเป็นรูปธรรม จังหวัดขอนแก่นจึงได้
บูรณาการหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัด ในการสร้างความเป็นเอกภาพของข้อมูล  เพ่ือก าหนดทิศทาง   
ในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบร่วมกัน ออกแบบสร้าง “ขอนแก่นโมเดล แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” 
โดยดึงเอาศักยภาพของแต่ละส่วนราชการที่มีบทบาทหน้าที่ตามกรอบภารกิจที่แตกต่างกัน ตลอดจนมีความ
เชี่ยวชาญช านาญเฉพาะด้านแตกต่างกัน ร่วมกันจัดองคาพยพการบริหารงานให้มีทิศทางเดียวกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล 
เพ่ือสร้างชุดข้อมูลเบื้องต้นให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อนของภารกิจ ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร        
ในการบริหาร โดยการออกแบบแบบส ารวจข้อมูลใหม่ให้เป็นเอกภาพ เพ่ือสะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและรองรับ
การด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของจังหวัด ก่อนส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความประสงค์       
ของลูกหนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๗.๒.๑ หากผู้ร้องประสงค์ขอค าปรึกษา/แนะน าเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ หน่วยงานที่รับเรื่อง       
จะด าเนินการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการตามที่ผู้ร้องต้องการทราบ และหากต้องการกู้สินเชื่อเชื่อหนี้นอกระบบ 
จะด าเนินการส่งต่อไปยัง ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. ในพื้นที่พิจารณาให้สินเชื่อหนี้นอกระบบต่อไป 

๗.๒.๒ หากผู้ร้องประสงค์เจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย หน่วยงานที่รับเรื่อง
จะด าเนินการไกล่เกลี่ยเอง (ตามอ านาจหน้าที่) เช่น อ าเภอ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น หรือส่งต่อ
เรื่องไปยังคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัด ซึ่งมีส านักงานอัยการจังหวัดคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย จะมีการเชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย  

๗.๒.๓ หากผู้ร้องประสงค์ต้องการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ฯ หน่วยงานที่รับเรื่อง    
จะด าเนินการส่งต่อไปยังคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจ า
จังหวัดต่อไป เพ่ือส่งต่อลูกหนี้เข้ารับการฟ้ืนฟูศักยภาพผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ตามความต้องการ       
ความเหมาะสม และความสมัครใจ ด้วยวิธีบูรณาการกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ         
งาน โครงการ หรือทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน 

๗.๒.๔ หากลูกหนี้ประสงค์ที่จะขอความเป็นธรรมในการช่วยเหลือกรณีถูกข่มขู่จากการกู้ยืมหนี้
นอกระบบจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หน่วยงานที่รับเรื่องจะส่งเรื่องต่อไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การกู้ยืมเงิน
โดยสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม ต ารวจภูธรภาค ๔ (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระท าความผิด
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เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ต ารวจภูธรภาค ๔ (ศปน.ตร.ภ.๔)) เพ่ือด าเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ  
ห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหากพบการกระท า
ความผิดจะด าเนินการทางกฎหมายทันที หรือเจรจาตกลงกันได้ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายจนเป็นที่ยอมรับ    
ของทั้งสองฝ่าย 

๗.๓ ผลการด าเนินการ “ขอนแก่นโมเดล แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ”  
๗.๓.๑ มีผลการด าเนินการในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ปัญหาหนี้นอกระบบ (ณ วันที่      

๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ๑,๙๙๔ เรื่อง จากผู้ร้อง ๑,๙๙๔ ราย ยุติ ๑,๙๘๑ เรื่อง คิดเป็น ๙๙.๓๕ % โดยคิดเป็น
มูลหนี้ ๕๗๕,๗๕๑,๒๗๖ บาท 

๗.๓.๒ ด าเนินการกับเจ้าหนี้นอกระบบที่กระท าความผิดกฎหมาย และได้มีการมอบคืนโฉนดคืน
ให้แก่ลูกหนี้นอกระบบ ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ๓ ครั้ง แก่ลูกหนี้ ๓๘๓ ราย โฉนด ๔๐๗ ฉบับ คิดเป็นพ้ืนที่ 
๑,๐๕๙ ไร่ ๓ งาน ๓๙ ตารางวา มูลค่าหนี้ ๖๒๒,๒๒๗,๐๖๕ บาท 

๗.๓.๓ ส่วนการฟ้ืนฟูศักยภาพของลูกหนี้ได้มีการพิจารณาให้สินเชื่อจากกองทุนหมุนเวียน      
เพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนระหว่างปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ส าเร็จ ๑๘๗ ราย วงเงิน ๔๖,๒๔๘,๗๖๔ บาท            
จากธนาคาร ธ.ก.ส. ขอนแก่น ๘,๔๑๕ ราย วงเงินกู้ ๔๗๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจากธนาคารออมสินขอนแก่น 
๒๔,๖๔๘ ราย วงเงินกู้ ๑,๓๕๖,๖๓๖,๖๔๗ บาท 

๗.๔ ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับ 
๗.๔.๑ ได้มีการบรรเทาความเดือดร้อนและอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนจากการท า

สัญญากู้ยืมเงินที่ไม่เป็นธรรมให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นซึ่งพิจารณาจากตัวเลขการรับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ จ านวน ๑,๙๙๔ เรื่อง (๑,๙๙๔ ราย) ด าเนินการจนเป็นที่ยุติ ๑,๙๘๑ เรื่อง คิดเป็น ๙๙.๓๕ % 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๓ เรื่อง คิดเป็น ๐.๖๕ % และหากเทียบกับข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์     
ก่อนการใช้ “ขอนแก่นโมเดล แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” ที่ได้มีการรับเรื่อง จ านวน ๕๓๔ เรื่อง ด าเนินการจนเป็น
ที่ยุติ ๔๗๐ เรื่อง คิดเป็น ๗๗.๙๔ % และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๖๔ เรื่อง คิดเป็น ๒๒.๐๖ % จะพบว่ามีการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพ่ิมขึ้น ได้ ๒๑.๔๑% คิดเป็นมูลหนี้ ๕๗๕,๗๕๑,๒๗๖ บาท 

๗.๔.๒ ท าให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสถาบันการเงินในระบบมากขึ้น 
 (๑) กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนมีลูกหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือ

จากเงินกู้ฯ ส าเร็จ ระหว่างปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ จ านวน ๑๘๗ ราย ในวงเงิน ๔๖,๒๔๘,๗๖๔ บาท 
 (๒) ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น มีลูกหนี้นอกระบบที่มีการยื่นกู้ผ่านสินเชื่อฯ สะสม        

จ านวน ๘,๔๑๕ ราย วงเงินกู้ ๔๗๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) ธ .ออมสิ นขอนแก่ น  มี ลู กหนี้ นอกระบบที่ มี ก ารยื่ นกู้ ผ่ า นสิ น เชื่ อฯ  สะสม            

จ านวน ๒๔,๖๔๘ ราย วงเงินกู้ ๑,๓๕๖,๖๓๖,๖๔๗ บาท 
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โดยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมาในภาพรวมได้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นของรัฐบาลและด าเนินการในลักษณะของการแยกส่วนกันของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการรับข้อมูลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจของตนเอง ซึ่งข้อมูลที่ไ ด้รับ           
จึงขาดความสมบูรณ์และไม่เป็นเอกภาพ ไม่สามารถออกแบบในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมได้อย่างรอบด้าน 

๗.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น เพ่ืออ านวยความเป็นธรรม
ให้กับประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่จ าเป็นต้องพ่ึง
นายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยสูงเกินกฎหมายก าหนด และได้รับความเดือดร้อน จนเกิดมีการร้องเรียนร้องทุกข์ให้หน่วยงาน
ราชการช่วยเหลือ ประกอบกับความต้องการที่จะบังคับใช้กฎหมายให้บังเกิดเป็นรูปธรรม จังหวัดขอนแก่นจึงได้
บูรณาการหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัด ในการสร้างความเป็นเอกภาพของข้อมูล  เพ่ือก าหนดทิศทาง   
ในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบร่วมกัน ออกแบบสร้าง “ขอนแก่นโมเดล แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” 
โดยดึงเอาศักยภาพของแต่ละส่วนราชการที่มีบทบาทหน้าที่ตามกรอบภารกิจที่แตกต่างกัน ตลอดจนมีความ
เชี่ยวชาญช านาญเฉพาะด้านแตกต่างกัน ร่วมกันจัดองคาพยพการบริหารงานให้มีทิศทางเดียวกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล 
เพ่ือสร้างชุดข้อมูลเบื้องต้นให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อนของภารกิจ ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร        
ในการบริหาร โดยการออกแบบแบบส ารวจข้อมูลใหม่ให้เป็นเอกภาพ เพ่ือสะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและรองรับ
การด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของจังหวัด ก่อนส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความประสงค์       
ของลูกหนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๗.๒.๑ หากผู้ร้องประสงค์ขอค าปรึกษา/แนะน าเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ หน่วยงานที่รับเรื่อง       
จะด าเนินการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการตามที่ผู้ร้องต้องการทราบ และหากต้องการกู้สินเชื่อเชื่อหนี้นอกระบบ 
จะด าเนินการส่งต่อไปยัง ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. ในพื้นที่พิจารณาให้สินเชื่อหนี้นอกระบบต่อไป 

๗.๒.๒ หากผู้ร้องประสงค์เจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย หน่วยงานที่รับเรื่อง
จะด าเนินการไกล่เกลี่ยเอง (ตามอ านาจหน้าที่) เช่น อ าเภอ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น หรือส่งต่อ
เรื่องไปยังคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัด ซึ่งมีส านักงานอัยการจังหวัดคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย จะมีการเชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย  

๗.๒.๓ หากผู้ร้องประสงค์ต้องการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ฯ หน่วยงานที่รับเรื่อง    
จะด าเนินการส่งต่อไปยังคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจ า
จังหวัดต่อไป เพ่ือส่งต่อลูกหนี้เข้ารับการฟ้ืนฟูศักยภาพผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ตามความต้องการ       
ความเหมาะสม และความสมัครใจ ด้วยวิธีบูรณาการกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ         
งาน โครงการ หรือทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน 

๗.๒.๔ หากลูกหนี้ประสงค์ที่จะขอความเป็นธรรมในการช่วยเหลือกรณีถูกข่มขู่จากการกู้ยืมหนี้
นอกระบบจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หน่วยงานที่รับเรื่องจะส่งเรื่องต่อไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การกู้ยืมเงิน
โดยสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม ต ารวจภูธรภาค ๔ (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระท าความผิด
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เกี่ยวกับหน้ีนอกระบบ ต ารวจภูธรภาค ๔ (ศปน.ตร.ภ.๔)) เพ่ือด าเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ  
ห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหากพบการกระท า
ความผิดจะด าเนินการทางกฎหมายทันที หรือเจรจาตกลงกันได้ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายจนเป็นที่ยอมรับ    
ของทั้งสองฝ่าย 

๗.๓ ผลการด าเนินการ “ขอนแก่นโมเดล แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ”  
๗.๓.๑ มีผลการด าเนินการในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ปัญหาหนี้นอกระบบ (ณ วันที่      

๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ๑,๙๙๔ เรื่อง จากผู้ร้อง ๑,๙๙๔ ราย ยุติ ๑,๙๘๑ เรื่อง คิดเป็น ๙๙.๓๕ % โดยคิดเป็น
มูลหนี้ ๕๗๕,๗๕๑,๒๗๖ บาท 

๗.๓.๒ ด าเนินการกับเจ้าหนี้นอกระบบที่กระท าความผิดกฎหมาย และได้มีการมอบคืนโฉนดคืน
ให้แก่ลูกหนี้นอกระบบ ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ๓ ครั้ง แก่ลูกหนี้ ๓๘๓ ราย โฉนด ๔๐๗ ฉบับ คิดเป็นพ้ืนที่ 
๑,๐๕๙ ไร่ ๓ งาน ๓๙ ตารางวา มูลค่าหนี้ ๖๒๒,๒๒๗,๐๖๕ บาท 

๗.๓.๓ ส่วนการฟ้ืนฟูศักยภาพของลูกหนี้ได้มีการพิจารณาให้สินเชื่อจากกองทุนหมุนเวียน      
เพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนระหว่างปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ส าเร็จ ๑๘๗ ราย วงเงิน ๔๖,๒๔๘,๗๖๔ บาท            
จากธนาคาร ธ.ก.ส. ขอนแก่น ๘,๔๑๕ ราย วงเงินกู้ ๔๗๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจากธนาคารออมสินขอนแก่น 
๒๔,๖๔๘ ราย วงเงินกู้ ๑,๓๕๖,๖๓๖,๖๔๗ บาท 

๗.๔ ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับ 
๗.๔.๑ ได้มีการบรรเทาความเดือดร้อนและอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนจากการท า

สัญญากู้ยืมเงินที่ไม่เป็นธรรมให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นซึ่งพิจารณาจากตัวเลขการรับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ จ านวน ๑,๙๙๔ เรื่อง (๑,๙๙๔ ราย) ด าเนินการจนเป็นที่ยุติ ๑,๙๘๑ เรื่อง คิดเป็น ๙๙.๓๕ % 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๓ เรื่อง คิดเป็น ๐.๖๕ % และหากเทียบกับข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์     
ก่อนการใช้ “ขอนแก่นโมเดล แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” ที่ได้มีการรับเรื่อง จ านวน ๕๓๔ เรื่อง ด าเนินการจนเป็น
ที่ยุติ ๔๗๐ เรื่อง คิดเป็น ๗๗.๙๔ % และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๖๔ เรื่อง คิดเป็น ๒๒.๐๖ % จะพบว่ามีการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพ่ิมขึ้น ได้ ๒๑.๔๑% คิดเป็นมูลหนี้ ๕๗๕,๗๕๑,๒๗๖ บาท 

๗.๔.๒ ท าให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสถาบันการเงินในระบบมากขึ้น 
 (๑) กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนมีลูกหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือ

จากเงินกู้ฯ ส าเร็จ ระหว่างปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ จ านวน ๑๘๗ ราย ในวงเงิน ๔๖,๒๔๘,๗๖๔ บาท 
 (๒) ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น มีลูกหนี้นอกระบบที่มีการยื่นกู้ผ่านสินเชื่อฯ สะสม        

จ านวน ๘,๔๑๕ ราย วงเงินกู้ ๔๗๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) ธ .ออมสิ นขอนแก่ น  มี ลู กหนี้ นอกระบบที่ มี ก ารยื่ นกู้ ผ่ า นสิ น เชื่ อฯ  สะสม            

จ านวน ๒๔,๖๔๘ ราย วงเงินกู้ ๑,๓๕๖,๖๓๖,๖๔๗ บาท 
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๗.๔.๓ มีระบบการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนให้ความเชื่อมั่นในการใช้
บริการหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และสามารถบูรณาการร่วมกับกลไกอ่ืน ๆ ของจังหวัด    
ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เช่น ปัญหาความยากจน เป็นต้น 

๗.๔.๔ เกิดการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบ ร่วมกับ
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ปัญหาความยากจน เป็นต้น โดยอาศัยกลไกอ่ืน  ๆ ของจังหวัด เช่น คทช.
จังหวัด ร่วมด าเนินการในการจัดหาที่ดินท ากินส าหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓             
ได้มีการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยและยากจนให้สามารถมีที่ดินท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ     
ที่สาธารณะประโยชน์และนิคมสร้างตนเอง ที่รัฐจัดสรรให้ จ านวน ๙ แห่ง เนื้อที่ ๑๙,๖๑๑ไร่ ๒ งาน ๓๘ ตร.วา 
พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินฯ ในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอ คือ อ.ซ าสูง 
(โคกท าเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ต าบลคูค า), อ.มัญจาคีรี (ป่าโคกหลวง) และ อ.โคกโพธิ์ชัย (ป่ าโคกหลวง) 
จ านวนรวม ๑๑๒ ราย และขยายผลต่อยอดโครงการส าคัญอ่ืนๆ ของจังหวัด เช่น โครงการ “คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จน
คนขอนแก่น” เพ่ือส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ สร้างความรู้และวินัยทางการเงินการลดรายจ่ายและพัฒนา          
ความเป็นอยู่ป้องกันไม่ให้ประชาชนเป็นหนี้นอกระบบในอนาคตเพ่ิมข้ึน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดขอนแก่น 
    โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๖๘๘๒ ,๐ ๔๓๓๓ ๑๕๑๕ ,๐ ๔๓๒๓ ๙๓๘๑ 
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๗.๔.๓ มีระบบการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนให้ความเชื่อมั่นในการใช้
บริการหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และสามารถบูรณาการร่วมกับกลไกอ่ืน ๆ ของจังหวัด    
ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เช่น ปัญหาความยากจน เป็นต้น 

๗.๔.๔ เกิดการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบ ร่วมกับ
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ปัญหาความยากจน เป็นต้น โดยอาศัยกลไกอ่ืน  ๆ ของจังหวัด เช่น คทช.
จังหวัด ร่วมด าเนินการในการจัดหาที่ดินท ากินส าหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓             
ได้มีการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยและยากจนให้สามารถมีที่ดินท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ     
ที่สาธารณะประโยชน์และนิคมสร้างตนเอง ที่รัฐจัดสรรให้ จ านวน ๙ แห่ง เนื้อที่ ๑๙,๖๑๑ไร่ ๒ งาน ๓๘ ตร.วา 
พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินฯ ในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอ คือ อ.ซ าสูง 
(โคกท าเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ต าบลคูค า), อ.มัญจาคีรี (ป่าโคกหลวง) และ อ.โคกโพธิ์ชัย (ป่ าโคกหลวง) 
จ านวนรวม ๑๑๒ ราย และขยายผลต่อยอดโครงการส าคัญอ่ืนๆ ของจังหวัด เช่น โครงการ “คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จน
คนขอนแก่น” เพ่ือส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ สร้างความรู้และวินัยทางการเงินการลดรายจ่ายและพัฒนา          
ความเป็นอยู่ป้องกันไม่ให้ประชาชนเป็นหนี้นอกระบบในอนาคตเพ่ิมข้ึน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดขอนแก่น 
    โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๖๘๘๒ ,๐ ๔๓๓๓ ๑๕๑๕ ,๐ ๔๓๒๓ ๙๓๘๑ 
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๘. การเตรียมการรับเสด็จฯ จังหวัดสงขลา : จังหวัดสงขลา 
๘.๑ สรุปสาระส าคัญ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปพระราชทาน
รางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๔ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในวันศุกร์ที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓     
เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีก าหนดเปลี่ยนเครื่องบินพระที่นั่ง เป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง  ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ซึ่งในการเสด็จฯ ครั้งดังกล่าว มีประชาชนของจังหวัดสงขลามา เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ และชื่นชม
พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ คน จังหวัดสงขลา จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมการ      
รับเสด็จฯ นอกเหนือจากข้ันตอนปกติ เพ่ือความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

๘.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๘.๒.๑ การอ านวยความสะดวกแก่มวลชนในการเดินทางมาเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จฯ 

จังหวัดสงขลามอบหมายที่ท าการปกครองจังหวัด ที่ว่าการปกครองทุกอ าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส ารวจและจัดท าบัญชีรายชื่อ รวมถึงการจัดให้มียานพาหนะในการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จฯ  
 ๘.๒.๒ ก าหนดเวลาในการเดินทางมาถึงพื้นที่รับเสด็จฯ  

จังหวัดสงขลาได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางมาเฝ้ าฯ               
รับ-ส่งเสด็จฯ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เพ่ือให้การบริหารจัดการ
มวลชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๘.๒.๓ การจัดการด้านสถานที่ 
จังหวัดสงขลาและท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกันวางแผนในการก าหนดพ้ืนที่พักคอย      

ที่จอดรถ จุดบริการอาหาร และห้องสุขา ซึ่งจะต้องรองรับประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับ -ส่งเสด็จฯ จ านวนไม่ต่ ากว่า 
๑๒,๐๐๐ คน 

๘.๒.๔ การคัดกรองมวลชน 
จังหวัดสงขลา ร่วมกับมณฑลทหารบกท่ี ๔๒ ต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา ต ารวจสันติบาล 

ภาค ๙ และหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ร่วมกันจัดตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางเฝ้าฯ รับ -ส่งเสด็จฯ     
โดยครอบคลุมทั้งในมิติความมั่นคง และมิติด้านสาธารณสุข 

๘.๒.๕ การดูแลอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

จังหวัดสงขลาได้ดูแลอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าฯ รับ -ส่งเสด็จฯ 
โดยยึดหลัก “ประชาชนคือแขกของพระเจ้าอยู่หัว” โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ การจัดจุดให้บริการ
ประชาชนในลักษณะจังหวัดเคลื่อนที่ เช่น บริการด้านงานทะเบียน บริการตัดผม จัดให้มีการแสดงจาก
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดตั้งโรงพระราชทาน และจัดให้มีจุดบริการทางการแพทย์ รวมตลอดจนจัดให้มี      
จิตอาสาพระราชทานคอยให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนในการเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ และดูแลประชาชน อย่างใกล้ชิด 

๘.๒.๖ การจัดการมวลชนในพื้นที่รับเสด็จฯ ณ ลานสนามบิน 
จังหวัดสงขลาได้ก าหนดให้มีการเคลื่อนย้ายมวลชน จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ คน       

จากจุดพักคอย เข้าสู่พ้ืนที่รับเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ (ลานสนามบิน) โดยใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที และ    
ได้ก าหนดให้มวลชนนั่งแยกเป็นรายอ าเภอ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ต ารวจนอกเครื่องแบบ และ      
จิตอาสาพระราชทานแฝงตัวในหมู่ประชาชน เพ่ือเป็นการถวายความปลอดภัยและสามารถเข้ายับยั้งเหตุการณ์      
ไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงที 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ที่ท าการปกครองจังหวัดสงขลา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๗๐๓๖, ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๑๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างความส าเร็จในการเตรียมการรับเสด็จฯ จังหวัดสงขลา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปพระราชทาน
รางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๔ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี                  
ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีก าหนดเปลี ่ยนเครื ่องบินพระที่นั ่ง                   
เป็นเฮลิคอปเตอร์พระที ่นั ่ง ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ ่งในการเสด็จฯ               
ครั้งดังกล่าว มีประชาชนของจังหวัดสงขลามาเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ และชื่นชมพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ คน จังหวัดสงขลาจึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการ
เตรียมการรับเสด็จฯ นอกเหนือจากข้ันตอนปกติ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
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๘. การเตรียมการรับเสด็จฯ จังหวัดสงขลา : จังหวัดสงขลา 
๘.๑ สรุปสาระส าคัญ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปพระราชทาน
รางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๔ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในวันศุกร์ที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓     
เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีก าหนดเปลี่ยนเครื่องบินพระที่นั่ง เป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง  ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ซึ่งในการเสด็จฯ คร้ังดังกล่าว มีประชาชนของจังหวัดสงขลามา เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ และชื่นชม
พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ คน จังหวัดสงขลา จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมการ      
รับเสด็จฯ นอกเหนือจากข้ันตอนปกติ เพ่ือความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

๘.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๘.๒.๑ การอ านวยความสะดวกแก่มวลชนในการเดินทางมาเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จฯ 

จังหวัดสงขลามอบหมายที่ท าการปกครองจังหวัด ที่ว่าการปกครองทุกอ าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส ารวจและจัดท าบัญชีรายชื่อ รวมถึงการจัดให้มียานพาหนะในการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จฯ  
 ๘.๒.๒ ก าหนดเวลาในการเดินทางมาถึงพื้นที่รับเสด็จฯ  

จังหวัดสงขลาได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางมาเฝ้ าฯ               
รับ-ส่งเสด็จฯ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เพ่ือให้การบริหารจัดการ
มวลชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๘.๒.๓ การจัดการด้านสถานที่ 
จังหวัดสงขลาและท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกันวางแผนในการก าหนดพ้ืนที่พักคอย      

ที่จอดรถ จุดบริการอาหาร และห้องสุขา ซึ่งจะต้องรองรับประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับ -ส่งเสด็จฯ จ านวนไม่ต่ ากว่า 
๑๒,๐๐๐ คน 

๘.๒.๔ การคัดกรองมวลชน 
จังหวัดสงขลา ร่วมกับมณฑลทหารบกท่ี ๔๒ ต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา ต ารวจสันติบาล 

ภาค ๙ และหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ร่วมกันจัดตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางเฝ้าฯ รับ -ส่งเสด็จฯ     
โดยครอบคลุมทั้งในมิติความมั่นคง และมิติด้านสาธารณสุข 

๘.๒.๕ การดูแลอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

จังหวัดสงขลาได้ดูแลอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าฯ รับ -ส่งเสด็จฯ 
โดยยึดหลัก “ประชาชนคือแขกของพระเจ้าอยู่หัว” โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ การจัดจุดให้บริการ
ประชาชนในลักษณะจังหวัดเคลื่อนที่ เช่น บริการด้านงานทะเบียน บริการตัดผม จัดให้มีการแสดงจาก
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดตั้งโรงพระราชทาน และจัดให้มีจุดบริการทางการแพทย์ รวมตลอดจนจัดให้มี      
จิตอาสาพระราชทานคอยให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนในการเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ และดูแลประชาชน อย่างใกล้ชิด 

๘.๒.๖ การจัดการมวลชนในพื้นที่รับเสด็จฯ ณ ลานสนามบิน 
จังหวัดสงขลาได้ก าหนดให้มีการเคลื่อนย้ายมวลชน จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ คน       

จากจุดพักคอย เข้าสู่พ้ืนที่รับเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ (ลานสนามบิน) โดยใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที และ    
ได้ก าหนดให้มวลชนนั่งแยกเป็นรายอ าเภอ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ต ารวจนอกเครื่องแบบ และ      
จิตอาสาพระราชทานแฝงตัวในหมู่ประชาชน เพ่ือเป็นการถวายความปลอดภัยและสามารถเข้ายับยั้งเหตุการณ์      
ไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงที 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ที่ท าการปกครองจังหวัดสงขลา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๗๐๓๖, ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๑๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างความส าเร็จในการเตรียมการรับเสด็จฯ จังหวัดสงขลา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปพระราชทาน
รางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๔ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี                  
ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีก าหนดเปลี ่ยนเครื่องบินพระที่นั ่ง                   
เป็นเฮลิคอปเตอร์พระที ่นั ่ง ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ ่งในการเสด็จฯ               
ครั้งดังกล่าว มีประชาชนของจังหวัดสงขลามาเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ และชื่นชมพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ คน จังหวัดสงขลาจึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการ
เตรียมการรับเสด็จฯ นอกเหนือจากข้ันตอนปกติ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
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๑. การอ านวยความสะดวกแก่มวลชนในการเดินทางมาเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จฯ 
• จังหวัดสงขลามอบหมายที่ท าการปกครองจังหวัด ที่ว่าการปกครองทุกอ าเภอ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ส ารวจและจัดท าบัญชีรายชื่อ รวมถึงการจัดให้มียานพาหนะในการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนท่ีมีความประสงค์จะเดนิทางมาเฝา้รับเสด็จฯ 

๒. ก าหนดเวลาในการเดินทางมาถึงพื้นที่รับเสด็จฯ 
• จังหวัดสงขลาได้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางมาเฝ้าฯ              

รับ-ส่งเสด็จฯ  เดินทางมาถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
เพื่อให้การบริหารจัดการมวลชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. การจัดการด้านสถานที่ 
• จังหวัดสงขลาและท่าอากาศยานหาดใหญ ่ร่วมกันวางแผนในการก าหนดพื้นที่พักคอย         

ที่จอดรถ จุดบริการอาหาร และห้องสุขา ซึ่งจะต้องรองรับประชาชนท่ีมาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ 
จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ คน 

๔. การคัดกรองมวลชน 
• จังหวัดสงขลา ร่วมกับมณฑลทหารบกท่ี ๔๒ ต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา ต ารวจสันติบาล    

ภาค ๙ และหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ร่วมกันจัดตั้งจุดคัดกรองประชาชนท่ีเดินทาง  
เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ โดยครอบคลุมทั้งในมิติความมัน่คง และมิติด้านสาธารณสขุ 

๕. การดูแลอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
• จังหวัดสงขลาได้ดูแลอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีเดินทางมาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ   

โดยยึดหลัก “ประชาชนคือแขกของพระเจ้าอยู่หัว” โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ 
การจัดจุดให้บริการประชาชนในลักษณะจังหวัดเคลื่อนที่ เช่น บริการด้านงานทะเบียน  
บริการตัดผม จัดให้มีการแสดงจากมหาวิทยาลยัราชภัฎสงขลา จัดตั้งโรงพระราชทาน        
และจัดให้มีจุดบริการทางการแพทย์ รวมตลอดจนจัดให้มีจิตอาสาพระราชทานคอยให้
ค าแนะน าการปฏิบัติตนในการเฝา้ฯ รับ-ส่งเสด็จฯ และดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด 

๖. การจัดการมวลชนในพื้นที่รับเสด็จฯ ณ ลานสนามบิน 
• จังหวัดสงขลาได้ก าหนดให้มีการเคลื่อนยา้ยมวลชน จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ คน             

จากจุดพักคอย เข้าสู่พื้นที่รับเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ (ลานสนามบิน) โดยใช้เวลาประมาณ             
๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที และได้ก าหนดให้มวลชนนั่งแยกเป็นรายอ าเภอ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง ต ารวจนอกเครื่องแบบ และจิตอาสาพระราชทานแฝงตัวในหมูป่ระชาชน       
เพื่อเป็นการถวายความปลอดภัยและสามารถเข้ายับยั้งเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงที 
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๙. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา : จังหวัดสงขลา 
๙.๑ สรุปสาระส าคัญ 

๙.๑.๑ นโยบายของรัฐบาล 
(๑) รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือสร้างฐานการผลิต

เชื่อมโยงกับอาเซียนและการพัฒนาเมืองชายแดน 
(๒) นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีประกาศ   

คณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ก าหนดให้ท้องที่ต าบลสะเดา ต าบลส านักขาม 
ต าบลส านักแต้ว และต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา” 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ๓๔๕,๑๘๗ ไร่ (๕๕๒.๓ ตารางกิโลเมตร) และก าหนดให้น าพ้ืนที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์      
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา จ านวน ๑,๐๖๙-๒-๒๑ ไร่ โดยจังหวัดสงขลาได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน    
เพ่ือส่งมอบพื้นท่ีให้กับกรมธนารักษ์ แบ่งเป็น ๒ เฟส ดังนี้  
 ๑) เฟสที่ ๑ แปลง ๖๒๙ - ๒ - ๑๒ ไร่  

 ๒) เฟสที่ ๒ แปลง ๔๔๐ - ๐ - ๐๙ ไร่ 
๙.๑.๒ ศักยภาพของจังหวัดสงขลา 

(๑) มีลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่: เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญของภูมิภาค เชื่อมโยง
แหล่งการค้า การลงทุน ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ท่าเรือน้ าลึกสงขลา ท่าเรือปีนัง ท่าเรือกลางมาเลเซีย  สนามบิน
นานาชาติหาดใหญ่ และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา (นิคมฉลุง) รวมทั้งเชื่อมโยงแผนพัฒนารัฐ ทาง
ภาคเหนือของมาเลเซีย Northern Corridor Economic Region (NCER) ได้แก่ เปอร์ลิส เคดาห์ เปรัก และปีนัง 
ซึ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว 

(๒) ด้านการค้าชายแดน: จังหวัดสงขลามีด่านศุลกากร จ านวน ๓ ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากร
สะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา และด่านบ้านประกอบ อ าเภอนาทวี มีมูลค่าการค้ารวมสูงสุดของ
ประเทศ จ านวนประมาณ ๕๐๗,๐๐๐ ล้านบาท 

(๓) ด้านอุตสาหกรรม: จังหวัดสงขลา มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวนประมาณ ๒,๐๐๐ โรง 
ทุนจดทะเบียนประมาณ ๗๕,๐๐๐ ล้านบาท และมีจ านวนแรงงานภาคอุตสาหกรรม ประมาณ ๖๖,๐๐๐ คน 

๙.๑.๓ สภาพปัญหา 
มีราษฎรที่บุกรุกอยู่ในที่ราชพัสดุ พ้ืนที่เฟสที่ ๑ แปลง ๖๒๙ – ๒ – ๑๒ ไร่ ในเขตพ้ืนที่

ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จ านวน ๔๒ ราย ยินยอมออก ๓๘ ราย และไม่ยินยอมออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว 
จ านวน ๔ ราย กรมธนารักษ์จึงไม่สามารถส่งมอบพื้นท่ีให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงาน
ด าเนินการ การแก้ไขปัญหานี้เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา  

๙.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 จังหวัดสงขลาได้จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
กรณีพื้นที่เฟสที่ ๑ แปลง ๖๒๙ – ๒ – ๑๒ ไร่ โดยมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบตามภารกิจควบคู่กับ        
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๑. การอ านวยความสะดวกแก่มวลชนในการเดินทางมาเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จฯ 
• จังหวัดสงขลามอบหมายที่ท าการปกครองจังหวัด ที่ว่าการปกครองทุกอ าเภอ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ส ารวจและจัดท าบัญชีรายชื่อ รวมถึงการจัดให้มียานพาหนะในการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนท่ีมีความประสงค์จะเดนิทางมาเฝา้รับเสด็จฯ 

๒. ก าหนดเวลาในการเดินทางมาถึงพื้นที่รับเสด็จฯ 
• จังหวัดสงขลาได้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางมาเฝ้าฯ              

รับ-ส่งเสด็จฯ  เดินทางมาถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
เพื่อให้การบริหารจัดการมวลชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. การจัดการด้านสถานที่ 
• จังหวัดสงขลาและท่าอากาศยานหาดใหญ ่ร่วมกันวางแผนในการก าหนดพื้นที่พักคอย         

ที่จอดรถ จุดบริการอาหาร และห้องสุขา ซึ่งจะต้องรองรับประชาชนท่ีมาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ 
จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ คน 

๔. การคัดกรองมวลชน 
• จังหวัดสงขลา ร่วมกับมณฑลทหารบกท่ี ๔๒ ต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา ต ารวจสันติบาล    

ภาค ๙ และหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ร่วมกันจัดตั้งจุดคัดกรองประชาชนท่ีเดินทาง  
เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ โดยครอบคลุมทั้งในมิติความมัน่คง และมิติด้านสาธารณสขุ 

๕. การดูแลอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
• จังหวัดสงขลาได้ดูแลอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีเดินทางมาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ   

โดยยึดหลัก “ประชาชนคือแขกของพระเจ้าอยู่หัว” โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ 
การจัดจุดให้บริการประชาชนในลักษณะจังหวัดเคลื่อนที่ เช่น บริการด้านงานทะเบียน  
บริการตัดผม จัดให้มีการแสดงจากมหาวิทยาลยัราชภัฎสงขลา จัดตั้งโรงพระราชทาน        
และจัดให้มีจุดบริการทางการแพทย์ รวมตลอดจนจัดให้มีจิตอาสาพระราชทานคอยให้
ค าแนะน าการปฏิบัติตนในการเฝา้ฯ รับ-ส่งเสด็จฯ และดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด 

๖. การจัดการมวลชนในพื้นที่รับเสด็จฯ ณ ลานสนามบิน 
• จังหวัดสงขลาได้ก าหนดให้มีการเคลื่อนยา้ยมวลชน จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ คน             

จากจุดพักคอย เข้าสู่พื้นที่รับเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ (ลานสนามบิน) โดยใช้เวลาประมาณ             
๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที และได้ก าหนดให้มวลชนนั่งแยกเป็นรายอ าเภอ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง ต ารวจนอกเครื่องแบบ และจิตอาสาพระราชทานแฝงตัวในหมูป่ระชาชน       
เพื่อเป็นการถวายความปลอดภัยและสามารถเข้ายับยั้งเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงที 

- 267 - 

 

๙. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา : จังหวัดสงขลา 
๙.๑ สรุปสาระส าคัญ 

๙.๑.๑ นโยบายของรัฐบาล 
(๑) รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือสร้างฐานการผลิต

เชื่อมโยงกับอาเซียนและการพัฒนาเมืองชายแดน 
(๒) นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีประกาศ   

คณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ก าหนดให้ท้องที่ต าบลสะเดา ต าบลส านักขาม 
ต าบลส านักแต้ว และต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา” 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ๓๔๕,๑๘๗ ไร่ (๕๕๒.๓ ตารางกิโลเมตร) และก าหนดให้น าพ้ืนที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์      
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา จ านวน ๑,๐๖๙-๒-๒๑ ไร่ โดยจังหวัดสงขลาได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน    
เพ่ือส่งมอบพื้นท่ีให้กับกรมธนารักษ์ แบ่งเป็น ๒ เฟส ดังนี้  
 ๑) เฟสที่ ๑ แปลง ๖๒๙ - ๒ - ๑๒ ไร่  

 ๒) เฟสที่ ๒ แปลง ๔๔๐ - ๐ - ๐๙ ไร่ 
๙.๑.๒ ศักยภาพของจังหวัดสงขลา 

(๑) มีลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่: เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญของภูมิภาค เชื่อมโยง
แหล่งการค้า การลงทุน ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ท่าเรือน้ าลึกสงขลา ท่าเรือปีนัง ท่าเรือกลางมาเลเซีย  สนามบิน
นานาชาติหาดใหญ่ และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา (นิคมฉลุง) รวมทั้งเชื่อมโยงแผนพัฒนารัฐ ทาง
ภาคเหนือของมาเลเซีย Northern Corridor Economic Region (NCER) ได้แก่ เปอร์ลิส เคดาห์ เปรัก และปีนัง 
ซึ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว 

(๒) ด้านการค้าชายแดน: จังหวัดสงขลามีด่านศุลกากร จ านวน ๓ ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากร
สะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา และด่านบ้านประกอบ อ าเภอนาทวี มีมูลค่าการค้ารวมสูงสุดของ
ประเทศ จ านวนประมาณ ๕๐๗,๐๐๐ ล้านบาท 

(๓) ด้านอุตสาหกรรม: จังหวัดสงขลา มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวนประมาณ ๒,๐๐๐ โรง 
ทุนจดทะเบียนประมาณ ๗๕,๐๐๐ ล้านบาท และมีจ านวนแรงงานภาคอุตสาหกรรม ประมาณ ๖๖,๐๐๐ คน 

๙.๑.๓ สภาพปัญหา 
มีราษฎรที่บุกรุกอยู่ในที่ราชพัสดุ พ้ืนที่เฟสที่ ๑ แปลง ๖๒๙ – ๒ – ๑๒ ไร่ ในเขตพ้ืนที่

ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จ านวน ๔๒ ราย ยินยอมออก ๓๘ ราย และไม่ยินยอมออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว 
จ านวน ๔ ราย กรมธนารักษ์จึงไม่สามารถส่งมอบพื้นท่ีให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงาน
ด าเนินการ การแก้ไขปัญหานี้เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา  

๙.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 จังหวัดสงขลาได้จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
กรณีพื้นที่เฟสที่ ๑ แปลง ๖๒๙ – ๒ – ๑๒ ไร่ โดยมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบตามภารกิจควบคู่กับ        
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การติดตามการปฏิบัติงานโดยกลไก บทบาทภาวะผู้น าของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้บริหารจังหวัด            
ที่รับผิดชอบ เช่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส านักงานจังหวัด ปลัดจังหวัด เป็นต้น ท าให้ประสบ
ความส าเร็จสามารถส่งมอบพื้นท่ีให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เขตนิคมอุตสาหกรรม
สงขลา ระยะที่ ๑ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

๙.๒.๑ การบริหารจัดการการบูรณาการการท างาน  
(๑) ขับเคล่ือนการด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะท างาน เช่น แต่งตั้ ง

คณะท างานบริหารจัดการในที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๗/๒๕๕๘    
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นหัวหน้าคณะท างาน โดยคณะท างาน
ประกอบด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

(๒) จัดตั้ง War Room โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีการประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง     
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่อย่างไม่เป็นทางการ สัปดาห์ละ ๑ – ๒ ครั้ง หรืออาจมี    
การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยมอบหมายส านักงานจังหวัดส งขลา เป็นหน่วยปฏิบัติการเชิงรุก          
เพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๙.๒.๒ การช่วงชิงมวลชนโดยใช้หลักนิติศาสตร์และหลักรัฐศาสตร์    
(๑) การใช้หลักนิติศาสตร์ โดยมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตามภารกิจ ดังนี้  

 ๑) มอบส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่สงขลาแจ้งความด าเนินคดีกับผู้บุกรุกที่เป็นแกนน า 
 ๒) มอบเทศบาลต าบลส านักขามด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร      

พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญตามกฎหมาย เช่น ประกาศจังหวัดสงขลา ให้ขนย้าย รื้อถอน อาคารสิ่งปลูก
สร้างออกจากที่ดินราชพัสดุ และด าเนินการอื่นๆ เป็นต้น 

 ๓) มอบนายอ าเภอสะเดา บูรณาการการบังคับใช้กฎหมายที่รับผิดชอบร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เช่น พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 
 (๒) การใช้หลักรัฐศาสตร์ 

 ๑) มอบที่ท าการปกครองอ าเภอสะเดา ส ารวจผู้ ได้รับผลกระทบโดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  

   ๑.๑) กลุ่มท่ียินยอมรื้อถอน โดยไม่มีเงื่อนไข  
   ๑.๒) กลุ่มท่ีพร้อมเจรจา  
   ๑.๓) กลุ่มท่ีไม่ยินยอมรื้อถอน/แกนน า 
 ๒) กลุ่มที่ยินยอมรื้อถอนตาม ๑.๑) ๑.๒) มีการจัดหาที่อยู่อาศัยเพ่ือช่วยเหลือ                  

ตามหลักมนุษยธรรมและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ ดังนี้  
     ๒.๑) เยียวยากลุ่มเป้าหมายที่มีฐานะยากจน โดยประสานขอรับเงินช่วยเหลือจาก

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา  
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    ๒.๒) การจัดพื้นที่รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนอาคาร 
  ๒.๒.๑) มอบส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่สงขลาจัดหาที่ดินราชพัสดุแปลง สข.

๑๒๑๖ จ านวน ๖๕ ไร่ เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ที่ยินยอมรื้อถอนและมีฐานะยากจน  
 ๒.๒.๒) มอบที่ท าการปกครองอ าเภอสะเดาจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ประปา และถนน โดยมอบให้เทศบาลต าบลส านักขามจัดท ารูปแบบรายการพร้อม
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง โดยมอบส านักงานจังหวัดสงขลาประสานในเบื้องต้นกับส านักนายกรัฐมนตรี
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นในอ านาจรองนายกรัฐมนตรี    
ที่รับผิดชอบ 

  ๒.๒.๓) ประสานธนาคารออมสินเพ่ือสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้กับ
ประชาชนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยมอบส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาจัดท าแบบแปลน      
การก่อสร้างบ้านประกอบการท าธุรกรรมด้านการเงิน 

 ๒.๒.๔) การประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ได้มีการ
มอบหมายให้ที่ท าการปกครองอ าเภอสะเดา ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยใช้กลไกบทบาทของผู้น าท้องที่ 
(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ควบคู่กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้น าภาคเอกชนซึ่งเป็นแกนน าที่ส าคัญในพ้ืนที่ 

๙.๓ ผลการด าเนินงาน  
๙.๓.๑ สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุแล้วเสร็จด้วยความสงบเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ

และสามารถส่งมอบพ้ืนที่ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ด้วย 
โดยกรมธนารักษ์ได้ส่งมอบที่ดินและจัดท าสัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙.๓.๒ สามารถจัดหาพ้ืนที่ให้กับรัฐเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา จากการประเมินราคา พ้ืนที่จ านวน ๖๐๐ ไร่ มูลค่าประมาณไร่ละ ๑๕ ล้านบาท 
รวมเป็นมูลค่าที่ดินทั้งสิ้นประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านบาท โดยกรมธนารักษ์ได้ส่งมอบที่ดินและจัดท าสัญญาเช่าที่      
ราชพัสดุกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙.๓.๓ จากข้อมูลจากศูนย์ส่งเสริมการลงทุนภาคที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏว่า มีนักลงทุนที่
สนใจขอรับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (BOI) จ านวน ๑๖ โครงการ (เงินลงทุน ๙,๐๘๙ ล้านบาท) 
ประกอบด้วย น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น/Ceramic Dipping Former/ถุงมือยางธรรมชาติ/แถบพลาสติก/แปลง
พลาสติก/ไม้อัดวีเนียร์/กล่องกระดาษ โครงการการจ้างงาน คนไทย ๓,๐๓๙ คน ต่างชาติ ๑,๒๖๐ คน 

๙.๓.๔ แนวทางและมาตรการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จในพ้ืนที่เฟสที่ ๑ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ของราษฎรในพ้ืนที่ เฟสที่ ๒ แปลง ๔๔๐ - ๐ - ๐๙ ไร่ 
และพ้ืนที่แปลงอื่น ๆ ต่อไป 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงานหลักในพ้ืนท่ี : ส านักงานจังหวัดสงขลา  โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๖๔๗๘ – ๙ 
    (๒) หน่วยงานสนับสนุนในพ้ืนท่ี : ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา  โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๒๙๕๓ 
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การติดตามการปฏิบัติงานโดยกลไก บทบาทภาวะผู้น าของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้บริหารจังหวัด            
ที่รับผิดชอบ เช่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส านักงานจังหวัด ปลัดจังหวัด เป็นต้น ท าให้ประสบ
ความส าเร็จสามารถส่งมอบพื้นท่ีให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เขตนิคมอุตสาหกรรม
สงขลา ระยะที่ ๑ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

๙.๒.๑ การบริหารจัดการการบูรณาการการท างาน  
(๑) ขับเคลื่อนการด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะท างาน เช่น แต่งตั้ ง

คณะท างานบริหารจัดการในที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๗/๒๕๕๘    
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นหัวหน้าคณะท างาน โดยคณะท างาน
ประกอบด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

(๒) จัดตั้ง War Room โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีการประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง     
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่อย่างไม่เป็นทางการ สัปดาห์ละ ๑ – ๒ ครั้ง หรืออาจมี    
การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยมอบหมายส านักงานจังหวัดส งขลา เป็นหน่วยปฏิบัติการเชิงรุก          
เพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๙.๒.๒ การช่วงชิงมวลชนโดยใช้หลักนิติศาสตร์และหลักรัฐศาสตร์    
(๑) การใช้หลักนิติศาสตร์ โดยมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตามภารกิจ ดังนี้  

 ๑) มอบส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่สงขลาแจ้งความด าเนินคดีกับผู้บุกรุกที่เป็นแกนน า 
 ๒) มอบเทศบาลต าบลส านักขามด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร      

พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญตามกฎหมาย เช่น ประกาศจังหวัดสงขลา ให้ขนย้าย รื้อถอน อาคารสิ่งปลูก
สร้างออกจากที่ดินราชพัสดุ และด าเนินการอื่นๆ เป็นต้น 

 ๓) มอบนายอ าเภอสะเดา บูรณาการการบังคับใช้กฎหมายที่รับผิดชอบร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เช่น พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 
 (๒) การใช้หลักรัฐศาสตร์ 

 ๑) มอบที่ท าการปกครองอ าเภอสะเดา ส ารวจผู้ ได้รับผลกระทบโดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  

   ๑.๑) กลุ่มท่ียินยอมรื้อถอน โดยไม่มีเงื่อนไข  
   ๑.๒) กลุ่มท่ีพร้อมเจรจา  
   ๑.๓) กลุ่มท่ีไม่ยินยอมรื้อถอน/แกนน า 
 ๒) กลุ่มที่ยินยอมรื้อถอนตาม ๑.๑) ๑.๒) มีการจัดหาที่อยู่อาศัยเพ่ือช่วยเหลือ                  

ตามหลักมนุษยธรรมและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ ดังนี้  
     ๒.๑) เยียวยากลุ่มเป้าหมายที่มีฐานะยากจน โดยประสานขอรับเงินช่วยเหลือจาก

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา  
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    ๒.๒) การจัดพื้นที่รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนอาคาร 
  ๒.๒.๑) มอบส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่สงขลาจัดหาที่ดินราชพัสดุแปลง สข.

๑๒๑๖ จ านวน ๖๕ ไร่ เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ที่ยินยอมรื้อถอนและมีฐานะยากจน  
 ๒.๒.๒) มอบที่ท าการปกครองอ าเภอสะเดาจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ประปา และถนน โดยมอบให้เทศบาลต าบลส านักขามจัดท ารูปแบบรายการพร้อม
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง โดยมอบส านักงานจังหวัดสงขลาประสานในเบื้องต้นกับส านักนายกรัฐมนตรี
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นในอ านาจรองนายกรัฐมนตรี    
ที่รับผิดชอบ 

  ๒.๒.๓) ประสานธนาคารออมสินเพ่ือสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้กับ
ประชาชนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยมอบส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาจัดท าแบบแปลน      
การก่อสร้างบ้านประกอบการท าธุรกรรมด้านการเงิน 

 ๒.๒.๔) การประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ได้มีการ
มอบหมายให้ที่ท าการปกครองอ าเภอสะเดา ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยใช้กลไกบทบาทของผู้น าท้องที่ 
(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ควบคู่กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้น าภาคเอกชนซึ่งเป็นแกนน าที่ส าคัญในพ้ืนที่ 

๙.๓ ผลการด าเนินงาน  
๙.๓.๑ สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุแล้วเสร็จด้วยความสงบเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ

และสามารถส่งมอบพ้ืนที่ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ด้วย 
โดยกรมธนารักษ์ได้ส่งมอบที่ดินและจัดท าสัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙.๓.๒ สามารถจัดหาพ้ืนที่ให้กับรัฐเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา จากการประเมินราคา พ้ืนที่จ านวน ๖๐๐ ไร่ มูลค่าประมาณไร่ละ ๑๕ ล้านบาท 
รวมเป็นมูลค่าที่ดินทั้งสิ้นประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านบาท โดยกรมธนารักษ์ได้ส่งมอบที่ดินและจัดท าสัญญาเช่าที่      
ราชพัสดุกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙.๓.๓ จากข้อมูลจากศูนย์ส่งเสริมการลงทุนภาคที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏว่า มีนักลงทุนที่
สนใจขอรับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (BOI) จ านวน ๑๖ โครงการ (เงินลงทุน ๙,๐๘๙ ล้านบาท) 
ประกอบด้วย น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น/Ceramic Dipping Former/ถุงมือยางธรรมชาติ/แถบพลาสติก/แปลง
พลาสติก/ไม้อัดวีเนียร์/กล่องกระดาษ โครงการการจ้างงาน คนไทย ๓,๐๓๙ คน ต่างชาติ ๑,๒๖๐ คน 

๙.๓.๔ แนวทางและมาตรการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จในพ้ืนที่เฟสที่ ๑ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ของราษฎรในพ้ืนที่ เฟสที่ ๒ แปลง ๔๔๐ - ๐ - ๐๙ ไร่ 
และพ้ืนที่แปลงอื่น ๆ ต่อไป 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงานหลักในพ้ืนท่ี : ส านักงานจังหวัดสงขลา  โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๖๔๗๘ – ๙ 
    (๒) หน่วยงานสนับสนุนในพ้ืนท่ี : ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา  โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๒๙๕๓ 
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๑๐. การเสริมสร้างความสัมพันธ์จังหวัดชายแดน เมืองพี่เมืองน้อง และเมืองคู่มิตร : จังหวัดอุบลราชธานี 
   ประเด็น การพัฒนาความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความร่วมมือในระดับท้องถิ่น  
  ๑๐.๑ สรุปสาระส าคัญ 

จังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนที่ชายแดนกับติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดนของรัฐ มีผลถึงความร่วมมือหรือ
ความขัดแย้ง ดังนั้น จังหวัดจึงต้องมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับท้ังประเทศเพ่ือนบ้าน หรือในแถบโซน ที่จะเป็น
เส้นทางการค้าได้ เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการในการส่งเสริมและความร่วมมือหลาย ๆ ด้าน ซึ่งเป็นการพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้น การพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือใน
ระดับท้องถิ่น ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการด าเนินการความร่วมมือในด้านการติดต่อประสานงาน ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ด้านการเชื่อมโยงการขนส่ง ด้านการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับภูมิภาค เช่น 
การแลกเปลี่ยนบุคลากร ด้านการศึกษาระดับต่างของส่วนภูมิภาค รวมถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ  
และวัฒนธรรม 

๑๐.๑.๑ ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  
    (๑) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงจ าปาสัก แขวงสาละวัน และแขวง
สะหวันนะเขต 
      นโยบายและแนวทางของคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย          
ตามชายแดนทั่วไปไทย – ลาว 
     (๒) ราชอาณาจักรกัมพูชา จังหวัดพระวิหาร 
      นโยบายตามแนวทางของคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
แนวชายแดนทั่วไปไทย – กัมพูชา (GBC) 

๑๐.๑.๒ ความสัมพันธ์กับประเทศใกล้เคียง 
(๑) ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง 

     ๑) นครเฉินตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
๒) มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๓) กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ 

   (๒) ความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร 
๑) จังหวัดกวางนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
๒) จังหวัดคอนตูม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๓) จังหวัดเถื่อ เทียน เว้ห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
๔) จังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
๕) จังหวัดบินญ์เฟ๋ือก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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๑๐.๑.๓ ผลการด าเนินการได้รับการส่งเสริมและความร่วมมือ แต่ละด้าน ดังนี้ 
    (๑) ด้านเศรษฐกิจ 
     ๑) การเกษตร 
     ๒) อุตสาหกรรม  
     ๓) การคมนาคม  
    (๒) ด้านวัฒนธรรม 
     ๑) การท่องเที่ยว 
     ๒) วัฒนธรรม  
     (๓) ด้านสังคม 
     ๑) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

๑๐.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑๐.๒.๑ หลักการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

    (๑) มีหนังสือเชิญจากประเทศเพ่ือนบ้าน หรือจัดท าโครงการเพ่ือด าเนินกิจกรรม    
ในพ้ืนที่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (๒) ติดต่อประสานงาน และจัดท าหนังสือไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
     (๓) เสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ 
     (๔) ด าเนินงานและประสานความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๑๐.๒.๒ หลักการสร้างความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง และเมืองคู่มิตร  
     (๑) กรณีริเริ่มโดยหน่วยการปกครองต่างประเทศ 
     ๑) แจ้งจังหวัดที่ได้รับการทาบทามพิจารณา 
     ๒) จังหวัดมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ (กรณีพิจารณาเห็นความเหมาะสม) ไปยังกระทรวงมหาดไทย 
     ๓) กระทรวงมหาดไทยพิจารณาและมีข้อพิจารณาถึงกระทรวงการต่างประเทศ 
     ๔) จัดท าหนังสือแสดงเจตจ านง/บันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพ่ีเมืองน้อง/เมืองคู่มิตร 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงานหลักในพ้ืนท่ี : ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี  โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๐๙ 
    (๒) หน่วยงานสนับสนุนในพ้ืนท่ี : ที่ท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๑๒ – ๔ 
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๑๐. การเสริมสร้างความสัมพันธ์จังหวัดชายแดน เมืองพี่เมืองน้อง และเมืองคู่มิตร : จังหวัดอุบลราชธานี 
   ประเด็น การพัฒนาความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความร่วมมือในระดับท้องถิ่น  
  ๑๐.๑ สรุปสาระส าคัญ 

จังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนที่ชายแดนกับติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดนของรัฐ มีผลถึงความร่วมมือหรือ
ความขัดแย้ง ดังนั้น จังหวัดจึงต้องมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับท้ังประเทศเพ่ือนบ้าน หรือในแถบโซน ที่จะเป็น
เส้นทางการค้าได้ เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการในการส่งเสริมและความร่วมมือหลาย ๆ ด้าน ซึ่งเป็นการพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้น การพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือใน
ระดับท้องถิ่น ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการด าเนินการความร่วมมือในด้านการติดต่อประสานงาน ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ด้านการเชื่อมโยงการขนส่ง ด้านการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับภูมิภาค เช่น 
การแลกเปลี่ยนบุคลากร ด้านการศึกษาระดับต่างของส่วนภูมิภาค รวมถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ  
และวัฒนธรรม 

๑๐.๑.๑ ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  
    (๑) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงจ าปาสัก แขวงสาละวัน และแขวง
สะหวันนะเขต 
      นโยบายและแนวทางของคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย          
ตามชายแดนทั่วไปไทย – ลาว 
     (๒) ราชอาณาจักรกัมพูชา จังหวัดพระวิหาร 
      นโยบายตามแนวทางของคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
แนวชายแดนทั่วไปไทย – กัมพูชา (GBC) 

๑๐.๑.๒ ความสัมพันธ์กับประเทศใกล้เคียง 
(๑) ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง 

     ๑) นครเฉินตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
๒) มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๓) กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ 

   (๒) ความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร 
๑) จังหวัดกวางนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
๒) จังหวัดคอนตูม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๓) จังหวัดเถื่อ เทียน เว้ห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
๔) จังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
๕) จังหวัดบินญ์เฟ๋ือก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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๑๐.๑.๓ ผลการด าเนินการได้รับการส่งเสริมและความร่วมมือ แต่ละด้าน ดังนี้ 
    (๑) ด้านเศรษฐกิจ 
     ๑) การเกษตร 
     ๒) อุตสาหกรรม  
     ๓) การคมนาคม  
    (๒) ด้านวัฒนธรรม 
     ๑) การท่องเที่ยว 
     ๒) วัฒนธรรม  
     (๓) ด้านสังคม 
     ๑) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

๑๐.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑๐.๒.๑ หลักการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

    (๑) มีหนังสือเชิญจากประเทศเพ่ือนบ้าน หรือจัดท าโครงการเพ่ือด าเนินกิจกรรม    
ในพ้ืนที่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (๒) ติดต่อประสานงาน และจัดท าหนังสือไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
     (๓) เสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ 
     (๔) ด าเนินงานและประสานความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๑๐.๒.๒ หลักการสร้างความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง และเมืองคู่มิตร  
     (๑) กรณีริเริ่มโดยหน่วยการปกครองต่างประเทศ 
     ๑) แจ้งจังหวัดที่ได้รับการทาบทามพิจารณา 
     ๒) จังหวัดมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ (กรณีพิจารณาเห็นความเหมาะสม) ไปยังกระทรวงมหาดไทย 
     ๓) กระทรวงมหาดไทยพิจารณาและมีข้อพิจารณาถึงกระทรวงการต่างประเทศ 
     ๔) จัดท าหนังสือแสดงเจตจ านง/บันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพ่ีเมืองน้อง/เมืองคู่มิตร 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงานหลักในพ้ืนท่ี : ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี  โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๐๙ 
    (๒) หน่วยงานสนับสนุนในพ้ืนท่ี : ที่ท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๑๒ – ๔ 
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๑๑. การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจและความม่ันคงชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี 
   ประเด็น ยกระดับพื้นท่ีชายแดนในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน 
   ๑๑.๑ สรุปสาระส าคัญ 
    จังหวัดอุบลราชธานีมีศักยภาพจากภูมิศาสตร์ติดพ้ืนที่ชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน คือ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ท าให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน           
ในอีสานใต้ และยังสามารถเชื่อมต่อกลุ่มประเทศอินโดจีนได้ โดยจังหวัดได้น าแนวคิด Smart City มาใช้ในการ
ยกระดับพ้ืนที่ชายแดนในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมเป็นแบบการค้าแบบ
พ้ืนบ้าน ผ่านพ่อค้าคนกลาง ขาดกระบวนการเรียนรู้  เ พ่ือยกระดับ พ้ืนที่ ชายแดนในด้านเศรษฐกิจ                  
การท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน จึงได้ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายบริเวณด่านชายแดนช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร         
ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความส าคัญยิ่ง เพราะเป็นเส้นทางสู่เมืองปากเซ มีมูลค่าการค้า
ชายแดนที่สูง ซึ่งจากศักยภาพดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ด าเนินโครงการ ดังนี้  

๑๑.๑.๑ ช่องเม็ก Happy Valley ซึ่งประกอบไปด้วย 
     (๑) ด่านศุลกากร ซึ่งเป็นด่านสากล มีการน าเข้า ส่ง – ออกสินค้า ผ่านพิธีการศุลกากร 
สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง น้ ามันเชื้อเพลิง สินค้าน าเข้า เป็นสินค้าเกษตร 
     (๒) Premium Outlet เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดัง และสินค้าท้องถิ่นที่ มี        
อัตลักษณ์เกรดพรีเมี่ยม เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาใช้จ่ายในช่องเม็ก                 
โดยนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยว ชิม ซ้อป ก่อนที่จะข้ามไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือกลับเข้ามา 
     (๓) ศูนย์แสดงสินค้า OTOP เป็นแหล่งรวมสินค้า OTOP พ้ืนเมือง เช่น ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ หมูยออุบล ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ เป็นต้น 
     (๔) ศูนย์กระจายสินค้า เป็นจุดพักสินค้า และกระจายสินค้าไปยังเมืองปากเซ และ
เชื่อมโยงไปยังตอนใต้ของเวียดนาม 
     (๕) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองเรืองแสง  
ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ขับเคลื่อนการพัฒนา โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานในระดับต่าง ๆ 
และได้บรรจุโครงการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart City อุบลราชธานีไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี            
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการข้างต้น ดังนี้           
     ๑) สร้างการรับรู้ 
     ๒) จัดตั้งกลไกการด าเนินงาน 
     ๓) ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 
     ๔) ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
     ๕) วางโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
     ๖) เชื่อมโยงการให้บริการในด้านต่างๆ 
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๑๑. การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจและความม่ันคงชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี 
   ประเด็น ยกระดับพื้นท่ีชายแดนในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน 
   ๑๑.๑ สรุปสาระส าคัญ 
    จังหวัดอุบลราชธานีมีศักยภาพจากภูมิศาสตร์ติดพ้ืนที่ชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน คือ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ท าให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน           
ในอีสานใต้ และยังสามารถเชื่อมต่อกลุ่มประเทศอินโดจีนได้ โดยจังหวัดได้น าแนวคิด Smart City มาใช้ในการ
ยกระดับพ้ืนที่ชายแดนในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมเป็นแบบการค้าแบบ
พ้ืนบ้าน ผ่านพ่อค้าคนกลาง ขาดกระบวนการเรียนรู้  เ พ่ือยกระดับ พ้ืนที่ ชายแดนในด้านเศรษฐกิจ                  
การท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน จึงได้ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายบริเวณด่านชายแดนช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร         
ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความส าคัญยิ่ง เพราะเป็นเส้นทางสู่เมืองปากเซ มีมูลค่าการค้า
ชายแดนที่สูง ซึ่งจากศักยภาพดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ด าเนินโครงการ ดังนี้  

๑๑.๑.๑ ช่องเม็ก Happy Valley ซึ่งประกอบไปด้วย 
     (๑) ด่านศุลกากร ซึ่งเป็นด่านสากล มีการน าเข้า ส่ง – ออกสินค้า ผ่านพิธีการศุลกากร 
สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง น้ ามันเชื้อเพลิง สินค้าน าเข้า เป็นสินค้าเกษตร 
     (๒) Premium Outlet เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดัง และสินค้าท้องถิ่นที่ มี        
อัตลักษณ์เกรดพรีเมี่ยม เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาใช้จ่ายในช่องเม็ก                 
โดยนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยว ชิม ซ้อป ก่อนที่จะข้ามไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือกลับเข้ามา 
     (๓) ศูนย์แสดงสินค้า OTOP เป็นแหล่งรวมสินค้า OTOP พ้ืนเมือง เช่น ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ หมูยออุบล ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ เป็นต้น 
     (๔) ศูนย์กระจายสินค้า เป็นจุดพักสินค้า และกระจายสินค้าไปยังเมืองปากเซ และ
เชื่อมโยงไปยังตอนใต้ของเวียดนาม 
     (๕) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองเรืองแสง  
ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ขับเคลื่อนการพัฒนา โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานในระดับต่าง ๆ 
และได้บรรจุโครงการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart City อุบลราชธานีไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี            
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการข้างต้น ดังนี้           
     ๑) สร้างการรับรู้ 
     ๒) จัดตั้งกลไกการด าเนินงาน 
     ๓) ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 
     ๔) ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
     ๕) วางโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
     ๖) เชื่อมโยงการให้บริการในด้านต่างๆ 
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   ๑๑.๑.๒ ส านักงานจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.มีแนวความคิด
และเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเมืองใหญ่แห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลาง  
     MICE ของประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง และเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการของภูมิภาค โดยการยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรม  MICE อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและ
ปูรากฐานตอบรับกับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจและสังคมในพ้ืนที่ โดย MICE แต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้ 
     M = Meeting หมายถึง การจัดประชุมภายในองค์กร หรือระหว่างองค์กร 
     I = Incentives หมายถึง การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือบุคคลที่
สามารถท างานได้ตามเป้าหมาย 
     C = Conventions หมายถึง การประชุมนานาชาติ รวมบุคคลในสายอาชีพเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน ซึ่งมักจะเป็นการจัดงานขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคหรือประเทศ 
     E = Exhibitions หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการ อาจจะจัดในระดับ
ภูมิภาคหรือระดับชาติก็ได้ 
     จังหวัดอุบลราชธานี มีมนต์เสน่ห์ของประเพณีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะงานเทศกาล
แห่เทียนพรรษา ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดฯ และมีชื่อเสียงในระดับชาติ จึงได้จัดโครงการ         
เพ่ือยกระดับศักยภาพชุมชนในจังหวัดฯ รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ เชื่อมโยงงานเทศกาลประเพณีเทียนพรรษาสู่ชุมชน
คนท าเทียนให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ ก่อให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์อันดี
และชื่อเสียงให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับการสนับสนุนจากส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในโครงการยกระดับงานเด่นใน MICE City (Flagship Events) ในปี ๒๕๖๓ ในการ
ยกระดับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
อุบลราชธานีโดยโครงการนี้มีประโยชน์ต่องานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในกิจกรรม "การเตรียมเส้นทางเชื่อมโยง
งานเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาสู่ชุมชนคนท าเทียนและชุมชนที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ได้" 
   ๑๑.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   ๑๑.๒.๑ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย 
     (๑) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับไปพิจารณาจัดตั้ งคณะท างานหรือ
คณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชายแดนช่องเม็กให้
เป็นเมืองศูนย์การค้าชายแดนและรายงานผลการด าเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ  
     (๒) จังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อน      
Smart City จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยคณะท างานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     ๑) คณะท างานด้านเกษตรและการแปรรูป 
     ๒) คณะท างานด้านการท่องเที่ยว 
     ๓) คณะท างานด้านสินค้าท้องถิ่น 
     ๔) คณะท างานด้านคุณภาพชีวิต 
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    ๑๑.๒.๒ ภายใต้คณะท างานด้านการท่องเที่ยวได้มีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนช่องเม็ก 
Happy Valley ขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อน Smart City และแผนการด าเนินงาน        
(Road Map) ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
     (๑) สร้างการรับรู้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้รับรู้ในการน าเทคโนโลยีมา
พัฒนาเมือง 
     (๒) จัดตั้งกลไกการด าเนินงาน คณะกรรมการและคณะท างาน ขับเคลื่อน Smart city 
จังหวัดอุบลราชธานี 
     (๓) ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด โดยเพ่ิมแนวทางการพัฒนาด้านเมืองอัจฉริยะ Smart City 
     (๔) ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย เช่น เทศบาลนครอุบลราชธานี ด่านชายแดนช่องเม็ก เป็นต้น 
     (๕) วางโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
     ๑) วางโครงสร้างเครือข่าย เช่น Cloud Platform  
     ๒) ติดตั้ง Server ติดตั้ง Sensor  
     ๓) เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ แหล่งท่องเที่ยว สินค้าการเกษตร 
จ านวนรถยนต์ เป็นต้น 
     ๔) จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Intelligence Operating Center (IOC)  
     ๕) สร้าง Application Mobile 
     (๖) เชื่อมโยงการให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น MICE City, Smart Mobility, Smart 
Community, Smart Economy, Smart Environment, Smart Governance, Smart Building และ Smart Energy 
   ๑๑.๒.๓ ขับเคลื่อนงานโดยผ่านกลไกส าคัญของคณะท างานจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยคณะท างานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     (๑) คณะท างานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE มีอ านาจหน้าที่  เตรียม
ความพร้อมของผู้ประกอบการโรงแรมและสถานที่ประชุมให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาและยกระดับบุคลากร       
ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ พัฒนาและยกระดับการจัดงาน MICE 
     (๒) คณะท างานด้านการแสดงสินค้าและการบริการ มีอ านาจหน้าที่ สร้างโปรแกรม
และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐาน พัฒนากิจกรรมและการบริการท่ีสามารถสะท้อนถึงวิธีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของคนในพื้นที ่
     (๓) คณะท างานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ มีอ านาจหน้าที่ พัฒนาช่องทาง
การตลาดเพื่อดึงดูดนักเดินทาง MICE สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีไปยังผู้บริโภค 
     (๔) คณะท างานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการ มีอ านาจหน้าที่ปรับปรุง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเติบโตของอุตสาหกรรม MICE ในพื้นที่ให้เชื่อมโยงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
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   ๑๑.๑.๒ ส านักงานจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.มีแนวความคิด
และเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเมืองใหญ่แห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลาง  
     MICE ของประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง และเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการของภูมิภาค โดยการยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรม  MICE อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและ
ปูรากฐานตอบรับกับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจและสังคมในพ้ืนที่ โดย MICE แต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้ 
     M = Meeting หมายถึง การจัดประชุมภายในองค์กร หรือระหว่างองค์กร 
     I = Incentives หมายถึง การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือบุคคลที่
สามารถท างานได้ตามเป้าหมาย 
     C = Conventions หมายถึง การประชุมนานาชาติ รวมบุคคลในสายอาชีพเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน ซึ่งมักจะเป็นการจัดงานขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคหรือประเทศ 
     E = Exhibitions หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการ อาจจะจัดในระดับ
ภูมิภาคหรือระดับชาติก็ได้ 
     จังหวัดอุบลราชธานี มีมนต์เสน่ห์ของประเพณีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะงานเทศกาล
แห่เทียนพรรษา ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดฯ และมีชื่อเสียงในระดับชาติ จึงได้จัดโครงการ         
เพ่ือยกระดับศักยภาพชุมชนในจังหวัดฯ รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ เชื่อมโยงงานเทศกาลประเพณีเทียนพรรษาสู่ชุมชน
คนท าเทียนให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ ก่อให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์อันดี
และชื่อเสียงให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับการสนับสนุนจากส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในโครงการยกระดับงานเด่นใน MICE City (Flagship Events) ในปี ๒๕๖๓ ในการ
ยกระดับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
อุบลราชธานีโดยโครงการนี้มีประโยชน์ต่องานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในกิจกรรม "การเตรียมเส้นทางเชื่อมโยง
งานเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาสู่ชุมชนคนท าเทียนและชุมชนที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ได้" 
   ๑๑.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   ๑๑.๒.๑ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย 
     (๑) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับไปพิจารณาจัดตั้ งคณะท างานหรือ
คณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชายแดนช่องเม็กให้
เป็นเมืองศูนย์การค้าชายแดนและรายงานผลการด าเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ  
     (๒) จังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อน      
Smart City จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยคณะท างานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     ๑) คณะท างานด้านเกษตรและการแปรรูป 
     ๒) คณะท างานด้านการท่องเที่ยว 
     ๓) คณะท างานด้านสินค้าท้องถิ่น 
     ๔) คณะท างานด้านคุณภาพชีวิต 
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    ๑๑.๒.๒ ภายใต้คณะท างานด้านการท่องเที่ยวได้มีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนช่องเม็ก 
Happy Valley ขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อน Smart City และแผนการด าเนินงาน        
(Road Map) ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
     (๑) สร้างการรับรู้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้รับรู้ในการน าเทคโนโลยีมา
พัฒนาเมือง 
     (๒) จัดตั้งกลไกการด าเนินงาน คณะกรรมการและคณะท างาน ขับเคลื่อน Smart city 
จังหวัดอุบลราชธานี 
     (๓) ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด โดยเพ่ิมแนวทางการพัฒนาด้านเมืองอัจฉริยะ Smart City 
     (๔) ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย เช่น เทศบาลนครอุบลราชธานี ด่านชายแดนช่องเม็ก เป็นต้น 
     (๕) วางโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
     ๑) วางโครงสร้างเครือข่าย เช่น Cloud Platform  
     ๒) ติดตั้ง Server ติดตั้ง Sensor  
     ๓) เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ แหล่งท่องเที่ยว สินค้าการเกษตร 
จ านวนรถยนต์ เป็นต้น 
     ๔) จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Intelligence Operating Center (IOC)  
     ๕) สร้าง Application Mobile 
     (๖) เชื่อมโยงการให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น MICE City, Smart Mobility, Smart 
Community, Smart Economy, Smart Environment, Smart Governance, Smart Building และ Smart Energy 
   ๑๑.๒.๓ ขับเคลื่อนงานโดยผ่านกลไกส าคัญของคณะท างานจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยคณะท างานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     (๑) คณะท างานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE มีอ านาจหน้าที่  เตรียม
ความพร้อมของผู้ประกอบการโรงแรมและสถานที่ประชุมให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาและยกระดับบุคลากร       
ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ พัฒนาและยกระดับการจัดงาน MICE 
     (๒) คณะท างานด้านการแสดงสินค้าและการบริการ มีอ านาจหน้าที่ สร้างโปรแกรม
และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐาน พัฒนากิจกรรมและการบริการท่ีสามารถสะท้อนถึงวิธีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของคนในพื้นที ่
     (๓) คณะท างานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ มีอ านาจหน้าที่ พัฒนาช่องทาง
การตลาดเพื่อดึงดูดนักเดินทาง MICE สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีไปยังผู้บริโภค 
     (๔) คณะท างานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการ มีอ านาจหน้าที่ปรับปรุง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรับรองการเติบโตของอุตสาหกรรม MICE ในพื้นที่ให้เชื่อมโยงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
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๑๒. การป้องกันการเสียดินแดนโดยธรรมชาติ : จังหวัดอุบลราชธานี 
   ประเด็น ลดการสูญเสียดินแดน โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้พื้นที่ชายแดน เพ่ือความปลอดภัย และมีความเหมาะสม 
  ๑๒.๑ สรุปสาระส าคัญ 
   โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ และสูญเสียดินแดนริมตลิ่งแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ 
ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพ้ืนที่ มีการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม ลดการสูญเสียดินแดนระหว่างประเทศ ประชาชนมีความสะดวกสบายมีสภาพแวดล้อม
เหมาะสม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน อย่างเป็นระบบ 
   ๑๒.๒ ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
   กรมโยธาธิการและและผังเมืองให้หน่วยงานท้องถ่ินจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณา         
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑๒.๒.๑ มีหนังสือขอโครงการพร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ข.๐๑ 
   ๑๒.๒.๒ ส าเนาแผนพัฒนาจังหวัดที่ระบุชื่อของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
   ๑๒.๒.๓ กรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน มีหนังสือยินยอมให้ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดท าโครงการ 
   ๑๒.๒.๔ กรณีมีแบบก่อสร้าง แบบก่อสร้างต้องมีรายละเอียด เช่น ที่ตั้ง องค์ประกอบรายการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
   ๑๒.๒.๕ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็น      
การยินยอมจากภาคประชาชน (ถ้ามี) และ/หรือ การลงรายชื่อของราษฎรร่วมขอโครงการ 
   ๑๒.๒.๖ ต้องมีหนังสือจากหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยินยอมเข้าพ้ืนที่
ก่อสร้าง และเม่ือโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ยินดีรับมอบโครงการเพื่อใช้งานและดูแลบ ารุงรักษาต่อไป 
   ๑๒.๒.๗ เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว กรณีที่กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองโอนงบประมาณให้จังหวัดอุบลราชธานี โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในทุกข้ันตอน ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 
   ๑๒.๒.๘ ก่อนด าเนินการก่อสร้างต้องขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า 
   ๑๒.๒.๙ ขออนุญาตหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท       
การรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการชลประทาน กรมป่าไม้ เป็นต้น 
   ๑๒.๒.๑๐ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ น าทรัพย์สินปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.๐๓, 
ทร.๐๔, ทร.๐๕) และให้ส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลบ ารุงรักษาต่อไป  
   ๑๒.๒.๑๑ เมื่อหน่วยงานอ่ืนรับมอบทรัพย์สินแล้ว แจ้งกรมธนารักษ์ หรือธนารักษ์ พ้ืนที่ 
เปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ และส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.๖, ทบ.๑๐) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธาน ี  โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๔ 
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๑๒. การป้องกันการเสียดินแดนโดยธรรมชาติ : จังหวัดอุบลราชธานี 
   ประเด็น ลดการสูญเสียดินแดน โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้พื้นที่ชายแดน เพ่ือความปลอดภัย และมีความเหมาะสม 
  ๑๒.๑ สรุปสาระส าคัญ 
   โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ และสูญเสียดินแดนริมตลิ่งแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ 
ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพ้ืนที่ มีการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม ลดการสูญเสียดินแดนระหว่างประเทศ ประชาชนมีความสะดวกสบายมีสภาพแวดล้อม
เหมาะสม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน อย่างเป็นระบบ 
   ๑๒.๒ ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
   กรมโยธาธิการและและผังเมืองให้หน่วยงานท้องถิ่นจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณา         
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑๒.๒.๑ มีหนังสือขอโครงการพร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ข.๐๑ 
   ๑๒.๒.๒ ส าเนาแผนพัฒนาจังหวัดที่ระบุชื่อของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
   ๑๒.๒.๓ กรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน มีหนังสือยินยอมให้ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดท าโครงการ 
   ๑๒.๒.๔ กรณีมีแบบก่อสร้าง แบบก่อสร้างต้องมีรายละเอียด เช่น ที่ตั้ง องค์ประกอบรายการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
   ๑๒.๒.๕ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็น      
การยินยอมจากภาคประชาชน (ถ้ามี) และ/หรือ การลงรายชื่อของราษฎรร่วมขอโครงการ 
   ๑๒.๒.๖ ต้องมีหนังสือจากหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยินยอมเข้าพ้ืนที่
ก่อสร้าง และเม่ือโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ยินดีรับมอบโครงการเพื่อใช้งานและดูแลบ ารุงรักษาต่อไป 
   ๑๒.๒.๗ เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว กรณีที่กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองโอนงบประมาณให้จังหวัดอุบลราชธานี โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในทุกข้ันตอน ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 
   ๑๒.๒.๘ ก่อนด าเนินการก่อสร้างต้องขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า 
   ๑๒.๒.๙ ขออนุญาตหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท       
การรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการชลประทาน กรมป่าไม้ เป็นต้น 
   ๑๒.๒.๑๐ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ น าทรัพย์สินปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.๐๓, 
ทร.๐๔, ทร.๐๕) และให้ส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลบ ารุงรักษาต่อไป  
   ๑๒.๒.๑๑ เมื่อหน่วยงานอ่ืนรับมอบทรัพย์สินแล้ว แจ้งกรมธนารักษ์ หรือธนารักษ์ พ้ืนที่ 
เปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ และส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.๖, ทบ.๑๐) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธาน ี  โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๔ 
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๑๓. เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” : จังหวัดนราธิวาส 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”           
(ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) และแนวทางการด าเนินงาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องน าแนวทางดังกล่าวไปด าเนินการ ทั้งนี้               
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 ๑๓.๑ สาระส าคัญของเรื่อง 
   สศช.ได้ร่วมกับ ศอ.บต.จัดท าโครงการเมืองต้นแบบฯ โดยที่ประชุม คปต .มีมติเห็นชอบ
หลักการ กรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว สรุปได้ดังนี้  
    ๑๓.๑.๑ กรอบแนวคิด พัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
โดยพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี, อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
และ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบที่มีการพัฒนาในลักษณะพ้ืนที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ ให้มีการลงทุน
จากภาคเอกชนที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงและเพ่ิมพ้ืนที่ปลอดภัยได้มากยิ่งข้ึน 
    ๑๓.๑.๒ วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะ และ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
    ๑๓.๑.๓ เป้าหมาย พัฒนาอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็น “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร” พัฒนาอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็น “ศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ” 
และพัฒนาอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็น “เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” 
    ๑๓.๑.๔ แนวทางการพัฒนา แบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่  
    (๑) ระยะเร่งด่วนเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน เช่น ออกมาตรการด้านสิทธิ
ประโยชน์การลงทุน จัดตั้งกองทุนส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอ าเภอ เป็นต้น 
    (๒) ระยะที่ ๒ ปีถัดมาเพ่ือสนับสนุนการลงทุนระยะแรก 
     ๑) อ าเภอหนองจิก : ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้า OTOP 
ปรับปรุงท่าเรือปัตตานีและถนน 
     ๒) อ าเภอสุไหงโก-ลก : จัดตั้ง Free Trade Zone ก่อสร้างสะพานโก-ลกแห่งที่ ๒ 
ศึกษาความเหมาะสมศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์นิทรรศการ ฯลฯ 
     ๓) อ าเภอเบตง : พัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ๆ 
     (๓) ระยะต่อไปในการเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งหมดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 
 
 



- 2
78

 - 
  

ภา
พป

ระ
กอ

บ 
กา

รป
้อง

กัน
กา

รเส
ียด

ินแ
ดน

โด
ยธ

รร
มช

าต
ิโค

รงก
าร

ก่อ
สร

้างเ
ขื่อ

นป
้อง

กัน
กา

รก
ัดเซ

าะ
 แล

ะส
ูญเ

สีย
ดิน

แด
นร

ิมต
ลิ่ง

แม่
น้ า

ชา
ยแ

ดน
ระ

หว
่าง

ปร
ะเท

ศ 

- 279 - 

 

๑๓. เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” : จังหวัดนราธิวาส 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”           
(ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) และแนวทางการด าเนินงาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องน าแนวทางดังกล่าวไปด าเนินการ ทั้งนี้               
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 ๑๓.๑ สาระส าคัญของเรื่อง 
   สศช.ได้ร่วมกับ ศอ.บต.จัดท าโครงการเมืองต้นแบบฯ โดยที่ประชุม คปต .มีมติเห็นชอบ
หลักการ กรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว สรุปได้ดังนี้  
    ๑๓.๑.๑ กรอบแนวคิด พัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
โดยพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี, อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
และ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบที่มีการพัฒนาในลักษณะพ้ืนที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ ให้มีการลงทุน
จากภาคเอกชนที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงและเพ่ิมพ้ืนที่ปลอดภัยได้มากยิ่งข้ึน 
    ๑๓.๑.๒ วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะ และ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
    ๑๓.๑.๓ เป้าหมาย พัฒนาอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็น “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร” พัฒนาอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็น “ศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ” 
และพัฒนาอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็น “เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” 
    ๑๓.๑.๔ แนวทางการพัฒนา แบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่  
    (๑) ระยะเร่งด่วนเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน เช่น ออกมาตรการด้านสิทธิ
ประโยชน์การลงทุน จัดตั้งกองทุนส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอ าเภอ เป็นต้น 
    (๒) ระยะที่ ๒ ปีถัดมาเพ่ือสนับสนุนการลงทุนระยะแรก 
     ๑) อ าเภอหนองจิก : ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้า OTOP 
ปรับปรุงท่าเรือปัตตานีและถนน 
     ๒) อ าเภอสุไหงโก-ลก : จัดตั้ง Free Trade Zone ก่อสร้างสะพานโก-ลกแห่งที่ ๒ 
ศึกษาความเหมาะสมศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์นิทรรศการ ฯลฯ 
     ๓) อ าเภอเบตง : พัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ๆ 
     (๓) ระยะต่อไปในการเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งหมดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
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๑๓.๒ กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน   
การแข่งขัน 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก 
และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การค้า การลงทุน ในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
   แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้าง ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

๑๓.๓ กลไกด าเนินงาน 
   การบริหารจัดการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (คปต.) โดยมีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการ และศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการอนุกรรมการฯ  มีหน้าที่ก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการเมืองต้นแบบฯ รวมถึงพิจารณากลั่นกรองโครงการ ติดตามและ
ประเมิน โดยจัดตั้งส านักงานในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพ่ือประสานการพัฒนาพ้ืนที่       
และระดับจังหวัดได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสุไหงโก -ลก ภายใต้โครงการ        
เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการเมืองต้นแบบฯ   
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 ๑๓.๔ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงานหลัก : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
    โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ 
    (๒) หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่  : ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) ,        

จังหวัดนราธิวาส อ าเภอสุไหงโก-ลก และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
    โทร. ๐ ๗๓๒๐ ๓๘๗๒ 

แผนผังการด าเนินงาน 

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ
สุไหงโก-ลก ภายใตโ้ครงการเมืองต้นแบบ 

“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

จัดท าโครงการ/แผนงาน 
เสนอขอรับงบประมาณ 

โครงการที่
ด าเนินการ 
โดยจังหวัด 

จังหวัดประสาน/ติดตาม
โครงการ 

รายงานผู้บังคับบญัชา 

โครงการที่ด าเนินการโดย
กระทรวง กรม 

รายงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ประสานกลไก 
กบจ. 
กรอ. 
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๑๓.๒ กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน   
การแข่งขัน 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก 
และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การค้า การลงทุน ในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
   แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้าง ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

๑๓.๓ กลไกด าเนินงาน 
   การบริหารจัดการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (คปต.) โดยมีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการ และศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการอนุกรรมการฯ  มีหน้าที่ก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการเมืองต้นแบบฯ รวมถึงพิจารณากลั่นกรองโครงการ ติดตามและ
ประเมิน โดยจัดตั้งส านักงานในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพ่ือประสานการพัฒนาพ้ืนท่ี       
และระดับจังหวัดได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสุไหงโก -ลก ภายใต้โครงการ        
เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการเมืองต้นแบบฯ   
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 ๑๓.๔ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงานหลัก : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
    โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ 
    (๒) หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่  : ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) ,        

จังหวัดนราธิวาส อ าเภอสุไหงโก-ลก และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
    โทร. ๐ ๗๓๒๐ ๓๘๗๒ 

แผนผังการด าเนินงาน 

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ
สุไหงโก-ลก ภายใตโ้ครงการเมืองต้นแบบ 

“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

จัดท าโครงการ/แผนงาน 
เสนอขอรับงบประมาณ 

โครงการที่
ด าเนินการ 
โดยจังหวัด 

จังหวัดประสาน/ติดตาม
โครงการ 

รายงานผู้บังคับบญัชา 

โครงการที่ด าเนินการโดย
กระทรวง กรม 

รายงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ประสานกลไก 
กบจ. 
กรอ. 
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ภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มี
ความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คําปรึกษา 
แนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง 
และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการ
สาธารณะ ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังนี้ 
 ๑. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น)  
 ๒. กรมการพัฒนาชุมชน 
 ๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

โดยจําแนกกระบวนการทํางานตามภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเป็น     
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ด้านการพัฒนาชุมชน 
๑. บทบาทและภารกิจที่ส าคัญของการพัฒนาชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน “Community Development Department”..เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยแยกออกจากส่วนพัฒนาท้องถิ่น กรมมหาดไทย 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๐๕ นับตั้งแต่นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาและสภาพการณ์ของสังคมในแต่ละยุคสมัย                   
ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ จําแนกได้เป็น ๖ ระยะ คือ 

ระยะที่ ๑ ก่อร่างสร้างองค์กร ๑๐ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๔) ได้เปิดเขตพัฒนา ๑๑๕ อําเภอ 
๑,๐๘๖ ตําบล ๑๐,๘๑๖ หมู่บ้าน เน้นการหารูปแบบวิธีการพัฒนาชนบท แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ         
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชนบท โดยเน้นให้การศึกษาและฝึกอบรมในการครองชีพ การพัฒนาของชุมชน       
การกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันแก้ปัญหาตนเองและหมู่บ้านเพ่ือความมั่นคงของชาติ นําปัญหาความต้องการ      
ของชาวบ้านมาสู่ภาครัฐ 

ระยะที่ ๒ สร้างพลังชุมชน ๑๐ ปีที่สอง (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๔) เปิดเขตพัฒนาทุกอําเภอทั่วประเทศ 
ระยะนี้เน้นการทํางานตามแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการช่วยเหลือ
ตนเองและชุมชนยิ่งขึ้น ให้ความสําคัญต่อการสร้างผู้นําและการรวมกลุ่มให้มีกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นฐานพลัง
การพัฒนา ริเริ่มกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ธนาคารข้าวตามแนวพระราชดําริ จัดให้มีกิจกรรมวันพัฒนา          
โดยถือวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ริเริ่มให้มีวันกตัญญูซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน 

ระยะที่ ๓ มุ่งสู่ระบบบริหารการพัฒนาชนบทแห่งชาติ ๑๐ ปีที่สาม (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๔)     
มีรูปแบบวิธีการที่ชัดเจนตั้งแต่ระดับชาติ จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน เน้นการพัฒนาจากตนเอง      
และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนในการดําเนินงาน พัฒนาองค์กร
ประชาชนให้สามารถวางแผนและดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เยาวชน   
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นอกระบบโรงเรียน พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความสําคัญต่อปัจจัย ที่มี  
ความจําเป็นพื้นฐาน ส่งเสริมรายได้และพัฒนาเงินทุน และเพ่ิมความสามารถการทํางานเป็นกลุ่ม 

ระยะที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๐ ปีที่สี่ (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๔) ยึดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้ประชาชนรู้จักคิด ตัดสินใจ และปฏิบัติอันเป็นประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาชุมชน 
พัฒนาองค์กร อาสาสมัคร เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ จัดระบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท จัดทําแผนพัฒนา
ตําบล ๕ ปี และแผนพัฒนาตําบลประจําปี รวมถึงจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสตรี เด็ก เยาวชน และอาชีพ เป็นต้น 

ระยะที่ ๕ ยุคใหม่ของระบบราชการ ๑๐ ปีที่ห้า (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําชุมชน องค์กร และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน ออกแบบระบบการวัดประเมินผลเพ่ือเป็น “องค์กร
ราชการที่มีสมรรถนะสูง” ของระบบการบริหารราชการยุคใหม่ ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พัฒนาระบบมาตรฐานงานชุมชน สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน โครงการแก้ปัญหา
ความยากจนแบบถึงลูกถึงคน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  

ระยะที่ ๖ สร้างชนบทให้เป็นสุขพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล (พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา) เป็นช่วง
ของการดําเนินงานสร้างชนบทให้เป็นสุขพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล ดําเนินภารกิจเพ่ือตอบสนอง     
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้กําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมการบริหารชุมชนให้เกิดความสุข 
โดยพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน เชื่อมโยงไปสู่ดัชนีชุมชนเข้มแข็ง โดยมุ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ และประชาชนมีความสุข  

กรมการพัฒนาชุมชนมีโครงสร้างการบริหารราชการ ประกอบด้วย ราชการบริหารส่วนกลาง        
จํานวน ๑๕ หน่วยงาน (สํานัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม) และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ทั้งนี้  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้    
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ        
โดยสนับสนุนให้มีการจัดทําและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทํายุทธศาสตร์ชุมชน 
ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    
และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน 

๒) จัดทําและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําหรับประเมินความก้าวหน้า 
และมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน 
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ภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มี
ความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คําปรึกษา 
แนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง 
และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการ
สาธารณะ ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังนี้ 
 ๑. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น)  
 ๒. กรมการพัฒนาชุมชน 
 ๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

โดยจําแนกกระบวนการทํางานตามภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเป็น     
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ด้านการพัฒนาชุมชน 
๑. บทบาทและภารกิจที่ส าคัญของการพัฒนาชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน “Community Development Department”..เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยแยกออกจากส่วนพัฒนาท้องถิ่น กรมมหาดไทย 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๐๕ นับตั้งแต่นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาและสภาพการณ์ของสังคมในแต่ละยุคสมัย                   
ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ จําแนกได้เป็น ๖ ระยะ คือ 

ระยะที่ ๑ ก่อร่างสร้างองค์กร ๑๐ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๔) ได้เปิดเขตพัฒนา ๑๑๕ อําเภอ 
๑,๐๘๖ ตําบล ๑๐,๘๑๖ หมู่บ้าน เน้นการหารูปแบบวิธีการพัฒนาชนบท แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ         
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชนบท โดยเน้นให้การศึกษาและฝึกอบรมในการครองชีพ การพัฒนาของชุมชน       
การกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันแก้ปัญหาตนเองและหมู่บ้านเพ่ือความมั่นคงของชาติ นําปัญหาความต้องการ      
ของชาวบ้านมาสู่ภาครัฐ 

ระยะที่ ๒ สร้างพลังชุมชน ๑๐ ปีที่สอง (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๔) เปิดเขตพัฒนาทุกอําเภอทั่วประเทศ 
ระยะนี้เน้นการทํางานตามแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการช่วยเหลือ
ตนเองและชุมชนยิ่งขึ้น ให้ความสําคัญต่อการสร้างผู้นําและการรวมกลุ่มให้มีกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นฐานพลัง
การพัฒนา ริเริ่มกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ธนาคารข้าวตามแนวพระราชดําริ จัดให้มีกิจกรรมวันพัฒนา          
โดยถือวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ริเริ่มให้มีวันกตัญญูซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน 

ระยะที่ ๓ มุ่งสู่ระบบบริหารการพัฒนาชนบทแห่งชาติ ๑๐ ปีที่สาม (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๔)     
มีรูปแบบวิธีการที่ชัดเจนตั้งแต่ระดับชาติ จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน เน้นการพัฒนาจากตนเอง      
และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนในการดําเนินงาน พัฒนาองค์กร
ประชาชนให้สามารถวางแผนและดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เยาวชน   
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นอกระบบโรงเรียน พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความสําคัญต่อปัจจัย ที่มี  
ความจําเป็นพื้นฐาน ส่งเสริมรายได้และพัฒนาเงินทุน และเพ่ิมความสามารถการทํางานเป็นกลุ่ม 

ระยะที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๐ ปีที่สี่ (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๔) ยึดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้ประชาชนรู้จักคิด ตัดสินใจ และปฏิบัติอันเป็นประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาชุมชน 
พัฒนาองค์กร อาสาสมัคร เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ จัดระบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท จัดทําแผนพัฒนา
ตําบล ๕ ปี และแผนพัฒนาตําบลประจําปี รวมถึงจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสตรี เด็ก เยาวชน และอาชีพ เป็นต้น 

ระยะที่ ๕ ยุคใหม่ของระบบราชการ ๑๐ ปีที่ห้า (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําชุมชน องค์กร และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน ออกแบบระบบการวัดประเมินผลเพ่ือเป็น “องค์กร
ราชการที่มีสมรรถนะสูง” ของระบบการบริหารราชการยุคใหม่ ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พัฒนาระบบมาตรฐานงานชุมชน สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน โครงการแก้ปัญหา
ความยากจนแบบถึงลูกถึงคน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  

ระยะที่ ๖ สร้างชนบทให้เป็นสุขพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล (พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา) เป็นช่วง
ของการดําเนินงานสร้างชนบทให้เป็นสุขพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล ดําเนินภารกิจเพ่ือตอบสนอง     
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้กําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมการบริหารชุมชนให้เกิดความสุข 
โดยพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน เชื่อมโยงไปสู่ดัชนีชุมชนเข้มแข็ง โดยมุ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ และประชาชนมีความสุข  

กรมการพัฒนาชุมชนมีโครงสร้างการบริหารราชการ ประกอบด้วย ราชการบริหารส่วนกลาง        
จํานวน ๑๕ หน่วยงาน (สํานัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม) และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ทั้งนี้  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้    
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ        
โดยสนับสนุนให้มีการจัดทําและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทํายุทธศาสตร์ชุมชน 
ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    
และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน 

๒) จัดทําและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําหรับประเมินความก้าวหน้า 
และมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน 
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๓) พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และ
การบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน ผู้นําชุมชน องค์การชุมชน 
และเครือข่ายองค์การชุมชน 

๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและสร้างองค์ความรู้เ พ่ือใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชุมชน 

๖) ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ผู้นําชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การ
ชุมชน ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา
ชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง            
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๒. ฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน : ผู้น าชุมชน อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน 
และภาคี ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน  

ฐานข้อมูลการพัฒนาผู้นําชุมชน อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคี    
การพัฒนาชุมชนในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ที่สําคัญ ประกอบด้วย ๑๒ ฐานข้อมูล ได้แก่   
๑) ปราชญ์ชุมชน ๒) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)/ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) ๓) อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ๔) คณะกรรมการพัฒนาสตรี ๕) คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี               
๖) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) ๗) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือการผลิต              
๘) คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ๙) คณะกรรมการศูนย์การจัดการกองทุนชุมชน   
๑๐) คณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ๑๑) บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ จํากัด 
และ ๑๒) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลด้านล่าง 
(ข้อมูลจาก รายงานประจําปี ๒๕๖๓ กรมการพัฒนาชุมชน (Annual Report ๒๐๒๐)) 

1) ปราชญ์ชุมชน จ านวน 23,589 คน 

2) อาสาพัฒนาชุมชน 
(อช.)ผู้น าอาสาพัฒนา
ชุมชน (ผู้น า อช.) 

- สมาคมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนไทย        1 คณะ             36 คน 
- สมาคมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด  36 คณะ           195 คน 
- ชมรมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด    68 คณะ        1,607 คน 
- ชมรมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนอ าเภอ   810  คณะ      11,051 คน 
- ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.)                         13,376 คน 
- อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)             289,580 คน 

3) อาสาสมัคร 
ผู้ประสานงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

- ระดับหมู่บ้าน           70,384 คน 
- ระดับชุมชน           18,702 คน 
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4) คณะกรรมการ 
พัฒนาสตรี 

- สมาคมผู้น าสตรีพัฒนาชุมชนไทย             1 คณะ              36 คน 
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค                4 คณะ            160 คน 
- สมาคมผู้น าสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด       34 คณะ         1,513 คน 
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด           76 คณะ         2,740 คน 
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ         878 คณะ       20,090  คน 
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล       7,124 คณะ     134,284 คน 
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน   74,780 คณะ     928,510 คน 

5) คณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

- ระดับจังหวัด          878  คน 
- ระดับต าบล/เทศบาล       66,660 คน 
- ระดับกรุงเทพมหานคร           14 คน 
- ระดับเขต          585 คน  

6) คณะกรรมการศูนย์
ประสานงานองค์การ
ชุมชน (ศอช.) 

- ระดับจังหวัด                     76 คณะ 
- ระดับอ าเภอ          878 คณะ 
- ระดับต าบล                6,809 คณะ 

7) คณะกรรมการ 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิต 

จ านวน  19,646  คณะ แต่ละคณะแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ๆ ละ 3 - 5 คน 

8) คณะกรรมการ
โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) 

จ านวน  29,231  คณะ ๆ ละ 7 - 9 คน 

9) คณะกรรมการ 
ศูนย์การจัดการกองทุน
ชุมชน 

จ านวน 924 คณะ ประกอบด้วย ตัวแทนจากกลุ่ม/กองทุนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ผู้น าชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ 

1๐) คณะกรรมการ
เครือข่ายหนึ่งต าบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

- ระดับประเทศ       1   เครือข่าย 
- ระดับจังหวัด     76   เครือข่าย 
- ระดับอ าเภอ    878   เครือข่าย 

๑๑) บริษัท โอทอปอิน
เตอร์เทรดเดอร์ จ ากัด 

- บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด   1  บริษัท 
- บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ จ ากัด ระดับจังหวัด  59  บริษัท 

1๒) บริษัท ประชารัฐ 
รักสามัคคี (วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม) จ ากัด 

- บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ ากัด                    1 บริษัท 
- บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด  76 จังหวัด 
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๓) พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และ
การบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน ผู้นําชุมชน องค์การชุมชน 
และเครือข่ายองค์การชุมชน 

๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและสร้างองค์ความรู้เ พ่ือใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชุมชน 

๖) ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ผู้นําชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การ
ชุมชน ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา
ชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง            
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๒. ฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน : ผู้น าชุมชน อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน 
และภาคี ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน  

ฐานข้อมูลการพัฒนาผู้นําชุมชน อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคี    
การพัฒนาชุมชนในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ที่สําคัญ ประกอบด้วย ๑๒ ฐานข้อมูล ได้แก่   
๑) ปราชญ์ชุมชน ๒) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)/ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) ๓) อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ๔) คณะกรรมการพัฒนาสตรี ๕) คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี               
๖) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) ๗) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือการผลิต              
๘) คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ๙) คณะกรรมการศูนย์การจัดการกองทุนชุมชน   
๑๐) คณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ๑๑) บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ จํากัด 
และ ๑๒) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลด้านล่าง 
(ข้อมูลจาก รายงานประจําปี ๒๕๖๓ กรมการพัฒนาชุมชน (Annual Report ๒๐๒๐)) 

1) ปราชญ์ชุมชน จ านวน 23,589 คน 

2) อาสาพัฒนาชุมชน 
(อช.)ผู้น าอาสาพัฒนา
ชุมชน (ผู้น า อช.) 

- สมาคมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนไทย        1 คณะ             36 คน 
- สมาคมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด  36 คณะ           195 คน 
- ชมรมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด    68 คณะ        1,607 คน 
- ชมรมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนอ าเภอ   810  คณะ      11,051 คน 
- ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.)                         13,376 คน 
- อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)             289,580 คน 

3) อาสาสมัคร 
ผู้ประสานงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

- ระดับหมู่บ้าน           70,384 คน 
- ระดับชุมชน           18,702 คน 
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4) คณะกรรมการ 
พัฒนาสตรี 

- สมาคมผู้น าสตรีพัฒนาชุมชนไทย             1 คณะ              36 คน 
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค                4 คณะ            160 คน 
- สมาคมผู้น าสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด       34 คณะ         1,513 คน 
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด           76 คณะ         2,740 คน 
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ         878 คณะ       20,090  คน 
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล       7,124 คณะ     134,284 คน 
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน   74,780 คณะ     928,510 คน 

5) คณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

- ระดับจังหวัด          878  คน 
- ระดับต าบล/เทศบาล       66,660 คน 
- ระดับกรุงเทพมหานคร           14 คน 
- ระดับเขต          585 คน  

6) คณะกรรมการศูนย์
ประสานงานองค์การ
ชุมชน (ศอช.) 

- ระดับจังหวัด                     76 คณะ 
- ระดับอ าเภอ          878 คณะ 
- ระดับต าบล                6,809 คณะ 

7) คณะกรรมการ 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิต 

จ านวน  19,646  คณะ แต่ละคณะแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ๆ ละ 3 - 5 คน 

8) คณะกรรมการ
โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) 

จ านวน  29,231  คณะ ๆ ละ 7 - 9 คน 

9) คณะกรรมการ 
ศูนย์การจัดการกองทุน
ชุมชน 

จ านวน 924 คณะ ประกอบด้วย ตัวแทนจากกลุ่ม/กองทุนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ผู้น าชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ 

1๐) คณะกรรมการ
เครือข่ายหนึ่งต าบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

- ระดับประเทศ       1   เครือข่าย 
- ระดับจังหวัด     76   เครือข่าย 
- ระดับอ าเภอ    878   เครือข่าย 

๑๑) บริษัท โอทอปอิน
เตอร์เทรดเดอร์ จ ากัด 

- บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด   1  บริษัท 
- บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ จ ากัด ระดับจังหวัด  59  บริษัท 

1๒) บริษัท ประชารัฐ 
รักสามัคคี (วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม) จ ากัด 

- บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ ากัด                    1 บริษัท 
- บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด  76 จังหวัด 
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๓. ทิศทางและกระบวนการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชน

พึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕” กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดให้ปี ๒๕๖๔ เป็นปีแห่งการเสริมสร้างพลังและ
ยกระดับขีดความสามารถของชุมชน เพ่ือให้คน
ยังชีพอยู่ได้ มีงานทํา มีรายได้ เศรษฐกิจชุมชน
ฟ้ืนตัว และสามารถพัฒนาสู่อนาคตได้อย่าง
สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
ด้วยทิศทางการพัฒนาชุมชน ๕ ประเด็น ได้แก่  
ประเด็นที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน (Human Capital)  
ประเด็นที่ ๒ การสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน 
(Local Capital)  
ประเด็นที่  ๓  การเ พ่ิมความเข้มแข็ งของ
เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)  
ประ เด็นที่  ๔  การ เ สริ มสร้ า งพลั งชุ มชน 
(Community Empowerment)  
ประเด็นที่ ๕ การพัฒนาปัจจัยที่ เ อ้ือในการ
ขับเคลื่อนงาน (Enabling Factors) 
 
 
 

๓.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน (Human Capital)  
กรมการพัฒนาชุมชน ได้นําสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพแวดล้อมของการบริหารประเทศ      

นํามาดําเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ โดยมีโครงการ/กิจกรรม อาทิ  

๓.๑.๑ การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความเป็นมา 
รัฐบาลมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัด     

ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียกโดยย่อว่า “ศจพ.” 
และแต่งตั้งคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (คจพ.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน      
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เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยจะได้ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาบูรณา
การความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ภายใต้การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืน 

ผลการด าเนินงาน 
(๑) นายกรัฐมนตรี มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  เป็น

ประธานคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) โดยได้จัดการประชุม
คณะกรรมการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ที่ประชุม       
มีมติการประชุม ดังนี้ 

๑) เห็นชอบกลไกการดําเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน         
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอํานาจ       
ตามร่างคําสั่งจัดตั้งศูนย์อํานวยการฯ ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและหน้าที่อํานาจ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



- 286 - 

  

๓. ทิศทางและกระบวนการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชน

พึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕” กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดให้ปี ๒๕๖๔ เป็นปีแห่งการเสริมสร้างพลังและ
ยกระดับขีดความสามารถของชุมชน เพ่ือให้คน
ยังชีพอยู่ได้ มีงานทํา มีรายได้ เศรษฐกิจชุมชน
ฟ้ืนตัว และสามารถพัฒนาสู่อนาคตได้อย่าง
สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
ด้วยทิศทางการพัฒนาชุมชน ๕ ประเด็น ได้แก่  
ประเด็นที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน (Human Capital)  
ประเด็นที่ ๒ การสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน 
(Local Capital)  
ประเด็นที่  ๓  การเ พ่ิมความเ ข้มแ ข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)  
ประ เด็นที่  ๔  การ เ สริ มสร้ า งพลั งชุ มชน 
(Community Empowerment)  
ประเด็นที่ ๕ การพัฒนาปัจจัยที่ เ อ้ือในการ
ขับเคลื่อนงาน (Enabling Factors) 
 
 
 

๓.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน (Human Capital)  
กรมการพัฒนาชุมชน ได้นําสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพแวดล้อมของการบริหารประเทศ      

นํามาดําเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ โดยมีโครงการ/กิจกรรม อาทิ  

๓.๑.๑ การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความเป็นมา 
รัฐบาลมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัด     

ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียกโดยย่อว่า “ศจพ.” 
และแต่งตั้งคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (คจพ.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน      
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เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยจะได้ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาบูรณา
การความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ภายใต้การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืน 

ผลการด าเนินงาน 
(๑) นายกรัฐมนตรี มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  เป็น

ประธานคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) โดยได้จัดการประชุม
คณะกรรมการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ที่ประชุม       
มีมติการประชุม ดังนี้ 

๑) เห็นชอบกลไกการดําเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน         
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอํานาจ       
ตามร่างคําสั่งจัดตั้งศูนย์อํานวยการฯ ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและหน้าที่อํานาจ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่  
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๒) มอบหมายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัด   
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร        
(ศจพ.กทม.) และศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอํานาจ ตามร่างคําสั่งจัดตั้งศูนย์อํานวยการฯ  

ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้  สามารถ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและหน้าที่อํานาจ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 

๓) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ TPMAP ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

๔) เร่งรัด ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ ดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ลดความเหลื่อมล้ํา รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ พร้อมประสานหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องนําเข้าข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก โดยนําส่งให้แก่สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

๕) มอบหมายให้ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พัฒนาระบบ TPMAP ทั้งในส่วนของข้อมูลและการใช้งานของ
ระบบให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

(๒) คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่ งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีคําสั่งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ ลงวันที่ ๘ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีองค์ประกอบ หน้าที่และอํานาจ ตามคําสั่งฯ โดยสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบได้ตาม       
ความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 

(๓) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  มีหนังสือ ด่วนที่สุ ด              
ที่ นร ๑๑๑๒/๐๑๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ปลัดกระทรวงมหาดไทยดําเนินการเร่งรัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอ (ศจพ.อ.) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
(คจพ.จ. และ คจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีองค์ประกอบ หน้าที่และอํานาจตามคําสั่ งจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัด        
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด 
และระดับต่าง ๆ โดยสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ เมื่อจัดตั้งแล้วเสร็จ   
ให้นําเข้าคําสั่งฯ มาที่ http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ข้อมูล     
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีจังหวัดที่ได้นําเข้าคําสั่งจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
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อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) และคําสั่งอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้ว จํานวน ๗๖ จังหวัด 
และกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้นําเข้าคําสั่งฯ แล้ว 

(๔) กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔           
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิ สุโกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารระดับสูง       
ของกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม 

(๕) กรมการพัฒนาชุมชน จัดทําฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายและทะเบียนครัวเรือน
เป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : 
TPMAP) เพ่ือมอบหมายให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดทําทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย และดําเนินการพัฒนา
คู่มือ/แนวทางการดําเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
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๒) มอบหมายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัด   
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร        
(ศจพ.กทม.) และศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอํานาจ ตามร่างคําสั่งจัดตั้งศูนย์อํานวยการฯ  

ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้  สามารถ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและหน้าที่อํานาจ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 

๓) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ TPMAP ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

๔) เร่งรัด ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ ดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ลดความเหลื่อมล้ํา รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามแนวทางการขับเคล่ือนฯ พร้อมประสานหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องนําเข้าข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก โดยนําส่งให้แก่สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

๕) มอบหมายให้ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พัฒนาระบบ TPMAP ทั้งในส่วนของข้อมูลและการใช้งานของ
ระบบให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

(๒) คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่ งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีคําสั่งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ ลงวันที่ ๘ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีองค์ประกอบ หน้าที่และอํานาจ ตามคําสั่งฯ โดยสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบได้ตาม       
ความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 

(๓) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  มีหนังสือ ด่วนที่สุ ด              
ที่ นร ๑๑๑๒/๐๑๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ปลัดกระทรวงมหาดไทยดําเนินการเร่งรัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอ (ศจพ.อ.) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
(คจพ.จ. และ คจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีองค์ประกอบ หน้าที่และอํานาจตามคําสั่ งจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัด        
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด 
และระดับต่าง ๆ โดยสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ เมื่อจัดตั้งแล้วเสร็จ   
ให้นําเข้าคําสั่งฯ มาที่ http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ข้อมูล     
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีจังหวัดที่ได้นําเข้าคําสั่งจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
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อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) และคําสั่งอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้ว จํานวน ๗๖ จังหวัด 
และกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้นําเข้าคําสั่งฯ แล้ว 

(๔) กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔           
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิ สุโกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารระดับสูง       
ของกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม 

(๕) กรมการพัฒนาชุมชน จัดทําฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายและทะเบียนครัวเรือน
เป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : 
TPMAP) เพ่ือมอบหมายให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดทําทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย และดําเนินการพัฒนา
คู่มือ/แนวทางการดําเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
 



- 290 - 

  

๓.๑.๒  กรณีตัวอย่างการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ปี ๒๕๖๐ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า      
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ซึ่งตั้งต้นโดยใช้ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)     
จากกรมการพัฒนาชุมชน และข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลัง มายืนยันซึ่งกันและกัน       
หรืออีกนัยหนึ่ง “คนจนเป้าหมาย” ใน TPMAP ก็คือคนจนใน จปฐ. ที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้    
ในปี ๒๕๖๑ ได้เริ่มมีการพัฒนาระบบ TPMAP Logbook เพื่อบริหารจัดการคนยากจน ๕ มิติ ได้แก่           
ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ โดย TPMAP Logbook      
จะเชื่อมโยงข้อมูลคนจนจาก TPMAP ที่สามารถระบุได้ว่าคนจนเป้าหมายมีความยากจนมิติใดบ้าง ซึ่งในปี ๒๕๖๓     
เป็นต้นมา กรมการพัฒนาชุมชน ได้ใช้ TPMAP Logbook เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

(๑) โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางสังคม : 
กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ความเป็นมา 
กรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้

น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม : กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒๐ จังหวัด ๒๗๔ อําเภอ ๕๐๐ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ ๓๘,๐๐๐ บาท/ปี    
ที่สามารถพัฒนาได้ หรือครัวเรือนที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
บูรณาการ การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และ
การสนับสนุนให้ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนเป้าหมาย) มีอาชีพและมีรายได้ จํานวน ๗,๕๐๐ ครัวเรือน      
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้มีอาชีพ มีรายได้ และลดปัญหาความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม 

ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) ชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยประชุมคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด 
(ศจพ.จ.) และระดับอําเภอ (ศจพ.อ.) (หมายเหตุ : ชื่อเดิม) เพ่ือรับทราบแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ กําหนด
เป้าหมายการดําเนินงาน มอบหมายภารกิจ และตั้งทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน 

๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอําเภอ 
๓) ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอําเภอ จัดทําแผนปฏิบัติการ และ      

ลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนเป้าหมาย) เพ่ือสํารวจปัญหาความต้องการของครัวเรือน
เป้าหมาย และบันทึกข้อมูลลงในระบบ TPMAP Logbook 

๔) ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอําเภอ ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุ
สําหรับประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามแผนความต้องการประกอบอาชีพ 

๕) สรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน 
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การด าเนินงาน 
๑) ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนเป้าหมาย) จํานวน ๗,๕๐๐ ครัวเรือน ได้รับการ

พัฒนาอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยอาชีพที่สนับสนุน ๕ ลําดับแรก ได้แก่ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จํานวน ๒,๗๗๕ ครัวเรือน 
เลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง จํานวน ๙๗๘ ครัวเรือน เลี้ยงปลาดุก จํานวน ๕๒๓ ครัวเรือน ปลูกผัก จํานวน ๓๙๖ ครัวเรือน 
และเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ปลูกผักและไม้ผล จํานวน ๒๙๗ ครัวเรือน  

๒) ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนเป้าหมาย) มีรายได้เพ่ิมขึ้น จํานวน ๗,๔๘๙ ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน ๕,๖๔๗.๒๗ บาท 

๓) ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการดูแลตามปฏิบัติการ ๔ ท ได้แก่ 
ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก ด้วยการปรับทัศนคติครัวเรือนเป้าหมายในการร่วมแก้ไขปัญหาความยากจน
ของครัวเรือนตนเอง โดยครัวเรือนได้รับวัสดุสนับสนุนตรงตามความต้องการ/ความถนัดในการประกอบอาชีพ        
ทําให้ต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน 

๔) ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอําเภอ มีความเข้าใจในการขับเคลื่อน
กิจกรรมฯ สามารถให้คําแนะนํา เป็นที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง เชื่อมประสานหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ครัวเรือนเป้าหมายได้อย่างตรงจุด 

๕) คณะกรรมการ ศจพ.จ. และ ศจพ.อ. ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อน
โครงการฯ สามารถชี้เป้าครัวเรือนยากจน และมอบหมายภารกิจแต่ละหน่วยงานในการให้ ความช่วยเหลือ
ครัวเรือนเป้าหมาย ได้อย่างชัดเจนและไม่เกิดความซ้ําซ้อน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน   โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๓ 
 

(๒) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม  
ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(NECTEC) ได้แถลงผลการศึกษาการพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Big Data) พบว่ามีคนจนทั่วประเทศ 
จํานวน ๑,๐๓๒,๙๘๗ คน โดยภาพรวมคนจนในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี ๒๕๖๑ มีคนจนน้อยที่สุด จํานวน ๖๐๑ ครัวเรือน 
๙๐๓ คน จังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้รับการพิจารณาเป็นจังหวัดนําร่องในการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP      
ในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสงครามได้มอบนโยบายการทํางานแก่หัวหน้าส่วนราชการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิด   
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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๓.๑.๒  กรณีตัวอย่างการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ปี ๒๕๖๐ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า      
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ซึ่งตั้งต้นโดยใช้ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)     
จากกรมการพัฒนาชุมชน และข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลัง มายืนยันซึ่งกันและกัน       
หรืออีกนัยหนึ่ง “คนจนเป้าหมาย” ใน TPMAP ก็คือคนจนใน จปฐ. ที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้    
ในปี ๒๕๖๑ ได้เ ร่ิมมีการพัฒนาระบบ TPMAP Logbook เพื่อบริหารจัดการคนยากจน ๕ มิติ ได้แก่          
ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ โดย TPMAP Logbook      
จะเชื่อมโยงข้อมูลคนจนจาก TPMAP ที่สามารถระบุได้ว่าคนจนเป้าหมายมีความยากจนมิติใดบ้าง ซึ่งในปี ๒๕๖๓     
เป็นต้นมา กรมการพัฒนาชุมชน ได้ใช้ TPMAP Logbook เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

(๑) โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล  าทางสังคม : 
กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ความเป็นมา 
กรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้

น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม : กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒๐ จังหวัด ๒๗๔ อําเภอ ๕๐๐ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ ๓๘,๐๐๐ บาท/ปี    
ที่สามารถพัฒนาได้ หรือครัวเรือนที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
บูรณาการ การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และ
การสนับสนุนให้ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนเป้าหมาย) มีอาชีพและมีรายได้ จํานวน ๗,๕๐๐ ครัวเรือน      
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้มีอาชีพ มีรายได้ และลดปัญหาความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม 

ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) ชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยประชุมคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด 
(ศจพ.จ.) และระดับอําเภอ (ศจพ.อ.) (หมายเหตุ : ชื่อเดิม) เพ่ือรับทราบแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ กําหนด
เป้าหมายการดําเนินงาน มอบหมายภารกิจ และตั้งทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน 

๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอําเภอ 
๓) ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอําเภอ จัดทําแผนปฏิบัติการ และ      

ลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนเป้าหมาย) เพ่ือสํารวจปัญหาความต้องการของครัวเรือน
เป้าหมาย และบันทึกข้อมูลลงในระบบ TPMAP Logbook 

๔) ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอําเภอ ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุ
สําหรับประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามแผนความต้องการประกอบอาชีพ 

๕) สรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน 

- 291 - 

  

การด าเนินงาน 
๑) ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนเป้าหมาย) จํานวน ๗,๕๐๐ ครัวเรือน ได้รับการ

พัฒนาอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยอาชีพที่สนับสนุน ๕ ลําดับแรก ได้แก่ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จํานวน ๒,๗๗๕ ครัวเรือน 
เลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง จํานวน ๙๗๘ ครัวเรือน เลี้ยงปลาดุก จํานวน ๕๒๓ ครัวเรือน ปลูกผัก จํานวน ๓๙๖ ครัวเรือน 
และเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ปลูกผักและไม้ผล จํานวน ๒๙๗ ครัวเรือน  

๒) ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนเป้าหมาย) มีรายได้เพ่ิมขึ้น จํานวน ๗,๔๘๙ ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน ๕,๖๔๗.๒๗ บาท 

๓) ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการดูแลตามปฏิบัติการ ๔ ท ได้แก่ 
ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก ด้วยการปรับทัศนคติครัวเรือนเป้าหมายในการร่วมแก้ไขปัญหาความยากจน
ของครัวเรือนตนเอง โดยครัวเรือนได้รับวัสดุสนับสนุนตรงตามความต้องการ/ความถนัดในการประกอบอาชีพ        
ทําให้ต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน 

๔) ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอําเภอ มีความเข้าใจในการขับเคลื่อน
กิจกรรมฯ สามารถให้คําแนะนํา เป็นที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง เชื่อมประสานหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ครัวเรือนเป้าหมายได้อย่างตรงจุด 

๕) คณะกรรมการ ศจพ.จ. และ ศจพ.อ. ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อน
โครงการฯ สามารถชี้เป้าครัวเรือนยากจน และมอบหมายภารกิจแต่ละหน่วยงานในการให้ ความช่วยเหลือ
ครัวเรือนเป้าหมาย ได้อย่างชัดเจนและไม่เกิดความซ้ําซ้อน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน   โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๓ 
 

(๒) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม  
ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(NECTEC) ได้แถลงผลการศึกษาการพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Big Data) พบว่ามีคนจนทั่วประเทศ 
จํานวน ๑,๐๓๒,๙๘๗ คน โดยภาพรวมคนจนในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี ๒๕๖๑ มีคนจนน้อยที่สุด จํานวน ๖๐๑ ครัวเรือน 
๙๐๓ คน จังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้รับการพิจารณาเป็นจังหวัดนําร่องในการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP      
ในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสงครามได้มอบนโยบายการทํางานแก่หัวหน้าส่วนราชการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิด   
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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การด าเนินงาน 
๑) สร้างการรับรู้  ด้วยการประชุมชี้แจงแนวนโยบายการขั บเคลื่อนโครงการ         

แก้ไขปัญหาความยากจน ให้กับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือได้รับทราบแนวทางการดําเนินงาน 
โดยเป้าหมายที่ชัดเจน คือ “ประโยชน์สุขของพ่ีน้องชาวจังหวัดสมุทรสงคราม” 

๒) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ระบบ TPMAP Logbook ด้วยการฝึกอบรม สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และลงพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ TPMAP Logbook 

๓) สํารวจ ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล และรายงานผล โดยหน่วยงานรับผิดชอบรายมิติ   
ลงพื้นที่ปักหมุด และสํารวจปัญหาความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย และรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน
นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และนําผลการดําเนินงานเข้าวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

๔) รวบรวมส่งต่อข้อมูล ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่มีภารกิจตามสภาพ
ปัญหาของครัวเรือนนั้น ๆ เพ่ือดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

๕) รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ     
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม ทุกเดือน 

๖) ติดตาม ประเมินผล โดยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ        
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยสม่ําเสมอ 

๗) ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
ผลการด าเนินงาน 
๑) ปี ๒๕๖๒ ในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถช่วยเหลือคนยากจนได้ 

จํานวน ๑๓๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๓ ของครัวเรือนเป้าหมาย 
๒) ปี ๒๕๖๓ จากข้อมูล TPMAP พบว่า จังหวัดสมุทรสงครามมีคนจนตามเกณฑ์    

ที่กําหนด จํานวน ๔๖๕ ครัวเรือน ๗๕๐ คน 
ปัจจัยความส าเร็จ  
๑) มีการทํางานในรูปแบบประชารัฐจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 

ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบที่ครอบคลุม โดยต้องมีภาคส่วนอ่ืน  

ร่วมเป็นคณะกรรมการ เช่น หอการค้า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด เครือข่าย
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอําเภอ เป็นต้น เพ่ือความสะดวกและความรวดเร็ว                
ในการช่วยเหลือ เนื่องจากไม่ติดเงื่อนไขด้านระเบียบต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของภาคส่วนต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 
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๓) มีการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งเป็นทางการและ      
ไม่เป็นทางการ 

๔) จําแนกปัญหา ประสานงานและส่งต่อข้อมูลเ พ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ           
ให้ความช่วยเหลือ 

๕) ดําเนินการบันทึกข้อมูลควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือน
เป้าหมาย  โดยประสานส่งข ้อมูลให ้หน่วยงานที ่เ กี ่ยวข ้องไปเร ่งแก้ป ัญหา โดยปัญหาใดที ่สามารถ ให้            
ความช่วยเหลือเองได้ต้องรีบดําเนินการเพ่ือกระตุ้นและเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น การมอบเครื่อง
อุปโภค - บริโภค เมล็ดพันธุ์ผัก เป็นต้น  

๖) มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลเป็นรายตําบล เพ่ือติดตาม สนับสนุนครัวเรือน
เป้าหมายและให้คําแนะนําช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

๗) มีการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานทุกขั้นตอน และสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง และ
นําเสนอผลการดําเนินงานที่มีภาพของหน่วยงานหรือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ เพ่ือความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่าง
ให้หน่วยงานหรือผู้ที่ร่วมให้ความช่วยเหลือ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม  โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๐๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 292 - 

  

การด าเนินงาน 
๑) สร้างการรับรู้ ด้วยการประชุมชี้แจงแนวนโยบายการขั บเคลื่อนโครงการ         

แก้ไขปัญหาความยากจน ให้กับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือได้รับทราบแนวทางการดําเนินงาน 
โดยเป้าหมายที่ชัดเจน คือ “ประโยชน์สุขของพ่ีน้องชาวจังหวัดสมุทรสงคราม” 

๒) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ระบบ TPMAP Logbook ด้วยการฝึกอบรม สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และลงพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ TPMAP Logbook 

๓) สํารวจ ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล และรายงานผล โดยหน่วยงานรับผิดชอบรายมิติ   
ลงพื้นที่ปักหมุด และสํารวจปัญหาความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย และรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน
นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และนําผลการดําเนินงานเข้าวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

๔) รวบรวมส่งต่อข้อมูล ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่มีภารกิจตามสภาพ
ปัญหาของครัวเรือนนั้น ๆ เพ่ือดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

๕) รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ     
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม ทุกเดือน 

๖) ติดตาม ประเมินผล โดยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ        
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยสม่ําเสมอ 

๗) ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
ผลการด าเนินงาน 
๑) ปี ๒๕๖๒ ในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถช่วยเหลือคนยากจนได้ 

จํานวน ๑๓๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๓ ของครัวเรือนเป้าหมาย 
๒) ปี ๒๕๖๓ จากข้อมูล TPMAP พบว่า จังหวัดสมุทรสงครามมีคนจนตามเกณฑ์    

ที่กําหนด จํานวน ๔๖๕ ครัวเรือน ๗๕๐ คน 
ปัจจัยความส าเร็จ  
๑) มีการทํางานในรูปแบบประชารัฐจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 

ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบที่ครอบคลุม โดยต้องมีภาคส่วนอ่ืน  

ร่วมเป็นคณะกรรมการ เช่น หอการค้า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด เครือข่าย
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอําเภอ เป็นต้น เพ่ือความสะดวกและความรวดเร็ว                
ในการช่วยเหลือ เนื่องจากไม่ติดเงื่อนไขด้านระเบียบต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของภาคส่วนต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 
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๓) มีการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งเป็นทางการและ      
ไม่เป็นทางการ 

๔) จําแนกปัญหา ประสานงานและส่งต่อข้อมูลเ พ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ           
ให้ความช่วยเหลือ 

๕) ดําเนินการบันทึกข้อมูลควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือน
เป้าหมาย  โดยประสานส่งข ้อมูลให ้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข ้องไปเร ่งแก้ป ัญหา โดยปัญหาใดที ่สามารถ ให้            
ความช่วยเหลือเองได้ต้องรีบดําเนินการเพ่ือกระตุ้นและเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น การมอบเครื่อง
อุปโภค - บริโภค เมล็ดพันธุ์ผัก เป็นต้น  

๖) มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลเป็นรายตําบล เพ่ือติดตาม สนับสนุนครัวเรือน
เป้าหมายและให้คําแนะนําช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

๗) มีการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานทุกขั้นตอน และสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง และ
นําเสนอผลการดําเนินงานที่มีภาพของหน่วยงานหรือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ เพ่ือความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่าง
ให้หน่วยงานหรือผู้ที่ร่วมให้ความช่วยเหลือ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม  โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๐๑๑ 
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(๓) รูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๔๓ 
 

๓.๑.๓  โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน 
(๑) ความเป็นมา 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    
ได้พระราชทานแนวคิดและทฤษฎีหลากหลาย ครอบคลุมและเกี่ยวพันกับกระบวนการพัฒนาหลายสาขา     
ก่อคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่การสงเคราะห์ช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกร เป็นอเนกอนันต์   
มาโดยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ อีกทั้งพระองค์ยังได้พระราชทานพระราชดําริให้จัดตั้ง        
“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ขึ้นตามภูมิภาคต่าง ๆ จํานวน ๖ ศูนย์ ประกอบด้วย 

๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี 
๓) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
๔) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 
๕) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร 
๖) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส 

เพ่ือเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีการศึกษา ทดลอง และสาธิต ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 
ประมง ตลอดจนการพัฒนาทางด้านสังคม และงานศิลปาชีพ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษา ดูงาน ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้มีการนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปส่งเสริมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่รอบศูนย์ ฯ       
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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(๒) วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช     

บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดําริ  

๒) เพ่ือปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติของประชาชน โดยการส่งเสริม
สนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่าย 

๓ ) เ พ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชู เกียรติหมู่บ้านที่ ได้นําแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปประยุกต์ใช้ 

(๓) กลไกการด าเนินงาน 
๑) กลไกการประสานงานภาคีเครือข่าย 
๒) กลไกการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ 
๓) กลไกการติดตามประเมินผล 
๔) กลไกการจัดการความรู้ 
๕) กลไกการสื่อสารสังคม 

(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) ก าหนดเกณฑ์การประเมินและจัดระดับหมู่บ้าน กรมการพัฒนาชุมชนแต่งตั้ง

คณะกรรมการส่วนกลาง เพื่อจัดทําเกณฑ์การประเมินและจัดระดับหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนา      
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๒) สร้างกลไกการประเมินผล  จังหวัดที่ เป็นที่ตั้ งของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน ๖ แห่ง ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี นราธิวาส 
เชียงใหม่ และจังหวัดสกลนคร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะทํางานระดับอําเภอ  

๓) ประเมินผลการด าเนินงานหมู่บ้าน คณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะทํางาน
ระดับอําเภอ นําเกณฑ์การประเมินผลฯ ไปใช้ในการประเมินผลหมู่บ้าน โดยคณะทํางานระดับอําเภอดําเนินการ
ประเมินผลหมู่บ้านเบื้องต้น และส่งมอบผลการประเมินให้คณะกรรมการระดับจังหวัด 

๔) จัดระดับหมู่บ้านและคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ คณะกรรมการระดับจังหวัดนําผล
การประเมินฯ โดยคณะทํางานระดับอําเภอ มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดระดับหมู่บ้านและคัดเลือกหมู่บ้าน
ต้นแบบ จังหวัดละ ๓ หมู่บ้าน ๆ ละ ๑ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม 

๕) ถอดบทเรียนหมู่บ้านต้นแบบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการ
ถอดบทเรียนความสําเร็จของหมู่บ้านต้นแบบ 
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(๓) รูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๔๓ 
 

๓.๑.๓  โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน 
(๑) ความเป็นมา 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    
ได้พระราชทานแนวคิดและทฤษฎีหลากหลาย ครอบคลุมและเกี่ยวพันกับกระบวนการพัฒนาหลายสาขา     
ก่อคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่การสงเคราะห์ช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกร เป็นอเนกอนันต์   
มาโดยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ อีกทั้งพระองค์ยังได้พระราชทานพระราชดําริให้จัดตั้ง        
“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ขึ้นตามภูมิภาคต่าง ๆ จํานวน ๖ ศูนย์ ประกอบด้วย 

๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี 
๓) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
๔) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 
๕) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร 
๖) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส 

เพ่ือเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีการศึกษา ทดลอง และสาธิต ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 
ประมง ตลอดจนการพัฒนาทางด้านสังคม และงานศิลปาชีพ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษา ดูงาน ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้มีการนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปส่งเสริมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่รอบศูนย์ ฯ       
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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(๒) วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช     

บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดําริ  

๒) เพ่ือปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติของประชาชน โดยการส่งเสริม
สนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่าย 

๓ ) เ พ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชู เกียรติหมู่บ้านที่ ได้นําแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปประยุกต์ใช้ 

(๓) กลไกการด าเนินงาน 
๑) กลไกการประสานงานภาคีเครือข่าย 
๒) กลไกการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ 
๓) กลไกการติดตามประเมินผล 
๔) กลไกการจัดการความรู้ 
๕) กลไกการสื่อสารสังคม 

(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) ก าหนดเกณฑ์การประเมินและจัดระดับหมู่บ้าน กรมการพัฒนาชุมชนแต่งตั้ง

คณะกรรมการส่วนกลาง เพื่อจัดทําเกณฑ์การประเมินและจัดระดับหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนา      
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๒) สร้างกลไกการประเมินผล  จังหวัดที่ เป็นที่ตั้ งของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน ๖ แห่ง ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี นราธิวาส 
เชียงใหม่ และจังหวัดสกลนคร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะทํางานระดับอําเภอ  

๓) ประเมินผลการด าเนินงานหมู่บ้าน คณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะทํางาน
ระดับอําเภอ นําเกณฑ์การประเมินผลฯ ไปใช้ในการประเมินผลหมู่บ้าน โดยคณะทํางานระดับอําเภอดําเนินการ
ประเมินผลหมู่บ้านเบื้องต้น และส่งมอบผลการประเมินให้คณะกรรมการระดับจังหวัด 

๔) จัดระดับหมู่บ้านและคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ คณะกรรมการระดับจังหวัดนําผล
การประเมินฯ โดยคณะทํางานระดับอําเภอ มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดระดับหมู่บ้านและคัดเลือกหมู่บ้าน
ต้นแบบ จังหวัดละ ๓ หมู่บ้าน ๆ ละ ๑ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม 

๕) ถอดบทเรียนหมู่บ้านต้นแบบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการ
ถอดบทเรียนความสําเร็จของหมู่บ้านต้นแบบ 
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๖) เผยแพร่ ยกย่องต้นแบบ กรมการพัฒนาชุมชนจัดพิธีมอบรางวัล หมู่บ้านต้นแบบ
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริฯ โดยมอบโล่รางวัลแก่หมู่บ้านต้นแบบ ๓ ด้าน ในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ     
๖ แห่ง รวม ๑๘ หมู่บ้าน และเงินรางวัลหมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๓ 
 

๓.๑.๔ การพัฒนาหมู่บ้าน “คนรักษ์ช้าง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุน
“โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” 

(๑) ความเป็นมา 
จากปัญหาช้างป่าในพ้ืนที่รอยต่อ ๕ จังหวัดในภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง และจังหวัดสระแก้ว) ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง เกิดการสูญเสียชีวิต รวมถึงพืชผลทาง
การเกษตรและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ จึงมีประกาศราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่า
รอยต่อ ๕ จังหวัดในภาคตะวันออก เพ่ือเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่า รวมทั้ง
การดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านคชานุรักษ์” 

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะหัวหน้าคณะทํางานพัฒนาชุมชน
ตามคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง     
มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ภายใต้ชื่อหมู่บ้าน
คนรักษ์ช้าง ทั้งนี้ ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา ได้ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการพัฒนา อีกหลายด้าน    
จึงดําเนินการพัฒนาอาชีพ เลือกอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและจัดตั้งกองทุนสวัสดิการต่ าง ๆ โดยน้อมนํา    
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แนวพระราชดําริของรัชกาลที่ ๙ ประเด็นการจัดการพ้ืนที่ การสร้างอาชีพเสริม และการจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่า มาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักนิติธรรม เพ่ือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน การสร้างเครือข่าย    
การพัฒนาที่ยั่งยืนในพ้ืนที่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก ภายใต้ “โครงการ
พัชรสุธาคชานุรักษ์” ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระยะแรกเป็นหมู่บ้านนําร่อง ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านคชานุรักษ์” 
จํานวน ๕ หมู่บ้าน และหมู่บ้านขยายผล จํานวน ๑๘ หมู่บ้าน 

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทําโครงการพัฒนาหมู่บ้าน “คนรักษ์ช้าง” ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” โดยกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า จํานวน ๒๓๕ หมู่บ้าน (๑๘ อําเภอ ๔๕ ตําบล)  

(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
๑) คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดในภาคตะวันออก 
๒) คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการปัญหาเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่าง

คนและช้าง 
๓) คณะทํางานพัฒนาชุมชน (ตามคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการปัญหา

เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง) 
(๓) กลไกการด าเนินงาน 

๑) กลไกการประสานงานภาคีเครือข่าย 
๒) กลไกการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ 
๓) กลไกการติดตามประเมินผล 
๔) กลไกการจัดการความรู้ 
๕) กลไกการสื่อสารสังคม 

(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นําและประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือให้สามารถ

ปรับตัวและอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างสมดุล เช่น การใช้ชีวิตด้วยการพ่ึงตนเอง การเรียนรู้พฤติกรรมของช้าง รู้จักและ
เข้าใจพฤติกรรมของช้างป่า ความเข้าใจสถานการณ์ สาเหตุและอุปสรรค และวิธีการเผชิญหน้ากับช้างป่า เครือข่าย
การเฝ้าระวัง การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น 

๒) จัดทําแผนการพัฒนาหมู่บ้าน และกําหนดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกําหนดอนาคตด้วยตนเอง 

๓) บูรณาการการสนับสนุนจากรัฐและเอกชน เพ่ือการส่งเสริมดําเนินการตาม
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง  เช่น 
กิจกรรมสร้างความรู้และทัศนคติต่อสถานการณ์ที่เกิดจากช้างป่า กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับ
ช้าง กิจกรรมการป้องกันช้างรบกวน/ทําร้ายคน และป้องกันคนทําร้ายช้าง กิจกรรมการปรับเปลี่ยนอาชีพเพ่ือเสริม
รายได้ให้มั่นคงจากอาชีพท่ีถูกช้างรบกวน การสร้างอาชีพเสริม การแปรรูปผลผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบ      
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๖) เผยแพร่ ยกย่องต้นแบบ กรมการพัฒนาชุมชนจัดพิธีมอบรางวัล หมู่บ้านต้นแบบ
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริฯ โดยมอบโล่รางวัลแก่หมู่บ้านต้นแบบ ๓ ด้าน ในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ     
๖ แห่ง รวม ๑๘ หมู่บ้าน และเงินรางวัลหมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๓ 
 

๓.๑.๔ การพัฒนาหมู่บ้าน “คนรักษ์ช้าง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุน
“โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” 

(๑) ความเป็นมา 
จากปัญหาช้างป่าในพ้ืนที่รอยต่อ ๕ จังหวัดในภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง และจังหวัดสระแก้ว) ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง เกิดการสูญเสียชีวิต รวมถึงพืชผลทาง
การเกษตรและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ จึงมีประกาศราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่า
รอยต่อ ๕ จังหวัดในภาคตะวันออก เพ่ือเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่า รวมทั้ง
การดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านคชานุรักษ์” 

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะหัวหน้าคณะทํางานพัฒนาชุมชน
ตามคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง     
มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ภายใต้ชื่อหมู่บ้าน
คนรักษ์ช้าง ทั้งนี้ ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา ได้ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการพัฒนา อีกหลายด้าน    
จึงดําเนินการพัฒนาอาชีพ เลือกอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและจัดตั้งกองทุนสวัสดิการต่ าง ๆ โดยน้อมนํา    
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แนวพระราชดําริของรัชกาลที่ ๙ ประเด็นการจัดการพ้ืนที่ การสร้างอาชีพเสริม และการจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่า มาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักนิติธรรม เพ่ือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน การสร้างเครือข่าย    
การพัฒนาที่ยั่งยืนในพ้ืนที่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก ภายใต้ “โครงการ
พัชรสุธาคชานุรักษ์” ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระยะแรกเป็นหมู่บ้านนําร่อง ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านคชานุรักษ์” 
จํานวน ๕ หมู่บ้าน และหมู่บ้านขยายผล จํานวน ๑๘ หมู่บ้าน 

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทําโครงการพัฒนาหมู่บ้าน “คนรักษ์ช้าง” ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” โดยกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า จํานวน ๒๓๕ หมู่บ้าน (๑๘ อําเภอ ๔๕ ตําบล)  

(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
๑) คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดในภาคตะวันออก 
๒) คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการปัญหาเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่าง

คนและช้าง 
๓) คณะทํางานพัฒนาชุมชน (ตามคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการปัญหา

เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง) 
(๓) กลไกการด าเนินงาน 

๑) กลไกการประสานงานภาคีเครือข่าย 
๒) กลไกการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ 
๓) กลไกการติดตามประเมินผล 
๔) กลไกการจัดการความรู้ 
๕) กลไกการสื่อสารสังคม 

(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นําและประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือให้สามารถ

ปรับตัวและอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างสมดุล เช่น การใช้ชีวิตด้วยการพ่ึงตนเอง การเรียนรู้พฤติกรรมของช้าง รู้จักและ
เข้าใจพฤติกรรมของช้างป่า ความเข้าใจสถานการณ์ สาเหตุและอุปสรรค และวิธีการเผชิญหน้ากับช้างป่า เครือข่าย
การเฝ้าระวัง การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น 

๒) จัดทําแผนการพัฒนาหมู่บ้าน และกําหนดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกําหนดอนาคตด้วยตนเอง 

๓) บูรณาการการสนับสนุนจากรัฐและเอกชน เพ่ือการส่งเสริมดําเนินการตาม
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง  เช่น 
กิจกรรมสร้างความรู้และทัศนคติต่อสถานการณ์ที่เกิดจากช้างป่า กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับ
ช้าง กิจกรรมการป้องกันช้างรบกวน/ทําร้ายคน และป้องกันคนทําร้ายช้าง กิจกรรมการปรับเปลี่ยนอาชีพเพ่ือเสริม
รายได้ให้ม่ันคงจากอาชีพที่ถูกช้างรบกวน การสร้างอาชีพเสริม การแปรรูปผลผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบ      
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ที่มีอยู่ในพ้ืนที่หรือวัตถุดิบจากพืชที่ช้างไม่ชอบ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด   
เป็นต้น 

๔) ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน 
๕) สรุปผล ทบทวนการดําเนินงานและยกระดับการปฏิบัติงาน นําไปขยายผลสู่หมู่บ้าน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
 

๓.๒ การสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน (Local Capital)  
กรมการพัฒนาชุมชน มีแนวคิดในการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

จากแหล่งทุนท่ีมีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงการพัฒนาทุนชุมชนให้เข้มแข็งโดยการเสริมสร้างทุนชุมชน ให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล จึงได้กําหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถจัดการทุน
ชุมชนเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แนวทางการพัฒนา ๒ แนวทาง ได้แก่ การพัฒนาระบบ
การบริหารและการเข้าถึงแหล่งทุน และการพัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้  มีโครงการ/
กิจกรรมทีส่่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน อาทิ  

๓.๒.๑ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(๑) ความเป็นมา 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือให้

ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย    
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โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                       
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า 
“กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประกอบด้วย   
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และจังหวัด ๗๖ จังหวัด โดยทุกกองทุนได้จัดกิจกรรม เพ่ือหารายได้สมทบกองทุนฯ 
เป็นประจําทุกปี และนําเงินไปใช้ในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียน 

(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติคณะรัฐมนตรี/ประกาศ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศ ณ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓     
และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑) ข้อ ๗ การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ให้ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้ 
- คณะกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท มีปลัดกระทรวงมหาดไทย   

เป็นประธานกรรมการ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน          
โดยแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลที่พิจารณาเห็นว่า
สามารถให้การสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กได้ โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการ      
และเลขานุการ และให้มีข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

- คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง มีอธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนเป็นประธานกรรมการ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน    
โดยแต่งตั้งจากรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนเป็นรองประธานกรรมการ บุคคลที่พิจารณาเห็นว่าสามารถ    
ให้การสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กเป็นกรรมการ ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เห็นสมควรเป็นกรรมการ โดยให้มีกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน 
ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการกรมการพัฒนาชมุชน 

- คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวั ด         
เป็นประธานกรรมการ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทของจังหวัด ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน        
โดยแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรเอกชนในจังหวัด และบุคคลที่พิจารณาเห็นว่าสามารถให้
การสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กชนบทของจังหวัดได้ โดยมีพัฒนาการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้าฝ่ายของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งได้คราวละสี่ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
๒) ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และคณะกรรมการ

บริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กชนบท อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี 
- กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม การรณรงค์ หาเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท 
- ดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการอํานวยการกองทุน

พัฒนาเด็กชนบทกําหนด 
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ที่มีอยู่ในพ้ืนที่หรือวัตถุดิบจากพืชที่ช้างไม่ชอบ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด   
เป็นต้น 

๔) ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน 
๕) สรุปผล ทบทวนการดําเนินงานและยกระดับการปฏิบัติงาน นําไปขยายผลสู่หมู่บ้าน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
 

๓.๒ การสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน (Local Capital)  
กรมการพัฒนาชุมชน มีแนวคิดในการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

จากแหล่งทุนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงการพัฒนาทุนชุมชนให้เข้มแข็งโดยการเสริมสร้างทุนชุมชน ให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล จึงได้กําหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถจัดการทุน
ชุมชนเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แนวทางการพัฒนา ๒ แนวทาง ได้แก่ การพัฒนาระบบ
การบริหารและการเข้าถึงแหล่งทุน และการพัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้  มีโครงการ/
กิจกรรมทีส่่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน อาทิ  

๓.๒.๑ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(๑) ความเป็นมา 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือให้

ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย    
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โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                       
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า 
“กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประกอบด้วย   
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และจังหวัด ๗๖ จังหวัด โดยทุกกองทุนได้จัดกิจกรรม เพ่ือหารายได้สมทบกองทุนฯ 
เป็นประจําทุกปี และนําเงินไปใช้ในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียน 

(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติคณะรัฐมนตรี/ประกาศ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศ ณ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓     
และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑) ข้อ ๗ การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ให้ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้ 
- คณะกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท มีปลัดกระทรวงมหาดไทย   

เป็นประธานกรรมการ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน          
โดยแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลที่พิจารณาเห็นว่า
สามารถให้การสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กได้ โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการ      
และเลขานุการ และให้มีข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

- คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง มีอธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนเป็นประธานกรรมการ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน    
โดยแต่งตั้งจากรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนเป็นรองประธานกรรมการ บุคคลที่พิจารณาเห็นว่าสามารถ    
ให้การสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กเป็นกรรมการ ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เห็นสมควรเป็นกรรมการ โดยให้มีกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน 
ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการกรมการพัฒนาชมุชน 

- คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวั ด         
เป็นประธานกรรมการ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทของจังหวัด ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน        
โดยแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรเอกชนในจังหวัด และบุคคลที่พิจารณาเห็นว่าสามารถให้
การสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กชนบทของจังหวัดได้ โดยมีพัฒนาการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้าฝ่ายของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งได้คราวละสี่ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
๒) ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และคณะกรรมการ

บริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กชนบท อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี 
- กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม การรณรงค์ หาเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท 
- ดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการอํานวยการกองทุน

พัฒนาเด็กชนบทกําหนด 
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- พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ตามข้อ ๑๑ 
- กําหนดระเบียบ บริหาร ควบคุม ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานกองทุน

พัฒนาเด็กชนบท 
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท 

(๓) กลไกการด าเนินงาน 
๑) คณะกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท (ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 

๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน    
ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการกรมการพัฒนาชมุชน) 

๓) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ พัฒนาการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายของสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 

(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทําโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนําไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในการ
พัฒนาเด็กที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสในชนบท 

๒) กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรเงินทุนอุปการะเด็กโดยมอบหมายให้สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดดําเนินการมอบทุนอุปการะให้แก่เด็กที่มีอายุแรกเกิด ถึง อายุ ๖ ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและ
ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด จํานวน ๒,๐๐๐ ทุน ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓) กรมการพัฒนาชุมชนจัดทําโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ โดยบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางและจังหวัด สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์           
ผู้นํากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและพัฒนาครอบครัว เพ่ือเฉลิม        
พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๔) มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง อายุ ๖ ปี ที่เป็นเด็กกําพร้า เด็กพิการ หรือผู้ปกครองมีฐานะ
ยากจน โดยให้กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือกเด็กในพ้ืนที่ซึ่งไม่ได้รับทุนของหน่วยงาน CCF จํานวน ๑๗ จังหวัด    
เป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
 

๓.๒.๒ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
ความเป็นมา 
กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของสหกรณ์การเกษตรเครดิตยูเนี ่ยน และสินเชื่อ       
เพ่ือการเกษตร โดยใช้ “เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ทําให้คนมีคุณธรรม มีการช่วยเหลือเกื้อกูล เอ้ืออาทร 
แบ่งปันซึ่งกันและกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้การทํางานร่วมกันตามวิถีทางประชาธิปไตย  เกิดการเรียนรู้     
การบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง เพ่ือจัดสรรผลประโยชน์และจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก ทําให้ชุมชน          
มีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง ลดการพึ่งพิงแหล่งทุนจากภายนอกชุมชน  

วัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือพัฒนาคน โดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ตนเองและเพ่ือนสมาชิกให้มีคุณธรรม ๕ ประการ 
(๒) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการระดมเงินออมจัดตั้งเป็นกองทุน ทําให้ชุมชน    

มีแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพและใช้ตามความจําเป็นของครอบครัว และเรียนรู้กิจกรรมเชิงธุรกิจ 
สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
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- พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ตามข้อ ๑๑ 
- กําหนดระเบียบ บริหาร ควบคุม ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานกองทุน

พัฒนาเด็กชนบท 
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท 

(๓) กลไกการด าเนินงาน 
๑) คณะกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท (ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 

๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน    
ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการกรมการพัฒนาชมุชน) 

๓) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ พัฒนาการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายของสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 

(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทําโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนําไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในการ
พัฒนาเด็กที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสในชนบท 

๒) กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรเงินทุนอุปการะเด็กโดยมอบหมายให้สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดดําเนินการมอบทุนอุปการะให้แก่เด็กที่มีอายุแรกเกิด ถึง อายุ ๖ ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและ
ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด จํานวน ๒,๐๐๐ ทุน ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓) กรมการพัฒนาชุมชนจัดทําโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ โดยบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางและจังหวัด สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์           
ผู้นํากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและพัฒนาครอบครัว เพ่ือเฉลิม        
พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๔) มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง อายุ ๖ ปี ที่เป็นเด็กกําพร้า เด็กพิการ หรือผู้ปกครองมีฐานะ
ยากจน โดยให้กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือกเด็กในพ้ืนที่ซึ่งไม่ได้รับทุนของหน่วยงาน CCF จํานวน ๑๗ จังหวัด    
เป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
 

๓.๒.๒ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
ความเป็นมา 
กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของสหกรณ์การเกษตรเครดิตยูเนี ่ยน และสินเชื่อ       
เพ่ือการเกษตร โดยใช้ “เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ทําให้คนมีคุณธรรม มีการช่วยเหลือเกื้อกูล เอ้ืออาทร 
แบ่งปันซึ่งกันและกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้การทํางานร่วมกันตามวิถีทางประชาธิปไตย  เกิดการเรียนรู้      
การบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง เพ่ือจัดสรรผลประโยชน์และจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก ทําให้ชุมชน          
มีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง ลดการพึ่งพิงแหล่งทุนจากภายนอกชุมชน  

วัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือพัฒนาคน โดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ตนเองและเพ่ือนสมาชิกให้มีคุณธรรม ๕ ประการ 
(๒) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการระดมเงินออมจัดตั้งเป็นกองทุน ทําให้ชุมชน    

มีแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพและใช้ตามความจําเป็นของครอบครัว และเรียนรู้กิจกรรมเชิงธุรกิจ 
สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
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(๓) เพ่ือพัฒนาสังคม โดยการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ ปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย 
ก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน  ความร่วมมือร่วมใจ ความเป็นอันหนึ ่งอันเดียวกัน     
ความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันของสมาชิก 

กลไกการด าเนินงาน 
(๑) คณะกรรมการอํานวยการ 
(๒) คณะกรรมการส่งเสริมสินเชื่อ (เงินกู้) 
(๓) คณะกรรมการตรวจสอบ 
(๔) คณะกรรมการส่งเสริม 
ขั นตอนการด าเนินงาน 
(๑) จัดตั งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

ขั นตอนที่ ๑ ก่อนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
๑) ศึกษาข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน 
๒) วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้นําชุมชน 
๓) เผยแพร่แนวคิดเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต แก่ผู้นํา/แกนนําชุมชน 
๔) ฝึกอบรมผู้นํา/แกนนําชุมชน ให้เข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินงาน

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ส่งเสริมให้ผู้นํากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ประสบความสําเร็จ เล่าประสบการณ์ 
รวมถึงส่งเสริมการศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ประสบความสําเร็จ 

๕) ให้ผู้นํา/แกนนําชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรม เผยแพร่แนวคิดและรวบรวมผู้สนใจ 
ขั นตอนที่ ๒ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
๑) ประชุมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือชี้แจงหลักการ/แนวคิดกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
๒) ให้ประชาชนลงมติจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ด้วยความสมัครใจ 
๓) รับสมัครสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
๔) เลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
๕) ร่างระเบียบข้อตกลงกลุ่มฯ เบื้องต้น กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน และจัดทํา

เอกสาร ทะเบียน บัญชี ที่เกี่ยวข้อง 
๖) รายงานให้อําเภอทราบเพ่ือประสานงานกับธนาคาร 
ขั นตอนที่ ๓ ภายหลังการจัดตั งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทําหนังสือประสานงานกับธนาคาร เพ่ือรับรองสถานะ   

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
๒) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งในวันส่งเงินสัจจะสะสมของสมาชิก 
๓) ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการและสมาชิก 
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๔) ควรจัดให้มีการประชุม ฝึกอบรม ติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
๕) รายงานผลความก้าวหน้า 
๖) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
๗) ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิก พัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้ก้าวหน้า 

(๒) จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก 
ด้านการพัฒนาธุรกิจชุมชน  เป็นกิจกรรมที ่ช ่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของชุมชน และเป็นการฝึกการดําเนินธุรกิจในระบบกลุ่มโดยมุ่งหวังให้มีกําไร เพ่ือนําไป
ปันผล เฉลี่ยคืน และจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกและชุมชน โดยกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ อาทิ  

๑) ให้สมาชิกกู้ยืมเงินเพ่ือนําไปประกอบอาชีพ 
๒) ศูนย์สาธิตการตลาด เพ่ือแก้ไขปัญหาการซ้ือสินค้าอุปโภค - บริโภค และปัจจัย   

การผลิตที่มีราคาแพง แล้วนํามาขายให้กับสมาชิกในราคาที่ถูกกว่า 
๓) ปั๊มน้ํามัน เพ่ือจัดหาน้ํามันมาบริการแก่สมาชิกและประชาชนในราคายุติธรรม 
๔) ลานตากผลผลิต เพ่ือแก้ปัญหาและประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
๕) โรงงานผลิตน้ําดื่ม 
๖) โรงงานขนมจีน 
๗) โรงงานอบยางแผ่นรมควัน 
๘) โรงสีชุมชน 
๙) อ่ืน ๆ  
ด้านสวัสดิการชุมชน  คือ ธุรกิจของกลุ่มออมทรัพย์เ พ่ือการผลิตที่ดําเนินการ         

ซื้อ - ขายข้าว หรือผลผลิตอ่ืน เพ่ือแสวงหาผลกําไร แบ่งปันในหมู่สมาชิก กิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้       
อาทิ ทุนการศึกษา ฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาส เป็นต้น 

ด้านการพัฒนาคณะกรรมการ/สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  โดยการจัด
ฝึกอบรม สัมมนา จัดเวทีประชาคม/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการศึกษาดูงาน เสริมสร้างศักยภาพกิจกรรม
เครือข่ายธุรกิจชุมชน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่ม 

(๓) ประเมินการจัดระดับการพัฒนาของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
(๔) พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group 

๑) จัดเวทีทบทวนผลการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต อาทิ ทบทวน
ระเบียบของกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม การจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิกและชุมชน เป็นต้น 

๒) ประเมินกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตด้วยเครื่องมือแบบประเมินศักยภาพกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต ตามหลักธรรมาภิบาล ๔ ด้าน ๒๑ ตัวชี้วัด 

๓) พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตตามเกณฑ์การวัดมาตรฐานกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต SMART Saving Group (SSG) ๕ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด 
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(๓) เพ่ือพัฒนาสังคม โดยการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ ปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย 
ก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน  ความร่วมมือร่วมใจ ความเป็นอันหนึ ่งอันเดียวกัน     
ความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันของสมาชิก 

กลไกการด าเนินงาน 
(๑) คณะกรรมการอํานวยการ 
(๒) คณะกรรมการส่งเสริมสินเชื่อ (เงินกู้) 
(๓) คณะกรรมการตรวจสอบ 
(๔) คณะกรรมการส่งเสริม 
ขั นตอนการด าเนินงาน 
(๑) จัดตั งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

ขั นตอนที่ ๑ ก่อนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
๑) ศึกษาข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน 
๒) วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้นําชุมชน 
๓) เผยแพร่แนวคิดเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต แก่ผู้นํา/แกนนําชุมชน 
๔) ฝึกอบรมผู้นํา/แกนนําชุมชน ให้เข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินงาน

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ส่งเสริมให้ผู้นํากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ประสบความสําเร็จ เล่าประสบการณ์ 
รวมถึงส่งเสริมการศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ประสบความสําเร็จ 

๕) ให้ผู้นํา/แกนนําชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรม เผยแพร่แนวคิดและรวบรวมผู้สนใจ 
ขั นตอนที่ ๒ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
๑) ประชุมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือชี้แจงหลักการ/แนวคิดกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
๒) ให้ประชาชนลงมติจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ด้วยความสมัครใจ 
๓) รับสมัครสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
๔) เลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
๕) ร่างระเบียบข้อตกลงกลุ่มฯ เบื้องต้น กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน และจัดทํา

เอกสาร ทะเบียน บัญชี ที่เกี่ยวข้อง 
๖) รายงานให้อําเภอทราบเพ่ือประสานงานกับธนาคาร 
ขั นตอนที่ ๓ ภายหลังการจัดตั งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทําหนังสือประสานงานกับธนาคาร เพ่ือรับรองสถานะ   

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
๒) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งในวันส่งเงินสัจจะสะสมของสมาชิก 
๓) ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการและสมาชิก 
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๔) ควรจัดให้มีการประชุม ฝึกอบรม ติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
๕) รายงานผลความก้าวหน้า 
๖) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
๗) ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิก พัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้ก้าวหน้า 

(๒) จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก 
ด้านการพัฒนาธุรกิจชุมชน  เป็นกิจกรรมที ่ช ่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของชุมชน และเป็นการฝึกการดําเนินธุรกิจในระบบกลุ่มโดยมุ่งหวังให้มีกําไร เพ่ือนําไป
ปันผล เฉลี่ยคืน และจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกและชุมชน โดยกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ อาทิ  

๑) ให้สมาชิกกู้ยืมเงินเพ่ือนําไปประกอบอาชีพ 
๒) ศูนย์สาธิตการตลาด เพ่ือแก้ไขปัญหาการซื้อสินค้าอุปโภค - บริโภค และปัจจัย   

การผลิตที่มีราคาแพง แล้วนํามาขายให้กับสมาชิกในราคาที่ถูกกว่า 
๓) ปั๊มน้ํามัน เพ่ือจัดหาน้ํามันมาบริการแก่สมาชิกและประชาชนในราคายุติธรรม 
๔) ลานตากผลผลิต เพ่ือแก้ปัญหาและประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
๕) โรงงานผลิตน้ําดื่ม 
๖) โรงงานขนมจีน 
๗) โรงงานอบยางแผ่นรมควัน 
๘) โรงสีชุมชน 
๙) อ่ืน ๆ  
ด้านสวัสดิการชุมชน  คือ ธุรกิจของกลุ่มออมทรัพย์เ พ่ือการผลิตที่ดําเนินการ         

ซื้อ - ขายข้าว หรือผลผลิตอ่ืน เพ่ือแสวงหาผลกําไร แบ่งปันในหมู่สมาชิก กิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้       
อาทิ ทุนการศึกษา ฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาส เป็นต้น 

ด้านการพัฒนาคณะกรรมการ/สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  โดยการจัด
ฝึกอบรม สัมมนา จัดเวทีประชาคม/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการศึกษาดูงาน เสริมสร้างศักยภาพกิจกรรม
เครือข่ายธุรกิจชุมชน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่ม 

(๓) ประเมินการจัดระดับการพัฒนาของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
(๔) พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group 

๑) จัดเวทีทบทวนผลการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต อาทิ ทบทวน
ระเบียบของกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม การจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิกและชุมชน เป็นต้น 

๒) ประเมินกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตด้วยเครื่องมือแบบประเมินศักยภาพกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต ตามหลักธรรมาภิบาล ๔ ด้าน ๒๑ ตัวชี้วัด 

๓) พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตตามเกณฑ์การวัดมาตรฐานกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต SMART Saving Group (SSG) ๕ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด 
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๔) จัดทําบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการพัฒนา
ชุมชน พร้อมทั้งจัดทําแผนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมิน 

๕) สนับสนุนการดําเนินการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ตามแผนการพัฒนาที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๓ 
 

๓.๒.๓  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  
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(๑) ความเป็นมา 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๓ พบว่า ปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบทไทยมีจํานวนมาก 

โดยผลจากการสํารวจรายได้ของครัว เรือนทั่วประเทศของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันวิจัย      
เพื่อการพัฒนาประเทศ พบว่า คนจนมีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจน ได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในเขตชนบท  
และจากข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ยังบ่งบอกว่ามีหมู่บ้านล้าหลัง หรือหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๑         
อยู่จํานวน ๑๑,๖๐๘ หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทยจึงได้กําหนดดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนขึ้น    
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินงานโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระยะที่ ๑ ระหว่าง ปี ๒๕๓๖ – ๒๕๔๐ จํานวน ๑๑,๖๐๘ หมู่บ้าน โดยมอบหมายให้
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ เพ่ือตอบสนองนโยบายการกระจายรายได้และความเจริญ   
ไปสู่ส่วนภูมิภาค 

ผลการดําเนินงาน ระยะที่ ๑ ประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง คนยากจนได้มีโอกาส
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง อาจกล่าวได้ว่า เป็น
การดําเนินงานกองทุนชุมชนของชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือชุมชน อย่างแท้จริง อย่างไรก็ดีพบว่า จํานวนคนยากจน
ยังกระจายตัวอยู่ในหมู่บ้านชนบทอีกจํานวนมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ เห็นชอบ       
ในหลักการโครงการ กข.คจ. ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) จํานวน ๒๘,๐๓๘ หมู่บ้าน โดยดําเนินการในหมู่บ้าน       
ที่มีครัวเรือนยากจนมีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตามข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)        
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อขยายการดําเนินงานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดําเนินการในระยะที่ ๑ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาดําเนินงาน ในปี ๒๕๔๔ ดําเนินการได้ท้ังสิ้น จํานวน ๒๙,๒๓๔ หมู่บ้าน  

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมดําเนินการเพ่ือขจัดปัญหาความยากจน 
โดยการใช้กระบวนการให้การศึกษาชุมชน และยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการดําเนินงาน “โครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน” หรือโครงการ กข.คจ. ซึ่งโครงการนี้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน    
โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ตามข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ด้วยการสนับสนุน
เงินทุนในระดับหมู่บ้าน ๆ ละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายยืม
ไปลงทุนประกอบอาชีพ เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

(๒) กลไกการด าเนินงาน 
๑) กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการใช้เงินโครงการ 

กข.คจ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณและระเบียบของทางราชการ 
๒) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  ดําเนินการ

ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓) คณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาความยากจน ๓ ระดับ ได้แก่ 
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๔) จัดทําบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการพัฒนา
ชุมชน พร้อมทั้งจัดทําแผนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมิน 

๕) สนับสนุนการดําเนินการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ตามแผนการพัฒนาที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๓ 
 

๓.๒.๓  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  
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(๑) ความเป็นมา 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๓ พบว่า ปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบทไทยมีจํานวนมาก 

โดยผลจากการสํารวจรายได้ของครัว เรือนทั่วประเทศของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันวิจัย      
เพื่อการพัฒนาประเทศ พบว่า คนจนมีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจน ได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในเขตชนบท  
และจากข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ยังบ่งบอกว่ามีหมู่บ้านล้าหลัง หรือหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๑         
อยู่จํานวน ๑๑,๖๐๘ หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทยจึงได้กําหนดดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนขึ้น    
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินงานโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระยะที่ ๑ ระหว่าง ปี ๒๕๓๖ – ๒๕๔๐ จํานวน ๑๑,๖๐๘ หมู่บ้าน โดยมอบหมายให้
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ เพ่ือตอบสนองนโยบายการกระจายรายได้และความเจริญ   
ไปสู่ส่วนภูมิภาค 

ผลการดําเนินงาน ระยะที่ ๑ ประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง คนยากจนได้มีโอกาส
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง อาจกล่าวได้ว่า เป็น
การดําเนินงานกองทุนชุมชนของชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือชุมชน อย่างแท้จริง อย่างไรก็ดีพบว่า จํานวนคนยากจน
ยังกระจายตัวอยู่ในหมู่บ้านชนบทอีกจํานวนมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ เห็นชอบ       
ในหลักการโครงการ กข.คจ. ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) จํานวน ๒๘,๐๓๘ หมู่บ้าน โดยดําเนินการในหมู่บ้าน       
ที่มีครัวเรือนยากจนมีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตามข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)        
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อขยายการดําเนินงานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดําเนินการในระยะที่ ๑ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาดําเนินงาน ในปี ๒๕๔๔ ดําเนินการได้ท้ังสิ้น จํานวน ๒๙,๒๓๔ หมู่บ้าน  

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมดําเนินการเพ่ือขจัดปัญหาความยากจน 
โดยการใช้กระบวนการให้การศึกษาชุมชน และยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการดําเนินงาน “โครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน” หรือโครงการ กข.คจ. ซึ่งโครงการนี้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน    
โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ตามข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ด้วยการสนับสนุน
เงินทุนในระดับหมู่บ้าน ๆ ละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายยืม
ไปลงทุนประกอบอาชีพ เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

(๒) กลไกการด าเนินงาน 
๑) กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการใช้เงินโครงการ 

กข.คจ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณและระเบียบของทางราชการ 
๒) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  ดําเนินการ

ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓) คณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาความยากจน ๓ ระดับ ได้แก่ 
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คณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัด จํานวนไม่เกิน ๑๑ คน         
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 

- ประธาน : รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน 
- กรรมการ : ผู้แทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน 
- กรรมการและเลขานุการ : พัฒนาการจังหวัด 
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ : ผู้อํานวยการกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานโครงการ กข.คจ.  
คณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอ าเภอ  จํานวนไม่เกิน ๙ คน       

โดยนายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 
- ประธาน : นายอําเภอ 
- กรรมการ : ผู้แทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอําเภอ และผู้ทรงคุณวุฒิในอําเภอท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน 
- กรรมการและเลขานุการ : พัฒนาการอําเภอ 
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ : นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานโครงการ กข.คจ.  
คณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาความยากจนต าบล จํานวนไม่เกิน ๗ คน โดย

นายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 
- ประธาน : ปลัดอําเภอผู้ประสานงานประจําตําบล 
- กรรมการ : ผู้แทนของหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถิ่นในตําบล ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในตําบลที่มีความรู้ความสามารถ      
ด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน 

- กรรมการและเลขานุการ : พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจําตําบล 
๔) เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ๓ ระดับ ได้แก่ 

เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง 
ประกอบด้วย 

- ประธานเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. อําเภอ ทุกอําเภอ 
- ผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับอําเภอ ๆ ละ ๑ คน 
เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับอ าเภอ โดยนายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 
- ประธานเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตําบล ทุกตําบล 
- ผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตําบล ๆ ละ ๑ คน 
เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับต าบล โดยนายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 
- ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน  
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๕) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน โดยนายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 
ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการอ่ืนตามความจําเป็น    
และเหมาะสม 

(๓) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) คัดเลือกและจัดท าบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย โดยคณะกรรมการ กข.คจ. 

หมู่บ้าน คัดเลือกครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ตามข้อมูล จปฐ. ปีที่ได้รับงบประมาณ
ดําเนินการ ทั้งนี้ ให้จัดทําบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายเรียงลําดับไว้ และให้เป็นครัวเรือนเป้าหมายผู้มีสิทธิยืม
เงินทุนตามโครงการ กข.คจ. 

๒) พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืม  
- ให้พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามบัญชีทะเบียน

ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้จัดทําไว้ครั้งแรกได้ยืมจนครบถ้วนก่อน แล้วจึงให้ครัวเรือนเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังได้ยืม
ในลําดับถัดไป 

- กรณีหมู่บ้านที่ครัวเรือนมีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ครบทุกครัวเรือนให้คณะกรรมการ 
กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้สําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 

๓) ท าสัญญายืมเงินตามโครงการ กข.คจ.  
- ให้เลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้งให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมาย

หรือผู้แทนที่ได้รับอนุมัติโครงการและเงินยืม มาทําสัญญายืมเงินภายใน ๓ วันนับแต่วันที่รับแจ้งการอนุมัติโครงการ
และเงินยืม 

- ให้เลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ . หมู่บ้าน รายงานผลการอนุมัติเงินยืมให้
อําเภอทราบ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. หรือในที่เปิดเผย      
ของชุมชน 

- ในการทําสัญญายืมเงิน โดยให้ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และ
หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนเป็นคู่สัญญาและเป็นผู้ มีอํานาจลงนามในสัญญา ในกรณีที่ประธาน
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน 
หรือกรรมการที่คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้านมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในสัญญายืมเงินแทน 

- ให้ทําสัญญายืมเงินทุน  กข.คจ.  ตามแบบที่ กําหนด (แนบท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๙) 

๔) ส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ. หมู่บ้าน 
 กรณีหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการ กข.คจ. (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหา       
ความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๓) 
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คณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัด จํานวนไม่เกิน ๑๑ คน         
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 

- ประธาน : รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน 
- กรรมการ : ผู้แทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน 
- กรรมการและเลขานุการ : พัฒนาการจังหวัด 
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ : ผู้อํานวยการกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานโครงการ กข.คจ.  
คณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอ าเภอ  จํานวนไม่เกิน ๙ คน       

โดยนายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 
- ประธาน : นายอําเภอ 
- กรรมการ : ผู้แทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอําเภอ และผู้ทรงคุณวุฒิในอําเภอท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน 
- กรรมการและเลขานุการ : พัฒนาการอําเภอ 
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ : นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานโครงการ กข.คจ.  
คณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาความยากจนต าบล จํานวนไม่เกิน ๗ คน โดย

นายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 
- ประธาน : ปลัดอําเภอผู้ประสานงานประจําตําบล 
- กรรมการ : ผู้แทนของหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถิ่นในตําบล ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในตําบลที่มีความรู้ความสามารถ      
ด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน 

- กรรมการและเลขานุการ : พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจําตําบล 
๔) เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ๓ ระดับ ได้แก่ 

เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง 
ประกอบด้วย 

- ประธานเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. อําเภอ ทุกอําเภอ 
- ผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับอําเภอ ๆ ละ ๑ คน 
เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับอ าเภอ โดยนายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 
- ประธานเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตําบล ทุกตําบล 
- ผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตําบล ๆ ละ ๑ คน 
เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับต าบล โดยนายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 
- ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน  
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๕) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน โดยนายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 
ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการอ่ืนตามความจําเป็น    
และเหมาะสม 

(๓) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) คัดเลือกและจัดท าบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย โดยคณะกรรมการ กข.คจ. 

หมู่บ้าน คัดเลือกครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ตามข้อมูล จปฐ. ปีที่ได้รับงบประมาณ
ดําเนินการ ทั้งนี้ ให้จัดทําบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายเรียงลําดับไว้ และให้เป็นครัวเรือนเป้าหมายผู้มีสิทธิยืม
เงินทุนตามโครงการ กข.คจ. 

๒) พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืม  
- ให้พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามบัญชีทะเบียน

ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้จัดทําไว้ครั้งแรกได้ยืมจนครบถ้วนก่อน แล้วจึงให้ครัวเรือนเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังได้ยืม
ในลําดับถัดไป 

- กรณีหมู่บ้านที่ครัวเรือนมีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ครบทุกครัวเรือนให้คณะกรรมการ 
กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้สําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 

๓) ท าสัญญายืมเงินตามโครงการ กข.คจ.  
- ให้เลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้งให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมาย

หรือผู้แทนที่ได้รับอนุมัติโครงการและเงินยืม มาทําสัญญายืมเงินภายใน ๓ วันนับแต่วันที่รับแจ้งการอนุมัติโครงการ
และเงินยืม 

- ให้เลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ . หมู่บ้าน รายงานผลการอนุมัติเงินยืมให้
อําเภอทราบ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. หรือในที่เปิดเผย      
ของชุมชน 

- ในการทําสัญญายืมเงิน โดยให้ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และ
หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนเป็นคู่สัญญาและเป็นผู้ มีอํานาจลงนามในสัญญา ในกรณีที่ประธาน
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน 
หรือกรรมการที่คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้านมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในสัญญายืมเงินแทน 

- ให้ทําสัญญายืมเงินทุน  กข.คจ.  ตามแบบที่กําหนด (แนบท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๙) 

๔) ส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ. หมู่บ้าน 
 กรณีหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการ กข.คจ. (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหา       
ความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๓) 
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 กรณีหมู่บ้านที่มีครัวเรือนเป้าหมายรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ครบทุกครัวเรือน    
แต่ครัวเรือนเป้าหมายยังคงต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป ให้หมู่บ้านยังคงสามารถดําเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการ กข.คจ. ต่อไปได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและ         
การใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 กรณีหมู่บ้านที่มีครัวเรือนเป้าหมายรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ครบทุกครัวเรือน 
และครัวเรือนเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้ว 

- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน จัดประชุมคณะกรรมการและครัวเรือน
เป้าหมายและที่ประชุมต้องมีการลงมติโดยเสียงข้างมากเห็นชอบในการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน 

- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้งการส่งคืนเงิน กข.คจ.ของหมู่บ้าน     
ให้คณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอําเภอทราบ โดยไม่ชักช้า นับแต่วันที่ได้มีการจัดประชุมและ
ที่ประชุมลงมติเห็นชอบการส่งคืนเงิน พร้อมแนบสําเนาบันทึกการประชุมด้วย 

- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ส่งคืนเงินทุนโครงการ กข.คจ. จํานวน 
๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี “เงินทุน กข.คจ. อําเภอ”ภายใน ๗ วันทําการ นับแต่วันที่ได้แจ้งส่งคืนเงิน
กับคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอําเภอ 

- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้งคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหา
ความยากจนอําเภอทราบ พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน  เข้าบัญชี 
“เงินทุน กข.คจ. อําเภอ”และรับหลักฐานการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้านจากคณะกรรมการอํานวยการแก้ไข
ปัญหาความยากจนอําเภอ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 กรณีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลใดเปลี่ยนเป็นชุมชน หรือถูกยุบตามกฎหมายว่า
ด้วยลักษณะปกครองท้องที่  และการยุบรวมนั้นทําให้มี เงินโครงการ กข.คจ. มากกว่าหนึ่ ง โครงการ        
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน       
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๐) 

 เมื ่อมีการยุบรวมหมู ่บ ้านทํา ให ้ม ีเ ง ิน โครงการมากกว ่าหนึ ่ง โครงการ          
ให้หมู่บ้านที่มีการยุบรวมนั้นคงมีเงินโครงการ กข.คจ. เพียงหนึ่งโครงการ ซึ่งได้มีการชําระคืนเงินจากครัวเรือน
เป้าหมายแล้ว ส่วนที่เกินจากหนึ่งโครงการนั้นให้ดําเนินการส่งคืนต่อคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหา       
ความยากจนอําเภอ การส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ. หมู่บ้าน ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

- ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจําตําบล จัดประชุมคณะกรรมการ กข.คจ. 
หมู่บ้าน และครัวเรือนเป้าหมายทั้งสองหมู่บ้านที่ถูกยุบรวมตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  เพื่อชี้แจง   
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน ไปรวมเป็นเงินทุนโครงการ กข.คจ. อําเภอ 

- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้งการส่งคืนเงิน กข.คจ. ของหมู่บ้าน        
ให้อําเภอทราบโดยไม่ชักช้า นับแต่วันที่ได้มีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ 
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- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ส่งคืนเงินทุนโครงการ กข.คจ. จํานวน 
๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี “เงินทุน กข.คจ. อําเภอ” ภายใน ๗ วันทําการ นับแต่วันที่ได้แจ้ง         
การส่งคืนเงิน กับคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอําเภอ และให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน         
แจ้งคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอําเภอ  ทราบพร้อมแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงิน
โครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินทุน กข.คจ. อําเภอ และรับหลักฐานการส่งคืนเงิน โครงการ กข.คจ.      
ของหมู่บ้านจากคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอําเภอ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

๕) รายงานผลการด าเนินงาน 
๑) การรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินของครัวเรือนเป้าหมาย 

- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน รายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงิน     
ของครัวเรือน เป้าหมายให้อําเภอทราบเพ่ือรายงานจังหวัด ปีละ ๒ ครั้ง ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม และ             
วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี ตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงิน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ (๑)  

- ให้อําเภอตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ก่อนรายงาน ให้
จังหวัดทราบ 

- ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ก่อนรายงานภาวะหนี้สิน
และฐานะการเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้านเป้าหมาย ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 
ของทุกปี ตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ (๒)  

- สําหรับหมู่บ้านที่มีปัญหาเงินทุนไม่ครบถ้วน ให้จังหวัดร่วมกับคณะกรรมการ 
กข.คจ. หมู่บ้าน ได้แก้ไขปัญหา แล้วรายงานผลสภาพปัญหาการบริหารเงินทุนโครงการ กข.คจ. ตามแบบแนบท้าย
ระเบียบฯ ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบพร้อมกับการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินของครัวเรือนเป้าหมาย 

๒) การรายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการ กข.คจ. 
- ให้อําเภอรายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการ กข.คจ. ให้จังหวัด 

ปีละ ๑ ครั้ง ตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ 

- ให้อําเภอตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ก่อนรายงาน ให้
จังหวัดทราบ 

- ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน
และครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ก่อนรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ     
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี 
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 กรณีหมู่บ้านที่มีครัวเรือนเป้าหมายรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ครบทุกครัวเรือน    
แต่ครัวเรือนเป้าหมายยังคงต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป ให้หมู่บ้านยังคงสามารถดําเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการ กข.คจ. ต่อไปได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและ         
การใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 กรณีหมู่บ้านที่มีครัวเรือนเป้าหมายรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ครบทุกครัวเรือน 
และครัวเรือนเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้ว 

- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน จัดประชุมคณะกรรมการและครัวเรือน
เป้าหมายและที่ประชุมต้องมีการลงมติโดยเสียงข้างมากเห็นชอบในการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน 

- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้งการส่งคืนเงิน กข.คจ.ของหมู่บ้าน     
ให้คณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอําเภอทราบ โดยไม่ชักช้า นับแต่วันที่ได้มีการจัดประชุมและ
ที่ประชุมลงมติเห็นชอบการส่งคืนเงิน พร้อมแนบสําเนาบันทึกการประชุมด้วย 

- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ส่งคืนเงินทุนโครงการ กข.คจ. จํานวน 
๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี “เงินทุน กข.คจ. อําเภอ”ภายใน ๗ วันทําการ นับแต่วันที่ได้แจ้งส่งคืนเงิน
กับคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอําเภอ 

- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้งคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหา
ความยากจนอําเภอทราบ พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน  เข้าบัญชี 
“เงินทุน กข.คจ. อําเภอ”และรับหลักฐานการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้านจากคณะกรรมการอํานวยการแก้ไข
ปัญหาความยากจนอําเภอ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 กรณีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลใดเปลี่ยนเป็นชุมชน หรือถูกยุบตามกฎหมายว่า
ด้วยลักษณะปกครองท้องที่  และการยุบรวมนั้นทําให้มี เงินโครงการ กข.คจ. มากกว่าหนึ่ ง โครงการ        
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน       
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๐) 

 เมื ่อมีการยุบรวมหมู ่บ ้านทํา ให ้ม ีเ ง ิน โครงการมากกว ่าหนึ ่ง โครงการ          
ให้หมู่บ้านที่มีการยุบรวมนั้นคงมีเงินโครงการ กข.คจ. เพียงหนึ่งโครงการ ซึ่งได้มีการชําระคืนเงินจากครัวเรือน
เป้าหมายแล้ว ส่วนที่เกินจากหนึ่งโครงการนั้นให้ดําเนินการส่งคืนต่อคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหา       
ความยากจนอําเภอ การส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ. หมู่บ้าน ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

- ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจําตําบล จัดประชุมคณะกรรมการ กข.คจ. 
หมู่บ้าน และครัวเรือนเป้าหมายทั้งสองหมู่บ้านที่ถูกยุบรวมตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  เพื่อชี้แจง   
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน ไปรวมเป็นเงินทุนโครงการ กข.คจ. อําเภอ 

- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้งการส่งคืนเงิน กข.คจ. ของหมู่บ้าน        
ให้อําเภอทราบโดยไม่ชักช้า นับแต่วันที่ได้มีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ 
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- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ส่งคืนเงินทุนโครงการ กข.คจ. จํานวน 
๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี “เงินทุน กข.คจ. อําเภอ” ภายใน ๗ วันทําการ นับแต่วันที่ได้แจ้ง         
การส่งคืนเงิน กับคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอําเภอ และให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน         
แจ้งคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอําเภอ  ทราบพร้อมแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงิน
โครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินทุน กข.คจ. อําเภอ และรับหลักฐานการส่งคืนเงิน โครงการ กข.คจ.      
ของหมู่บ้านจากคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอําเภอ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

๕) รายงานผลการด าเนินงาน 
๑) การรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินของครัวเรือนเป้าหมาย 

- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน รายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงิน     
ของครัวเรือน เป้าหมายให้อําเภอทราบเพ่ือรายงานจังหวัด ปีละ ๒ ครั้ง ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม และ             
วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี ตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงิน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ (๑)  

- ให้อําเภอตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ก่อนรายงาน ให้
จังหวัดทราบ 

- ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ก่อนรายงานภาวะหนี้สิน
และฐานะการเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้านเป้าหมาย ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 
ของทุกปี ตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ (๒)  

- สําหรับหมู่บ้านที่มีปัญหาเงินทุนไม่ครบถ้วน ให้จังหวัดร่วมกับคณะกรรมการ 
กข.คจ. หมู่บ้าน ได้แก้ไขปัญหา แล้วรายงานผลสภาพปัญหาการบริหารเงินทุนโครงการ กข.คจ. ตามแบบแนบท้าย
ระเบียบฯ ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบพร้อมกับการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินของครัวเรือนเป้าหมาย 

๒) การรายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการ กข.คจ. 
- ให้อําเภอรายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการ กข.คจ. ให้จังหวัด 

ปีละ ๑ ครั้ง ตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ 

- ให้อําเภอตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ก่อนรายงาน ให้
จังหวัดทราบ 

- ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน
และครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ก่อนรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ     
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี 

 
 



- 310 - 

  

๖) ประเมินผลการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ. 
๑) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเมินการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ. ปีละ ๑ ครั้ง 

ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ตามแบบสํารวจข้อมูลการดําเนินงานโครงการ กข.คจ. เพ่ือประเมินผลการพัฒนากิจกรรม
หมู่บ้าน กข.คจ. ทั้งนี้  จังหวัด/อําเภอ สามารถดาวน์โหลดแบบสํารวจฯ ทางเว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชน          
(สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน) 

๒) ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอําเภอเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลตามจํานวนหมู่บ้าน
เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนของอําเภอในแบบสรุปข้อมูลที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด 

๓) ให้อําเภอนําผลการประเมินบันทึกลงในแบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน     
และครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยให้บันทึกผลการประเมินล งในช่อง
ระดับการพัฒนาหมู่บ้าน ตามแบบรายงานดังกล่าว 

๔) ให้อําเภอตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่งให้จังหวัด 
๕) ให้จังหวัดสรุปผลการประเมินฯ ในภาพรวมของจังหวัด และตรวจสอบ    

ความถูกต้องของข้อมูล ตามแบบสรุปผลการประเมินฯ และแบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้านและครัวเรือนเป้าหมาย
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ในช่องระดับการพัฒนา ให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๓ 
 

๓.๒.๓  การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 
(๑) ความเป็นมา 

กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน    
โดยให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน    
ซึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ระดับครัวเรือน จึงได้ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ (เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในปี ๒๕๖๐) มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่เข้มแข็ง    
เป็นแกนหลักในการจัดตั้ง และขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่มาจากตัวแทนของกลุ่ม/
องค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันทําหน้าที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้เกิ ดความคุ้มค่า    
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิดจากการเป็นหนี้
กองทุนต่าง ๆ ทั้งกองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านเอง และกองทุนที่จัดตั้งโดยภาครัฐผ่านกระบวนการ
บริหารจัดการหนี้ เป้าหมายคือ “การลดหนี /ปลดหนี ” ของครัวเรือน  

(๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ส่งเสริมการบูรณาการกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินให้มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการ

เงินทุนชุมชน ให้เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและบริหารจัดการชุมชน 
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(๓) กลไกการด าเนินงาน 
๑) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 

เหรัญญิก เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ กรรมการฝ่ายบริหารจัดการหนี้ และกรรมการฝ่ายกิจกรรมอื่น  ๆ             
โดยคณะกรรมการฯ มีที่มา ๒ ส่วน คือ 

- ตัวแทนจากกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 
อย่างน้อยกลุ่มละ ๑ คน 

- ผู้นําชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน/ชุมชน (มีจํานวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการ
จากข้อ ๑)) 

ทั้งนี้ จํานวนคณะกรรมการขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการบริหารจัดการของ    
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนแต่ละแห่ง โดยให้นายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน        
ตามท่ีสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเสนอ 

๒) ที่ปรึกษาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 
(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 

๑)  ส ารวจ/จัดท าฐานข้อมูล คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสํารวจข้อมูล
กองทุนชุมชนที่ดําเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชนว่ามีกองทุนที่จัดตั้งโดยประชาชน และกองทุนที่เกิดจากการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐและเอกชน เท่าใด พร้อมทั้งจัดทําฐานข้อมูลลูกหนี้แต่ละกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิก       
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และนําข้อมูลที่ได้ของแต่ละกลุ่ม/กองทุนมาจัดทําเป็นทะเบียนฐานข้อมูลภาวะหนี้สิน
ครัวเรือนของหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นรายครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒)  วิเคราะห์ข้อมูล/จัดประเภทลูกหนี  วิเคราะห์ข้อมูลกองทุนชุมชน เกี่ยวกับ

สถานภาพของกลุ่ม/กองทุนชุมชนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยวิเคราะห์ถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของกองทุน 
เงินทุนปัจจุบัน สมาชิกกองทุน คณะกรรมการกองทุน ระเบียบ/ข้อบังคับ กิจกรรมของกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม 
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๖) ประเมินผลการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ. 
๑) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเมินการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ. ปีละ ๑ ครั้ง 

ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ตามแบบสํารวจข้อมูลการดําเนินงานโครงการ กข.คจ. เพ่ือประเมินผลการพัฒนากิจกรรม
หมู่บ้าน กข.คจ. ทั้งนี้  จังหวัด/อําเภอ สามารถดาวน์โหลดแบบสํารวจฯ ทางเว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชน          
(สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน) 

๒) ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอําเภอเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลตามจํานวนหมู่บ้าน
เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนของอําเภอในแบบสรุปข้อมูลที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด 

๓) ให้อําเภอนําผลการประเมินบันทึกลงในแบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน     
และครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยให้บันทึกผลการประเมินล งในช่อง
ระดับการพัฒนาหมู่บ้าน ตามแบบรายงานดังกล่าว 

๔) ให้อําเภอตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่งให้จังหวัด 
๕) ให้จังหวัดสรุปผลการประเมินฯ ในภาพรวมของจังหวัด และตรวจสอบ    

ความถูกต้องของข้อมูล ตามแบบสรุปผลการประเมินฯ และแบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้านและครัวเรือนเป้าหมาย
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ในช่องระดับการพัฒนา ให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๓ 
 

๓.๒.๓  การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 
(๑) ความเป็นมา 

กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน    
โดยให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน    
ซึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ระดับครัวเรือน จึงได้ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ (เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในปี ๒๕๖๐) มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่เข้มแข็ง    
เป็นแกนหลักในการจัดตั้ง และขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่มาจากตัวแทนของกลุ่ม/
องค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันทําหน้าที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้เกิ ดความคุ้มค่า    
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิดจากการเป็นหนี้
กองทุนต่าง ๆ ทั้งกองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านเอง และกองทุนที่จัดตั้งโดยภาครัฐผ่านกระบวนการ
บริหารจัดการหนี้ เป้าหมายคือ “การลดหนี /ปลดหนี ” ของครัวเรือน  

(๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ส่งเสริมการบูรณาการกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินให้มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการ

เงินทุนชุมชน ให้เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและบริหารจัดการชุมชน 
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(๓) กลไกการด าเนินงาน 
๑) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 

เหรัญญิก เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ กรรมการฝ่ายบริหารจัดการหนี้ และกรรมการฝ่ายกิจกรรมอื่น  ๆ             
โดยคณะกรรมการฯ มีที่มา ๒ ส่วน คือ 

- ตัวแทนจากกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 
อย่างน้อยกลุ่มละ ๑ คน 

- ผู้นําชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน/ชุมชน (มีจํานวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการ
จากข้อ ๑)) 

ทั้งนี้ จํานวนคณะกรรมการขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการบริหารจัดการของ    
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนแต่ละแห่ง โดยให้นายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน        
ตามท่ีสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเสนอ 

๒) ที่ปรึกษาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 
(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 

๑)  ส ารวจ/จัดท าฐานข้อมูล คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสํารวจข้อมูล
กองทุนชุมชนที่ดําเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชนว่ามีกองทุนที่จัดตั้งโดยประชาชน และกองทุนที่เกิดจากการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐและเอกชน เท่าใด พร้อมทั้งจัดทําฐานข้อมูลลูกหนี้แต่ละกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิก       
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และนําข้อมูลที่ได้ของแต่ละกลุ่ม/กองทุนมาจัดทําเป็นทะเบียนฐานข้อมูลภาวะหนี้สิน
ครัวเรือนของหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นรายครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒)  วิเคราะห์ข้อมูล/จัดประเภทลูกหนี  วิเคราะห์ข้อมูลกองทุนชุมชน เกี่ยวกับ

สถานภาพของกลุ่ม/กองทุนชุมชนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยวิเคราะห์ถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของกองทุน 
เงินทุนปัจจุบัน สมาชิกกองทุน คณะกรรมการกองทุน ระเบียบ/ข้อบังคับ กิจกรรมของกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม 
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รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา/ข้อจํากัด และอุปสรรค เพ่ือจะได้ทราบถึงสถานการณ์ของแต่ละกลุ่ม/
กองทุนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน และทราบถึงแหล่งเงินทุนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

๓) ประชุมหารือ/เจรจา/หากองทุนรับผิดชอบ  คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ (กลุ่ม/กองทุนที่ลูกหนี้ที่เป็นสมาชิกได้กู้ยืม) เพ่ือตกลงให้
ความช่วยเหลือในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ย/ค่าปรับ การยืดระยะเวลาการผ่อนชําระ
คืน การกําหนดวงเงินกู้ใหม่ เป็นต้น แล้วหากลุ่ม/กองทุนใดกองทุนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเพียงกองทุนเดียว        
โดยคํานึงถึงการเป็นสมาชิกของลูกหนี้ และจํานวนวงเงินกู้ท่ีเป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของกลุ่ม/กองทุนนั้น ๆ  

๔) บริหารจัดการหนี  ประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพ่ือดําเนินการ
ปรับโครงสร้างหนี้/โอนภาระหนี้/ปรับเปลี่ยนสัญญา 

๑) กรณีปรับอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน      
ให้เท่ากัน ดําเนินการ ดังนี้ 

-  หลังจากที่ประชุมมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม/กองทุนให้เท่ากัน 
คณะกรรมการกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้องประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่สมาชิก
กลุ ่ม/กองทุนของตน พร้อมทั้งจัดทํา/ปรับแก้ไขระเบียบข้อบังคับกลุ ่ม/กองทุน หรือปรับ/ยืดระยะเวลา       
การชําระคืนเงินกู้ ให้เป็นไปตามมติ (กู้พร้อมกัน ส่งใช้คืนพร้อมกัน หรือไม่พร้อมกันก็ได้) 

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยส่วนต่างของกลุ่ม/กองทุน อาจนํามาจัดสรรเป็นสวัสดิการ
ชุมชนหรือสาธารณประโยชน์ โดยให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นตัวกลางดําเนินการในภาพรวมของหมู่บ้าน/
ชุมชน หรือจะมอบให้กลุ่ม/กองทุนใด ๆ เป็นผู้ดําเนินการก็ได้ ขึ้นอยู่กับมติท่ีประชุม 

- กําหนดให้กลุ่ม/กองทุนที่จะเข้ามารับผิดชอบในการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ 
ครัวเรือน ๑ สัญญา โดยพิจารณาจากการแบ่งกลุ่มลูกหนี้/จัดประเภทลูกหนี้ตามวงเงินหนี้ ให้เหมาะสมกับเงินทุน 
(สภาพคล่องทางการเงิน) ของกลุ่ม/กองทุน และการเป็นสมาชิกกลุ่ม/กองทุนของลูกหนี้ รวมถึงข้อจํากัดในเรื่อง
ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม/กองทุน 

- เมื่อหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ และได้กองทุนที่จะเข้ามา
รับผิดชอบในการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา ให้ทางคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็น
ตัวกลางประสานลูกหนี้ เจ้าหนี้ และคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุนที่เป็นผู้รับผิดชอบหนี้มาทําการถ่ายโอนภาระ
หนี้สิน โดยทําสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ระหว่างลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้กับคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุนที่รับเป็น
เจ้าหนี้ ซึ่งการพิจารณาว่าจะให้กลุ่ม/กองทุนใดเป็นผู้ให้กู้รายใหม่จะต้องพิจารณาดูว่าลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
เป็นสมาชิกของกลุ่ม/กองทุนนั ้นด้วยหรือไม่ เมื ่อได้แหล่งเงินกู้ กลุ ่ม/กองทุนผู ้เป็นเจ้าหนี ้ เรียกลูกหนี้           
มาทําสัญญาใหม่และมอบเงิน/ชําระหนี้ในสัญญาเดิม 

๒) กรณีไม่สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์
จัดการกองทุนชุมชนให้เท่ากัน (ดอกเบี้ยไม่เท่ากัน) ดําเนินการ ดังนี้ 
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- ประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพ่ือหารือแนวทางการบริหาร
จัดการหนี้ร่วมกัน โดยดําเนินการภายใต้ข้อจํากัดและความต่างของดอกเบี้ย 

- กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการหนี้ เพ่ือให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
(๕) สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย  การบูรณาการกองทุนชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพ    

และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ถือเป็นบทบาทสําคัญของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน             
ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครัวเรือนเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา ให้สามารถ    
ใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางการดําเนินงาน 

(๖) ติดตามการด าเนินงาน ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานทุกระดับ ดังนี้ 
๑) พัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานฯ/พัฒนาการอําเภอ ติดตาม กํากับดูแล รวมทั้ง

กําชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ความสําคัญในการดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กําหนด  และเมื่อดําเนินงาน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา ครบตามเป้าหมายท่ีกรมการพัฒนาชุมชน 
กําหนดแล้ว ให้คอยติดตาม สนับสนุน และควบคุมให้มีคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต่อไป 

๒) น ักว ิชาการพัฒนาชุมชนจังหว ัด ต ้องติดตาม สนับสนุน และกําก ับด ูแล         
ให้คําแนะนําเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอย่างสม่ําเสมอ หากมีข้อติดขัดในการดําเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน       
ให้ลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 

๓) พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ควรให้ความสําคัญในการติดตาม
ผลการดําเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ เพ่ือรับทราบถึงปัญหา/อุปสรรค         
และให้คําแนะนํารวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 

๔) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ควรติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการฯ เป็นประจํา เพ่ือรับทราบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านหนี้สิน หรือการประกอบอาชีพ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้ครัวเรือนมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้รู้รายรับ รายจ่ าย รู้ต้นทุน ป้องกันจุดรั่วไหล นําไปสู่       
การจัดทําแผนพัฒนาครัวเรือน ซึ่งคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจะนําข้อมูลที่ได้มาวางแผนและจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง นํามาปรับใช้ในการดําเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต่อไป 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๓ 
 

๓.๓ การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)  
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น           

ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างกว้ างขวาง รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ        
ผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและการขยายตัวของอุตสาหกรรม       
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รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา/ข้อจํากัด และอุปสรรค เพ่ือจะได้ทราบถึงสถานการณ์ของแต่ละกลุ่ม/
กองทุนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน และทราบถึงแหล่งเงินทุนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

๓) ประชุมหารือ/เจรจา/หากองทุนรับผิดชอบ  คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ (กลุ่ม/กองทุนที่ลูกหนี้ที่เป็นสมาชิกได้กู้ยืม) เพ่ือตกลงให้
ความช่วยเหลือในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ย/ค่าปรับ การยืดระยะเวลาการผ่อนชําระ
คืน การกําหนดวงเงินกู้ใหม่ เป็นต้น แล้วหากลุ่ม/กองทุนใดกองทุนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเพียงกองทุนเดียว        
โดยคํานึงถึงการเป็นสมาชิกของลูกหนี้ และจํานวนวงเงินกู้ท่ีเป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของกลุ่ม/กองทุนนั้น ๆ  

๔) บริหารจัดการหนี  ประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพ่ือดําเนินการ
ปรับโครงสร้างหนี้/โอนภาระหนี้/ปรับเปลี่ยนสัญญา 

๑) กรณีปรับอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน      
ให้เท่ากัน ดําเนินการ ดังนี้ 

-  หลังจากที่ประชุมมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม/กองทุนให้เท่ากัน 
คณะกรรมการกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้องประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่สมาชิก
กลุ ่ม/กองทุนของตน พร้อมทั้งจัดทํา/ปรับแก้ไขระเบียบข้อบังคับกลุ ่ม/กองทุน หรือปรับ/ยืดระยะเวลา       
การชําระคืนเงินกู้ ให้เป็นไปตามมติ (กู้พร้อมกัน ส่งใช้คืนพร้อมกัน หรือไม่พร้อมกันก็ได้) 

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยส่วนต่างของกลุ่ม/กองทุน อาจนํามาจัดสรรเป็นสวัสดิการ
ชุมชนหรือสาธารณประโยชน์ โดยให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นตัวกลางดําเนินการในภาพรวมของหมู่บ้าน/
ชุมชน หรือจะมอบให้กลุ่ม/กองทุนใด ๆ เป็นผู้ดําเนินการก็ได้ ขึ้นอยู่กับมติท่ีประชุม 

- กําหนดให้กลุ่ม/กองทุนที่จะเข้ามารับผิดชอบในการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ 
ครัวเรือน ๑ สัญญา โดยพิจารณาจากการแบ่งกลุ่มลูกหนี้/จัดประเภทลูกหนี้ตามวงเงินหนี้ ให้เหมาะสมกับเงินทุน 
(สภาพคล่องทางการเงิน) ของกลุ่ม/กองทุน และการเป็นสมาชิกกลุ่ม/กองทุนของลูกหนี้ รวมถึงข้อจํากัดในเรื่อง
ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม/กองทุน 

- เมื่อหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ และได้กองทุนที่จะเข้ามา
รับผิดชอบในการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา ให้ทางคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็น
ตัวกลางประสานลูกหนี้ เจ้าหนี้ และคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุนที่เป็นผู้รับผิดชอบหนี้มาทําการถ่ายโอนภาระ
หนี้สิน โดยทําสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ระหว่างลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้กับคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุนที่รับเป็น
เจ้าหนี้ ซึ่งการพิจารณาว่าจะให้กลุ่ม/กองทุนใดเป็นผู้ให้กู้รายใหม่จะต้องพิจารณาดูว่าลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
เป็นสมาชิกของกลุ่ม/กองทุนนั ้นด้วยหรือไม่ เมื ่อได้แหล่งเงินกู้ กลุ ่ม/กองทุนผู ้เป็นเจ้าหนี ้ เรียกลูกหนี้           
มาทําสัญญาใหม่และมอบเงิน/ชําระหนี้ในสัญญาเดิม 

๒) กรณีไม่สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์
จัดการกองทุนชุมชนให้เท่ากัน (ดอกเบี้ยไม่เท่ากัน) ดําเนินการ ดังนี้ 
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- ประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพ่ือหารือแนวทางการบริหาร
จัดการหนี้ร่วมกัน โดยดําเนินการภายใต้ข้อจํากัดและความต่างของดอกเบี้ย 

- กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการหนี้ เพ่ือให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
(๕) สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย  การบูรณาการกองทุนชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพ    

และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ถือเป็นบทบาทสําคัญของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน             
ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครัวเรือนเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา ให้สามารถ    
ใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางการดําเนินงาน 

(๖) ติดตามการด าเนินงาน ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานทุกระดับ ดังนี้ 
๑) พัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานฯ/พัฒนาการอําเภอ ติดตาม กํากับดูแล รวมทั้ง

กําชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ความสําคัญในการดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กําหนด  และเมื่อดําเนินงาน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา ครบตามเป้าหมายท่ีกรมการพัฒนาชุมชน 
กําหนดแล้ว ให้คอยติดตาม สนับสนุน และควบคุมให้มีคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต่อไป 

๒) น ักว ิชาการพัฒนาชุมชนจังหว ัด ต ้องติดตาม สนับสนุน และกําก ับด ูแล         
ให้คําแนะนําเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอย่างสม่ําเสมอ หากมีข้อติดขัดในการดําเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน       
ให้ลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 

๓) พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ควรให้ความสําคัญในการติดตาม
ผลการดําเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ เพ่ือรับทราบถึงปัญหา/อุปสรรค         
และให้คําแนะนํารวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 

๔) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ควรติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการฯ เป็นประจํา เพ่ือรับทราบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านหนี้สิน หรือการประกอบอาชีพ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้ครัวเรือนมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้รู้รายรับ รายจ่ าย รู้ต้นทุน ป้องกันจุดรั่วไหล นําไปสู่       
การจัดทําแผนพัฒนาครัวเรือน ซึ่งคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจะนําข้อมูลที่ได้มาวางแผนและจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง นํามาปรับใช้ในการดําเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต่อไป 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๓ 
 

๓.๓ การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)  
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น           

ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างกว้ างขวาง รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ        
ผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและการขยายตัวของอุตสาหกรรม       
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การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้ มีโครงการ/กิจกรรม          
ที่เก่ียวข้อง อาทิ  

๓.๓.๑ โอทอป เทรดเดอร์ (OTOP Trader) 
(๑) ความเป็นมา 

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาสินค้า OTOP ระดับ 
๑ – ๓ ดาว ให้มีคุณภาพ และมีตลาดจําหน่าย กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมยกระดับของ
มาตรฐานสินค้า  และการ เ พิ ่มยอดจําหน่ายสินค้า  OTOP โดยให้ม ีการคัด เล ือกผู ้ที ่ม ีความสามารถ       
ด้านการตลาด เรียกชื่อว่า “โอทอป เทรดเดอร์” เพ่ือทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการพัฒนาและจําหน่ายสินค้า OTOP 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

(๒) วัตถุประสงค์ 
๑) เป็นตัวกลางในการจําหน่ายสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ มาตรฐานและศักยภาพ

ทางการตลาด แต่ขาดโอกาสและช่องทางในการจําหน่าย 
๒) ดําเนินการกระจายสินค้า OTOP จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ไปยังผู้ซื้อทั้งที่อยู่

ภายในจังหวัด ระหว่างจังหวัด รวมถึงต่างประเทศ 
๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า OTOP ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
๔) จัดหาแหล่งจําหน่ายสินค้า OTOP ในทุกรูปแบบ 

(๓) กลไกการด าเนินงาน 
๑) OTOP Trader ระดับประเทศ  
๒) OTOP Trader ระดับจังหวัด 

(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) OTOP Trader ระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจประกาศ

การเป็น OTOP Trader ระดับจังหวัด 
การด าเนินกิจกรรมของ OTOP Trader ระดับจังหวัด 
- แสวงหา รวบรวม และคัดเลือกสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ มาตรฐานแต่ขาด

โอกาสและช่องทางในการจําหน่าย 
- พัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนและพร้อมจําหน่าย 
- สั่งซื้อสินค้าในรูปแบบเงินสด หรือประสานให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP       

นําสินค้ามาฝากขายกับตนเอง 
- นําสินค้า OTOP วางจําหน่ายในทุกช่องทาง อาทิ การจําหน่ายในร้านของ  

OTOP Trader ระดับจังหวัด ส่งไปจําหน่ายในหน้าร้านของ OTOP Trader ระดับจังหวัดอ่ืน ๆ การจําหน่ายในงาน
แสดงและจําหน่ายสินค้า การจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า การจําหน่ายออนไลน์  การจําหน่ายในร้านค้าของ 
OTOP Trader ระดับประเทศ เป็นต้น 
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- ให้คําแนะนําผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการผลิตและพัฒนาสินค้าให้ตรง
กับความต้องการของตลาด 

- ดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนา และเพ่ิมช่อง
ทางการจําหน่ายให้กับสินค้า OTOP โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

๒) OTOP Trader ระดับประเทศ โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมีอํานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการ OTOP Trader ระดับประเทศ วาระดํารงตําแหน่ง ๔ ปี โดย OTOP Trader ระดับประเทศ     
มาจาก OTOP Trader ระดับจังหวัดคัดเลือกกันเอง เป็นประธาน ๑ คน และกรรมการอ่ืนจํานวนไม่เกิน ๒๐ คน 

การด าเนินกิจกรรมของ OTOP Trader ระดับประเทศ 
- แสวงหา รวบรวม และคัดเลือกสินค้า OTOP จาก OTOP Trader ระดับจังหวัด   

เพ่ือเป็นตัวกลางในการจําหน่าย 
- พัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนและพร้อมจําหน่าย  
- สั่งซื้อสินค้าจาก OTOP Trader ระดับจังหวัดในรูปแบบเงินสด หรือประสานให้ 

OTOP Trader ระดับจังหวัดนําสินค้ามาฝากขายกับตนเอง 
- นําสินค้า OTOP วางจําหน่ายในทุกช่องทาง อาทิ การจําหน่ายในร้านของ  

OTOP Trader ระดับประเทศ ส่งไปจําหน่ายในหน้าร้านของ OTOP Trader ระดับจังหวัด การจําหน่ายในงาน
แสดงและจําหน่ายสินค้า การจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า การจําหน่ายออนไลน์ เป็นต้น 

- จัดทําร้าน OTOP Trader ระดับประเทศ และขยายสาขาไปยังจังหวัดต่าง ๆ 
- ให้คําแนะนํา OTOP Trader ระดับจังหวัด ในการผลิตและพัฒนาสินค้าให้ตรง

กับความต้องการของตลาด 
- ดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนา และเพ่ิมช่อง

ทางการจําหน่ายให้กับสินค้า OTOP โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๐๕๗ 
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การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้ มีโครงการ/กิจกรรม          
ที่เก่ียวข้อง อาทิ  

๓.๓.๑ โอทอป เทรดเดอร์ (OTOP Trader) 
(๑) ความเป็นมา 

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาสินค้า OTOP ระดับ 
๑ – ๓ ดาว ให้มีคุณภาพ และมีตลาดจําหน่าย กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมยกระดับของ
มาตรฐานสินค้า  และการ เ พิ ่มยอดจําหน่ายสินค้า  OTOP โดยให้ม ีการคัด เล ือก ผู ้ที ่ม ีความสามารถ       
ด้านการตลาด เรียกชื่อว่า “โอทอป เทรดเดอร์” เพ่ือทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการพัฒนาและจําหน่ายสินค้า OTOP 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

(๒) วัตถุประสงค์ 
๑) เป็นตัวกลางในการจําหน่ายสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ มาตรฐานและศักยภาพ

ทางการตลาด แต่ขาดโอกาสและช่องทางในการจําหน่าย 
๒) ดําเนินการกระจายสินค้า OTOP จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ไปยังผู้ซื้อทั้งที่อยู่

ภายในจังหวัด ระหว่างจังหวัด รวมถึงต่างประเทศ 
๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า OTOP ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
๔) จัดหาแหล่งจําหน่ายสินค้า OTOP ในทุกรูปแบบ 

(๓) กลไกการด าเนินงาน 
๑) OTOP Trader ระดับประเทศ  
๒) OTOP Trader ระดับจังหวัด 

(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) OTOP Trader ระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจประกาศ

การเป็น OTOP Trader ระดับจังหวัด 
การด าเนินกิจกรรมของ OTOP Trader ระดับจังหวัด 
- แสวงหา รวบรวม และคัดเลือกสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ มาตรฐานแต่ขาด

โอกาสและช่องทางในการจําหน่าย 
- พัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนและพร้อมจําหน่าย 
- สั่งซื้อสินค้าในรูปแบบเงินสด หรือประสานให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP       

นําสินค้ามาฝากขายกับตนเอง 
- นําสินค้า OTOP วางจําหน่ายในทุกช่องทาง อาทิ การจําหน่ายในร้านของ  

OTOP Trader ระดับจังหวัด ส่งไปจําหน่ายในหน้าร้านของ OTOP Trader ระดับจังหวัดอ่ืน ๆ การจําหน่ายในงาน
แสดงและจําหน่ายสินค้า การจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า การจําหน่ายออนไลน์  การจําหน่ายในร้านค้าของ 
OTOP Trader ระดับประเทศ เป็นต้น 
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- ให้คําแนะนําผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการผลิตและพัฒนาสินค้าให้ตรง
กับความต้องการของตลาด 

- ดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนา และเพ่ิมช่อง
ทางการจําหน่ายให้กับสินค้า OTOP โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

๒) OTOP Trader ระดับประเทศ โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมีอํานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการ OTOP Trader ระดับประเทศ วาระดํารงตําแหน่ง ๔ ปี โดย OTOP Trader ระดับประเทศ     
มาจาก OTOP Trader ระดับจังหวัดคัดเลือกกันเอง เป็นประธาน ๑ คน และกรรมการอ่ืนจํานวนไม่เกิน ๒๐ คน 

การด าเนินกิจกรรมของ OTOP Trader ระดับประเทศ 
- แสวงหา รวบรวม และคัดเลือกสินค้า OTOP จาก OTOP Trader ระดับจังหวัด   

เพ่ือเป็นตัวกลางในการจําหน่าย 
- พัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนและพร้อมจําหน่าย  
- สั่งซื้อสินค้าจาก OTOP Trader ระดับจังหวัดในรูปแบบเงินสด หรือประสานให้ 

OTOP Trader ระดับจังหวัดนําสินค้ามาฝากขายกับตนเอง 
- นําสินค้า OTOP วางจําหน่ายในทุกช่องทาง อาทิ การจําหน่ายในร้านของ  

OTOP Trader ระดับประเทศ ส่งไปจําหน่ายในหน้าร้านของ OTOP Trader ระดับจังหวัด การจําหน่ายในงาน
แสดงและจําหน่ายสินค้า การจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า การจําหน่ายออนไลน์ เป็นต้น 

- จัดทําร้าน OTOP Trader ระดับประเทศ และขยายสาขาไปยังจังหวัดต่าง ๆ 
- ให้คําแนะนํา OTOP Trader ระดับจังหวัด ในการผลิตและพัฒนาสินค้าให้ตรง

กับความต้องการของตลาด 
- ดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนา และเพ่ิมช่อง

ทางการจําหน่ายให้กับสินค้า OTOP โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๐๕๗ 
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๓.๓.๒  ตลาดประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 

(๑) ความเป็นมา 
โครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ

ประชารัฐ พัฒนาตลาดใหม่และขยายพ้ืนที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับ
ทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอยรวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่
ค้าขาย โดยภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมบูรณาการจัดสรรพ้ืนที่ในการจําหน่ายสินค้าขายให้ประชาชนสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินโครงการตลาด
นัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ มีแนวคิดการดําเนินงาน “พัฒนาตลาดใหม ่
ขยายพ้ืนที่ตลาดเดิม” วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่ ทําให้ตลาดในภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน
เปลี่ยนชื่อจาก “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เป็น “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้” ดําเนินการ
ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ จํานวน ๒,๑๕๕ แห่ง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยังมอบหมายให้กรมการพัฒนา
ชุมชนรับผิดชอบตลาดประชารัฐ ๓ ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด และ
ตลาดประชารัฐ Modern Trade 

(๒) กลไกการด าเนินงาน 
๑) คณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาด

ประชารัฐ 
๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจําจังหวัด 

(๓) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนํางบประมาณ ดําเนินการ ดังนี้ 
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- กิจกรรมบังคับ ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด     
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เก่ียวข้อง เพื่อทบทวน/ประเมินผลการดําเนินงานตลาดที่ผ่านมา และกําหนดแผนการ
ดําเนินงานส่งเสริมตลาดโดยใช้แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด 7Ps (Products, Price, Place, Promotion, 
People, Physical Evidence และ Process) เป็นกรอบแนวคิดในการประเมินผลและกําหนดแผนงาน ทั้งนี้              
ให้นําผลการประเมินโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ในปีที่ผ่านมา มาประกอบการจัดทําแผนด้วย  

- กิจกรรมเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่บังคับสามารถดําเนินการได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
สภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนที่ อาทิ 

 การนําคณะกรรมการบริหารตลาดไปศึกษาดูงานตลาดต้นแบบที่ประสบ
ผลสําเร็จ 

 การพัฒนาเทคนิคการขายให้กับผู้ประกอบการในตลาดที่ยังขาดประสบการณ์ 
 การสร้างจุดขายของตลาด เช่น ตลาดปลอดโฟม (No Foam) ตลาดปลอดพลาสติก 

(No Plastic) ตลาดอินทรีย์ เป็นต้น 
 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าในตลาดนัดชุมชนให้มีมาตรฐานและปลอดภัย        

เช่น การจัดให้มีการสุ่มสํารวจสินค้าโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 การส่งเสริมให้เป็นตลาดกลางในการระบายสินค้าชุมชน 
 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารจัดการตลาด (Chief Marketing Officer : CMO) 
 การปรับภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอกของตลาดให้น่าซื้อ 
 การพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในตลาด 
 การประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการรับรู้ทางสื่อออนไลน์ 
 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 

และตลาดประชารัฐ Modern Trade 
๒) จังหวัด/อําเภอ ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคส่วนต่าง ๆ        

เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ดําเนินการจัดทํา (ในกรณีที่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร              
จากกรมการพัฒนาชุมชนไม่สามารถดําเนินการได้หรือไม่เพียงพอ) 

๓) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ติดตามการดําเนินงาน 
ร่วมกับผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) ในพ้ืนที่ 

๔) ติดตามการดําเนินงานโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
๕) สรุปผลการดําเนินงานโครงการ รายงานผู้บริหารในระดับอําเภอและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 
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๓.๓.๒  ตลาดประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 

(๑) ความเป็นมา 
โครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ

ประชารัฐ พัฒนาตลาดใหม่และขยายพ้ืนที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับ
ทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอยรวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่
ค้าขาย โดยภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมบูรณาการจัดสรรพ้ืนที่ในการจําหน่ายสินค้าขายให้ประชาชนสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินโครงการตลาด
นัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ มีแนวคิดการดําเนินงาน “พัฒนาตลาดใหม ่
ขยายพ้ืนที่ตลาดเดิม” วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่ ทําให้ตลาดในภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน
เปลี่ยนชื่อจาก “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เป็น “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้” ดําเนินการ
ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ จํานวน ๒,๑๕๕ แห่ง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยังมอบหมายให้กรมการพัฒนา
ชุมชนรับผิดชอบตลาดประชารัฐ ๓ ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด และ
ตลาดประชารัฐ Modern Trade 

(๒) กลไกการด าเนินงาน 
๑) คณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการตลาด

ประชารัฐ 
๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจําจังหวัด 

(๓) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนํางบประมาณ ดําเนินการ ดังนี้ 
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- กิจกรรมบังคับ ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด     
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เก่ียวข้อง เพื่อทบทวน/ประเมินผลการดําเนินงานตลาดที่ผ่านมา และกําหนดแผนการ
ดําเนินงานส่งเสริมตลาดโดยใช้แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด 7Ps (Products, Price, Place, Promotion, 
People, Physical Evidence และ Process) เป็นกรอบแนวคิดในการประเมินผลและกําหนดแผนงาน ทั้งนี้              
ให้นําผลการประเมินโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ในปีที่ผ่านมา มาประกอบการจัดทําแผนด้วย  

- กิจกรรมเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่บังคับสามารถดําเนินการได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
สภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนที่ อาทิ 

 การนําคณะกรรมการบริหารตลาดไปศึกษาดูงานตลาดต้นแบบที่ประสบ
ผลสําเร็จ 

 การพัฒนาเทคนิคการขายให้กับผู้ประกอบการในตลาดที่ยังขาดประสบการณ์ 
 การสร้างจุดขายของตลาด เช่น ตลาดปลอดโฟม (No Foam) ตลาดปลอดพลาสติก 

(No Plastic) ตลาดอินทรีย์ เป็นต้น 
 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าในตลาดนัดชุมชนให้มีมาตรฐานและปลอดภัย        

เช่น การจัดให้มีการสุ่มสํารวจสินค้าโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 การส่งเสริมให้เป็นตลาดกลางในการระบายสินค้าชุมชน 
 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารจัดการตลาด (Chief Marketing Officer : CMO) 
 การปรับภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอกของตลาดให้น่าซื้อ 
 การพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในตลาด 
 การประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการรับรู้ทางสื่อออนไลน์ 
 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 

และตลาดประชารัฐ Modern Trade 
๒) จังหวัด/อําเภอ ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคส่วนต่าง ๆ        

เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ดําเนินการจัดทํา (ในกรณีที่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร              
จากกรมการพัฒนาชุมชนไม่สามารถดําเนินการได้หรือไม่เพียงพอ) 

๓) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ติดตามการดําเนินงาน 
ร่วมกับผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) ในพ้ืนที่ 

๔) ติดตามการดําเนินงานโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
๕) สรุปผลการดําเนินงานโครงการ รายงานผู้บริหารในระดับอําเภอและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๐๕๗ 
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๓.๔ การเสริมสร้างพลังชุมชน (Community 
Empowerment)  

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
พลังชุมชนภายใต้แนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง ได้แก่ การบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา      
การสร้างผู้นําเพ่ือเป็นพลังในการพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมการ
บริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างพลังชุมชน อาทิ  

๓.๔.๑ โครงการสร้างความม่ันคงด้านอาชีพและ
รายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๑) ความเป็นมา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มุ่งเน้นให้ประเทศไทย สามารถ

ยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน โดยมียุทธศาสตร์      
ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน คือ  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง (ภายใต้
แผนงานตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) ซึ่งได้กําหนดเป็นประเด็นการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้  และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและภารกิจข้างต้น 
รวมถึงเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ชุมชนพ่ึงตนเองได้ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้
จัดทําโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ จํานวน ๕๗,๒๑๗ หมู่บ้าน รวมประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน จํานวน ๑,๕๙๕,๔๒๐ ครัวเรือน (คน) และได้ดําเนินการต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     
จํานวน ๖,๐๐๐ หมู่บ้าน รวมประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน จํานวน 
๑๒๐,๐๐๐ ครัวเรือน (คน) ดังนั้น โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้าน จํานวน ๖๓,๒๑๗ หมู่บ้าน (จาก ๗๔,๖๕๕ หมู่บ้าน) ๑,๗๑๕,๔๒๐ ครัวเรือน (คน) 

เป้าหมายสําคัญของโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คือ “รายได้” ทําให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น    
ด้วยกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” สอนอาชีพที่เขาต้องการอยากทํา    
โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดําเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย 

(๒) กลไกการด าเนินงาน 
๑) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (ครัวเรือนเป้าหมาย) 
๒) ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ 
๓) เครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพ 
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(๓) ขั นตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) เตรียมความพร้อมการสร้างสัมมาชีพชุมชน  โดยเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน 
ดําเนินการ ดังนี้ 

- ค้นหาปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ หมู่บ้านละ ๕ คน โดยพิจารณาจากผู้ที่มี       
ความชํานาญหรือมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ประสบความสําเร็จจากการประกอบอาชีพและ           
เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ตลอดจนมีจิตอาสาที่จะถ่ายทอดและขยายผลไปยังบุคคลอ่ืน ๆ   

- คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๒๐ ครัวเรือน (คน) ตามเงื่อนไข กล่าวคือ 
เป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อย/ต่ํากว่าเกณฑ์ความจําเป็นพ้ืนฐาน (ตามข้อมูล จปฐ.) หรือเป็นครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”      
ของกรมการพัฒนาชุมชน หรือเป็นครัวเรือนที่มีความสนใจในการฝึกอบรมอาชีพ 

๒) สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพ โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดําเนินการ ดังนี้ 
- สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ      

การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างสัมมาชีพชุมชน การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร          
ผู้ถ่ายทอดและการจัดการความรู้ด้านอาชีพ ให้ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ (หมู่บ้านละ ๕ คน) เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการสร้างอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย 

- สํารวจและวิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอบรม (ปัจจัยความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพ โอกาสทางการตลาด การต่อยอดขยายผล หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมาย
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๓.๔ การเสริมสร้างพลังชุมชน (Community 
Empowerment)  

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
พลังชุมชนภายใต้แนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง ได้แก่ การบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา      
การสร้างผู้นําเพ่ือเป็นพลังในการพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมการ
บริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างพลังชุมชน อาทิ  

๓.๔.๑ โครงการสร้างความม่ันคงด้านอาชีพและ
รายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๑) ความเป็นมา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มุ่งเน้นให้ประเทศไทย สามารถ

ยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน โดยมียุทธศาสตร์      
ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน คือ  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง (ภายใต้
แผนงานตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) ซึ่งได้กําหนดเป็นประเด็นการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้  และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและภารกิจข้างต้น 
รวมถึงเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ชุมชนพ่ึงตนเองได้ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้
จัดทําโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ จํานวน ๕๗,๒๑๗ หมู่บ้าน รวมประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน จํานวน ๑,๕๙๕,๔๒๐ ครัวเรือน (คน) และได้ดําเนินการต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     
จํานวน ๖,๐๐๐ หมู่บ้าน รวมประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน จํานวน 
๑๒๐,๐๐๐ ครัวเรือน (คน) ดังนั้น โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้าน จํานวน ๖๓,๒๑๗ หมู่บ้าน (จาก ๗๔,๖๕๕ หมู่บ้าน) ๑,๗๑๕,๔๒๐ ครัวเรือน (คน) 

เป้าหมายสําคัญของโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คือ “รายได้” ทําให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น    
ด้วยกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” สอนอาชีพที่เขาต้องการอยากทํา    
โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดําเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย 

(๒) กลไกการด าเนินงาน 
๑) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (ครัวเรือนเป้าหมาย) 
๒) ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ 
๓) เครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพ 
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(๓) ขั นตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) เตรียมความพร้อมการสร้างสัมมาชีพชุมชน  โดยเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน 
ดําเนินการ ดังนี้ 

- ค้นหาปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ หมู่บ้านละ ๕ คน โดยพิจารณาจากผู้ที่มี       
ความชํานาญหรือมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ประสบความสําเร็จจากการประกอบอาชีพและ           
เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ตลอดจนมีจิตอาสาที่จะถ่ายทอดและขยายผลไปยังบุคคลอ่ืน ๆ   

- คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๒๐ ครัวเรือน (คน) ตามเงื่อนไข กล่าวคือ 
เป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อย/ต่ํากว่าเกณฑ์ความจําเป็นพ้ืนฐาน (ตามข้อมูล จปฐ.) หรือเป็นครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”      
ของกรมการพัฒนาชุมชน หรือเป็นครัวเรือนที่มีความสนใจในการฝึกอบรมอาชีพ 

๒) สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพ โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดําเนินการ ดังนี้ 
- สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ      

การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างสัมมาชีพชุมชน การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร          
ผู้ถ่ายทอดและการจัดการความรู้ด้านอาชีพ ให้ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ (หมู่บ้านละ ๕ คน) เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการสร้างอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย 

- สํารวจและวิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอบรม (ปัจจัยความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพ โอกาสทางการตลาด การต่อยอดขยายผล หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมาย
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เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มความสําเร็จจากการประกอบอาชีพ โอกาสทางการตลาด และการพัฒนาต่อยอด
เพ่ือให้การประกอบอาชีพดังกล่าวประสบความสําเร็จและเกิดรายได้อย่างยั่งยืน  

- กําหนดรูปแบบและจัดทําแผนปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนา
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่โครงการฯ กําหนด  

๓) สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ดําเนินการ ดังนี้ 

- ส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ใน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกพืชผัก
สวนครัว เลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน และแปรรูปผลผลิตในบ้านเพ่ือถนอมอาหาร (๒) การสร้างสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนโดยการบริหารจัดการขยะ จัดสุขลักษณะในบ้าน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และ (๓) การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการปฏิบัติตามศาสนกิจ/ตามพิธีกรรมความเชื่อเป็นประจํา การร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา และออกกําลังกายเสริมสุขภาพ 

- สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอบรม 
ประกอบด้วย (๑) ความสําคัญ/ความจําเป็น/ความเป็นมา (๒) วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการในการประกอบอาชีพ 
(๓) คุณภาพมาตรฐาน (๔) ตลาด/ช่องทางการตลาด (๕) การพัฒนาต่อยอดขยายผล และอ่ืน ๆ ที่จําเป็น และ      
(๖) สาธิตวิธีการประกอบอาชีพให้ดูเป็นตัวอย่าง เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การฟัง 
การกระทําหรือการสาธิตดังกล่าว 

- ฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย ณ สถานที่ที่ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพจัดเตรียมไว้ โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
ครัวเรือนเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนฯ ประกอบอาชีพที่ได้ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

- สนับสนุนให้สถาบันการเงินหรือกองทุนชุมชน สนับสนุน/ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและช่องทางการตลาดแก่ครัวเรือนเป้าหมาย (รวมถึงกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสัมมาชีพชุมชน) เพ่ือให้สามารถ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ได้อย่างต่อเนื่อง 

๔) จัดตั งและพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดําเนินการ ดังนี้ 
- คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ และประกอบอาชีพตามที่ได้

ฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน และมีความสนใจต้องการรวมเป็นกลุ่มอาชีพ 
- ดําเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามแนวทางการบริหารกลุ่มอาชีพ หลัก ๕ ก        

(กลุ่ม/ สมาชิก, กรรมการ, กฎ/กติกา/ระเบียบข้อบังคับ, กองทุน และกิจกรรม) หรือตามแนวทางการสร้างกลุ่ม
สัมมาชีพชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE) ที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด 
โดยพิจารณาดําเนินการตามความพร้อมของแต่ละกลุ่ม และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ต่อไป  
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- ดําเนินการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

- สนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบอาชีพ ส่งเสริม
ช่องทางการตลาด เพ่ือให้กลุ่มสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
 

๓.๔.๒  การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล 
 
 
 
 
 
 

(๑) ความเป็นมา 
ด้วยรัฐบาล กําหนดให้การจัดทําแผนพัฒนาทุกระดับต้องมีความเชื่อมโยงและ

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความต้องการของประชาชน ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ จึงได้มีการบูรณาการด้านการจัดทําแผน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
และประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. ๒๕๖๒ (One Plan) ส่งผลให้การจัดทําแผนและ
ประสานแผนระดับต่าง ๆ ต้องมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับ 

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนในระดับพ้ืนที่ ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลเพ่ือให้สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  และ
สอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคท่ีเป็นการบูรณาการการ
ทํางานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน และ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มความสําเร็จจากการประกอบอาชีพ โอกาสทางการตลาด และการพัฒนาต่อยอด
เพ่ือให้การประกอบอาชีพดังกล่าวประสบความสําเร็จและเกิดรายได้อย่างยั่งยืน  

- กําหนดรูปแบบและจัดทําแผนปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนา
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่โครงการฯ กําหนด  

๓) สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ดําเนินการ ดังนี้ 

- ส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ใน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกพืชผัก
สวนครัว เลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน และแปรรูปผลผลิตในบ้านเพ่ือถนอมอาหาร (๒) การสร้างสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนโดยการบริหารจัดการขยะ จัดสุขลักษณะในบ้าน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และ (๓) การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการปฏิบัติตามศาสนกิจ/ตามพิธีกรรมความเชื่อเป็นประจํา การร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา และออกกําลังกายเสริมสุขภาพ 

- สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอบรม 
ประกอบด้วย (๑) ความสําคัญ/ความจําเป็น/ความเป็นมา (๒) วิธีการ/ข้ันตอน/กระบวนการในการประกอบอาชีพ 
(๓) คุณภาพมาตรฐาน (๔) ตลาด/ช่องทางการตลาด (๕) การพัฒนาต่อยอดขยายผล และอ่ืน ๆ ที่จําเป็น และ      
(๖) สาธิตวิธีการประกอบอาชีพให้ดูเป็นตัวอย่าง เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การฟัง 
การกระทําหรือการสาธิตดังกล่าว 

- ฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย ณ สถานที่ที่ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพจัดเตรียมไว้ โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
ครัวเรือนเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนฯ ประกอบอาชีพที่ได้ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

- สนับสนุนให้สถาบันการเงินหรือกองทุนชุมชน สนับสนุน/ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและช่องทางการตลาดแก่ครัวเรือนเป้าหมาย (รวมถึงกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสัมมาชีพชุมชน) เพ่ือให้สามารถ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ได้อย่างต่อเนื่อง 

๔) จัดตั งและพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดําเนินการ ดังนี้ 
- คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ และประกอบอาชีพตามที่ได้

ฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน และมีความสนใจต้องการรวมเป็นกลุ่มอาชีพ 
- ดําเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามแนวทางการบริหารกลุ่มอาชีพ หลัก ๕ ก        

(กลุ่ม/ สมาชิก, กรรมการ, กฎ/กติกา/ระเบียบข้อบังคับ, กองทุน และกิจกรรม) หรือตามแนวทางการสร้างกลุ่ม
สัมมาชีพชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE) ที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด 
โดยพิจารณาดําเนินการตามความพร้อมของแต่ละกลุ่ม และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ต่อไป  
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- ดําเนินการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

- สนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบอาชีพ ส่งเสริม
ช่องทางการตลาด เพ่ือให้กลุ่มสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
 

๓.๔.๒  การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล 
 
 
 
 
 
 

(๑) ความเป็นมา 
ด้วยรัฐบาล กําหนดให้การจัดทําแผนพัฒนาทุกระดับต้องมีความเชื่อมโยงและ

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความต้องการของประชาชน ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ จึงได้มีการบูรณาการด้านการจัดทําแผน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
และประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. ๒๕๖๒ (One Plan) ส่งผลให้การจัดทําแผนและ
ประสานแผนระดับต่าง ๆ ต้องมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับ 

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนในระดับพ้ืนที่ ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลเพ่ือให้สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  และ
สอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคท่ีเป็นการบูรณาการการ
ทํางานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน และ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติคณะรัฐมนตรี/ประกาศ 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่

ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๓) กลไกการด าเนินงาน 

๑) คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๒) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
(ก.น.จ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

๓) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน และผู้แทนสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นอนุกรรมการ          
และเลขานุการ 

๔) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) โดยมีหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
เป็นประธาน และข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง เป็นกรรมการ      
และเลขานุการ 

๕) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน และหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

๖) คณะกรรมการบริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)  
๗) คณะกรรมการบริหารงานตําบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) 
๘) คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน (กม./คกก.ชุมชน) 

(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การ

ชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตําบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีบูรณาการ       
แผนชุมชนระดับตําบล โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

ขั นตอนที่ ๑ วิเคราะห์ปัญหา คณะกรรมการบริหารงานตําบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) 
ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) และผู้เกี่ยวข้อง นําแผนชุมชนหรือ
แผนพัฒนาหมู่บ้านของทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในตําบลมาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยค้นหาปัญหาของตําบล ความจําเป็น
เร่งด่วนของปัญหา ปัจจัยสาเหตุของปัญหาจากภายในหรือภายนอกชุมชน ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในตําบล
อย่างไร โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย เงินออม และหนี้สินจากข้อมูล
พ้ืนฐานของครัวเรือน เช่น ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (ข้อมูล จปฐ.) ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ข้อมูล
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บัญชีครัวเรือน เป็นต้น เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างมี เป้าหมาย 
และกําหนดเป็นประเด็นปัญหา เช่น ประเด็นแหล่งน้ํา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด เป็นต้น 

ขั นตอนที่ ๒ จัดท าแผนพัฒนาต าบล โดยนําข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เจาะลึกแต่ละด้าน 
เช่น ทุนชุมชนทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน ธุรกิจชุมชน วัฒนธรรมชุมชน สุขภาพของประชาชน เป็นต้น ของแต่ละ
หมู่บ้าน/ชุมชน มารวบรวมเป็นข้อมูลระดับตําบล เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจํากัดของ
หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความแม่นยํา ชัดเจน สามารถนํามากําหนดทิศทาง/เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับ
บริบทของตําบล สําหรับการวางแผนแก้ไขปัญหาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบล มีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑) วิเคราะห์หมู่บ้าน/ชุมชน โดยนําข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ชุมชนและข้อมูลพ้ืนฐานของ
ครัวเรือนมาวิเคราะห์ เพ่ือให้รู้ว่าในตําบลมีทรัพยากรอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข 

๒) ค้นหาโอกาสและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยสามารถใช้ข้อมูลพื้นฐาน ของ
ครัวเรือนเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในมิติด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้านการเรียนรู้ ด้านสุข
ภาวะ เป็นต้น เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตําบล โดยบูรณาการและจัดทําเป็นโครงการ
ต่าง ๆ ตามประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมของตําบล 

๓) กําหนดทิศทางหรือเป้าหมายการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว     
โดยใช้ข้อมูลในการค้นหาปัญหา สาเหตุ การจัดลําดับและประเมินตนเอง เพ่ือนํามากําหนดเป้าหมายหรือทิศทาง       
การพัฒนาระดับตําบล 

๔) กําหนดรายละเอียดการวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา ได้แก่ การนําปัญหาที่ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบในวงกว้าง มาเป็นประเด็นในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 

๕) จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือแสวงหาแหล่งงบประมาณให้เหมาะสม      
โดยคณะกรรมการบริหารงานตําบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ
ตําบล (ศอช.ต.) และผู้เกี่ยวข้อง ต้องรู้แหล่งงบประมาณเพ่ือจะได้ประสานเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ 
สามารถจัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ทําเองได้ เช่น การลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยการปลูก
ผักสวนครัว ลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น หรือลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องทําร่วม เป็นแผนที่ต้องประสานขอความร่วมมือ
กับหลายภาคส่วน โดยร่วมกันในด้านทรัพยากรบุคคลหรือเงิน เช่น โครงการดูแลสุขภาพชุมชน ร่วมกับสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ โครงการปลูกข้าวพันธุ์ดีร่วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ เป็นต้น 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องขอรับการสนับสนุน เป็นแผนที่ต้องมี          
การประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและเป็นปัญหาร่วมกัน
หลายพ้ืนที่ หากสามารถจัดทํารายละเอียดต่าง ๆ ได้ครบถ้วนและสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ย่อมมีโอกาสได้รับการสนับสนุน    
สูงกว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ชัดเจน 
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(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติคณะรัฐมนตรี/ประกาศ 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่

ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๓) กลไกการด าเนินงาน 

๑) คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๒) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
(ก.น.จ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

๓) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน และผู้แทนสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นอนุกรรมการ          
และเลขานุการ 

๔) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) โดยมีหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
เป็นประธาน และข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง เป็นกรรมการ      
และเลขานุการ 

๕) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน และหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

๖) คณะกรรมการบริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)  
๗) คณะกรรมการบริหารงานตําบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) 
๘) คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน (กม./คกก.ชุมชน) 

(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การ

ชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตําบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีบูรณาการ       
แผนชุมชนระดับตําบล โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

ขั นตอนที่ ๑ วิเคราะห์ปัญหา คณะกรรมการบริหารงานตําบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) 
ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) และผู้เกี่ยวข้อง นําแผนชุมชนหรือ
แผนพัฒนาหมู่บ้านของทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในตําบลมาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยค้นหาปัญหาของตําบล ความจําเป็น
เร่งด่วนของปัญหา ปัจจัยสาเหตุของปัญหาจากภายในหรือภายนอกชุมชน ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในตําบล
อย่างไร โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย เงินออม และหนี้สินจากข้อมูล
พ้ืนฐานของครัวเรือน เช่น ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (ข้อมูล จปฐ.) ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ข้อมูล
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บัญชีครัวเรือน เป็นต้น เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างมี เป้าหมาย 
และกําหนดเป็นประเด็นปัญหา เช่น ประเด็นแหล่งน้ํา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด เป็นต้น 

ขั นตอนที่ ๒ จัดท าแผนพัฒนาต าบล โดยนําข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เจาะลึกแต่ละด้าน 
เช่น ทุนชุมชนทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน ธุรกิจชุมชน วัฒนธรรมชุมชน สุขภาพของประชาชน เป็นต้น ของแต่ละ
หมู่บ้าน/ชุมชน มารวบรวมเป็นข้อมูลระดับตําบล เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจํากัดของ
หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความแม่นยํา ชัดเจน สามารถนํามากําหนดทิศทาง/เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับ
บริบทของตําบล สําหรับการวางแผนแก้ไขปัญหาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบล มีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑) วิเคราะห์หมู่บ้าน/ชุมชน โดยนําข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ชุมชนและข้อมูลพ้ืนฐานของ
ครัวเรือนมาวิเคราะห์ เพ่ือให้รู้ว่าในตําบลมีทรัพยากรอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข 

๒) ค้นหาโอกาสและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยสามารถใช้ข้อมูลพื้นฐาน ของ
ครัวเรือนเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในมิติด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้านการเรียนรู้ ด้านสุข
ภาวะ เป็นต้น เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตําบล โดยบูรณาการและจัดทําเป็นโครงการ
ต่าง ๆ ตามประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมของตําบล 

๓) กําหนดทิศทางหรือเป้าหมายการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว     
โดยใช้ข้อมูลในการค้นหาปัญหา สาเหตุ การจัดลําดับและประเมินตนเอง เพ่ือนํามากําหนดเป้าหมายหรือทิศทาง       
การพัฒนาระดับตําบล 

๔) กําหนดรายละเอียดการวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา ได้แก่ การนําปัญหาที่ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบในวงกว้าง มาเป็นประเด็นในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 

๕) จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือแสวงหาแหล่งงบประมาณให้เหมาะสม      
โดยคณะกรรมการบริหารงานตําบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ
ตําบล (ศอช.ต.) และผู้เกี่ยวข้อง ต้องรู้แหล่งงบประมาณเพ่ือจะได้ประสานเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ 
สามารถจัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ทําเองได้ เช่น การลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยการปลูก
ผักสวนครัว ลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น หรือลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องทําร่วม เป็นแผนที่ต้องประสานขอความร่วมมือ
กับหลายภาคส่วน โดยร่วมกันในด้านทรัพยากรบุคคลหรือเงิน เช่น โครงการดูแลสุขภาพชุมชน ร่วมกับสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ โครงการปลูกข้าวพันธุ์ดีร่วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ เป็นต้น 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องขอรับการสนับสนุน เป็นแผนที่ต้องมี          
การประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและเป็นปัญหาร่วมกัน
หลายพ้ืนท่ี หากสามารถจัดทํารายละเอียดต่าง ๆ ได้ครบถ้วนและสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ย่อมมีโอกาสได้รับการสนับสนุน    
สูงกว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ชัดเจน 
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การจัดลําดับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้พิจารณายึดหลักความสําคัญ ความจําเป็น
หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านเวทีประชาคม โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น 
การอภิปรายถึงความสําคัญของโครงการ การใช้เสียงส่วนใหญ่จากการออกเสียงสนับสนุนในเวทีประชาคม หรือ  
การประเมินข้อมูลด้วยตารางวิเคราะห์คะแนนความสําคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ เพ่ือให้หมู่บ้าน/
ชุมชนสามารถแสวงหาความร่วมมือและโอกาสในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนในทุกระดับ 

ขั นตอนที่ ๓ ประเมินผลแผนพัฒนาต าบล เพ่ือให้แผนพัฒนาตําบลมีประสิทธิภาพ 
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาตําบล    
รวมถึงตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาตําบลตามแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาตําบลที่   
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
 

๓.๔.๓  การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (ข้อมูล จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(๑) ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๐ อนุมัติให้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานระดับ

หมู่บ้าน (กชช. ๒ค) เป็นประจําทุก ๒ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นไป และคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ 
(กชช.) มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๒ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน 
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) เป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นไป นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี      
มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๖ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทใช้ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน 
(กชช. ๒ค) และข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ในการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานพัฒนาชนบท 
วางแผนพัฒนา อนุมัติโครงการ และการติดตามการปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาชนบท ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน 
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ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยบริหารจัดเก็บ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้พัฒนาฐานข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ค    
เพ่ือการนําข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาโดยตลอด 

ข้อมูล จปฐ. คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจําเป็นพื้นฐานของ
คนในครัวเรือนด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพชีวิต    
ในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ สําหรับข้อมูล กชช. ๒ค คือ ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้านที่แสดงถึง
ระดับการพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้านในเขตชนบท สําหรับห้วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. จัดเก็บทุกปี และข้อมูล กชช. ๒ค จัดเก็บทุก ๒ ปี 

สําหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค กรมการพัฒนาชุมชน 
ได้นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบันทึก ประมวล และรายงานผลการจัดเก็บ โดยเริ่มให้บริการในลักษณะ      
Web Service (http://ebmn.cdd.go.th) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓        
กรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดรัฐบาล
ด้าน Smart Government ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บข้อมูล กรมการพัฒนาชุมชน             
จึงได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพ่ือสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่      
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๓/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย     
เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน มีคณะกรรมการตามที่ปรากฏในคําสั่ง ทั้งนี้ อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ   
เพ่ือการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

(๓) กลไกการด าเนินงาน 
๑) คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) 
๒) คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด  
๓) คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอําเภอ 
๔) คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับตําบล 
๕) อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
๖) ครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) 
๗) ผู้นําชุมชนท้องถิ่น/ท้องที่ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
ขั นตอนที่ ๑ การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน 
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การจัดลําดับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้พิจารณายึดหลักความสําคัญ ความจําเป็น
หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านเวทีประชาคม โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น 
การอภิปรายถึงความสําคัญของโครงการ การใช้เสียงส่วนใหญ่จากการออกเสียงสนับสนุนในเวทีประชาคม หรือ  
การประเมินข้อมูลด้วยตารางวิเคราะห์คะแนนความสําคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ เพ่ือให้หมู่บ้าน/
ชุมชนสามารถแสวงหาความร่วมมือและโอกาสในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนในทุกระดับ 

ขั นตอนที่ ๓ ประเมินผลแผนพัฒนาต าบล เพ่ือให้แผนพัฒนาตําบลมีประสิทธิภาพ 
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาตําบล    
รวมถึงตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาตําบลตามแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาตําบลที่   
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
 

๓.๔.๓  การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (ข้อมูล จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(๑) ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๐ อนุมัติให้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานระดับ

หมู่บ้าน (กชช. ๒ค) เป็นประจําทุก ๒ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นไป และคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ 
(กชช.) มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๒ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน 
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) เป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นไป นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี      
มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๖ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทใช้ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน 
(กชช. ๒ค) และข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ในการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานพัฒนาชนบท 
วางแผนพัฒนา อนุมัติโครงการ และการติดตามการปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาชนบท ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน 
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ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยบริหารจัดเก็บ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้พัฒนาฐานข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ค    
เพ่ือการนําข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาโดยตลอด 

ข้อมูล จปฐ. คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจําเป็นพื้นฐานของ
คนในครัวเรือนด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพชีวิต    
ในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ สําหรับข้อมูล กชช. ๒ค คือ ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้านที่แสดงถึง
ระดับการพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้านในเขตชนบท สําหรับห้วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. จัดเก็บทุกปี และข้อมูล กชช. ๒ค จัดเก็บทุก ๒ ปี 

สําหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค กรมการพัฒนาชุมชน 
ได้นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบันทึก ประมวล และรายงานผลการจัดเก็บ โดยเริ่มให้บริการในลักษณะ      
Web Service (http://ebmn.cdd.go.th) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓        
กรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดรัฐบาล
ด้าน Smart Government ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บข้อมูล กรมการพัฒนาชุมชน             
จึงได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพ่ือสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่      
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๓/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย     
เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน มีคณะกรรมการตามที่ปรากฏในคําสั่ง ทั้งนี้ อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ   
เพ่ือการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

(๓) กลไกการด าเนินงาน 
๑) คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) 
๒) คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด  
๓) คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอําเภอ 
๔) คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับตําบล 
๕) อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
๖) ครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) 
๗) ผู้นําชุมชนท้องถิ่น/ท้องที่ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
ขั นตอนที่ ๑ การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน 
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๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ สํารวจและกําหนดครัวเรือนเป้าหมายในการ
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และหมู่บ้านเขตชนบท (เขตองค์การบริหารส่วนตําบล  และเทศบาล
ตําบลที่ยกฐานะจาก อบต.) ในการจักเก็บข้อมูล กชช. ๒ค รวมถึงจัดทําคําสั่งคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ 
ทุกระดับ และคําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒) คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ วางแผนให้การสนับสนุนการ
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

๓) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ ประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ ร่วมกับผู้ประสานงานโครงการฯ (ถ้ามี) 
กําหนดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพ่ือให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

ขั นตอนที่ ๒ การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

๑) กําหนดการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ตามห้วงระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ทั้งนี้ สําหรับการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ให้จัดหาอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) จํานวน ๒๐ - ๓๐ คน ต่อตําบล/อปท. 

๒) คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ทันที เมื่อเริ่ม
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ 

ขั นตอนที่ ๓ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พื นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จัดประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บ
ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตําบล ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องที่ 
ผู้นําชุมชน และผู้แทนครัวเรือน เพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ความจําเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

๒) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จัดประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บ
ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ระดับอําเภอ ประกอบด้วย 
คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอําเภอ ให้รับทราบและร่วมตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ที่ผ่านการรับรองตามข้อ ๑) 

๓) ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด โดยคณะทํางาน
บริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลฯ ที่ผ่านการรับรองตามข้อ ๒ ) 
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และนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ให้รับทราบและร่วมตรวจสอบยืนยัน
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลฯ ก่อนที่จะนําไปใช้ประโยชน์ กรณีที่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ให้ทําหนังสืออุทธรณ์      
ต่อกรมการพัฒนาชุมชน 

ขั นตอนที่ ๔ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) และ
ข้อมูลพื นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ 
และภาคีการพัฒนา บูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับอําเภอ/จังหวัด  โดยใช้ข้อมูล
ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นเป้าหมายดําเนินการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนี้  

- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับอําเภอ จํานวน ๘๗๘ อําเภอ 
อําเภอละไม่น้อยกว่า ๑ แผน 

- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวัด 
จังหวัดละไม่น้อยกว่า ๑ แผน 

๒) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
ตามข้อ ๑) ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบตามช่องทางการรายงานที่กําหนด 

๓) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ และภาคี
การพัฒนา ร่วมพิจารณารายงานการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่พร้อมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
อนาคต ระดับจังหวัด  

๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๒๗๕ - ๗๖ 
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๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ สํารวจและกําหนดครัวเรือนเป้าหมายในการ
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และหมู่บ้านเขตชนบท (เขตองค์การบริหารส่วนตําบล  และเทศบาล
ตําบลที่ยกฐานะจาก อบต.) ในการจักเก็บข้อมูล กชช. ๒ค รวมถึงจัดทําคําสั่งคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ 
ทุกระดับ และคําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒) คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ วางแผนให้การสนับสนุนการ
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

๓) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ ประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ ร่วมกับผู้ประสานงานโครงการฯ (ถ้ามี) 
กําหนดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพ่ือให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

ขั นตอนที่ ๒ การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

๑) กําหนดการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ตามห้วงระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ทั้งนี้ สําหรับการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ให้จัดหาอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) จํานวน ๒๐ - ๓๐ คน ต่อตําบล/อปท. 

๒) คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ทันที เมื่อเริ่ม
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ 

ขั นตอนที่ ๓ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พื นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จัดประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บ
ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตําบล ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องที่ 
ผู้นําชุมชน และผู้แทนครัวเรือน เพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ความจําเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

๒) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จัดประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บ
ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ระดับอําเภอ ประกอบด้วย 
คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอําเภอ ให้รับทราบและร่วมตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ที่ผ่านการรับรองตามข้อ ๑) 

๓) ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด โดยคณะทํางาน
บริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลฯ ที่ผ่านการรับรองตามข้อ ๒ ) 
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และนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ให้รับทราบและร่วมตรวจสอบยืนยัน
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลฯ ก่อนที่จะนําไปใช้ประโยชน์ กรณีที่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ให้ทําหนังสืออุทธรณ์      
ต่อกรมการพัฒนาชุมชน 

ขั นตอนที่ ๔ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) และ
ข้อมูลพื นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 

๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ 
และภาคีการพัฒนา บูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับอําเภอ/จังหวัด  โดยใช้ข้อมูล
ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นเป้าหมายดําเนินการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนี้  

- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับอําเภอ จํานวน ๘๗๘ อําเภอ 
อําเภอละไม่น้อยกว่า ๑ แผน 

- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวัด 
จังหวัดละไม่น้อยกว่า ๑ แผน 

๒) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
ตามข้อ ๑) ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบตามช่องทางการรายงานที่กําหนด 

๓) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ และภาคี
การพัฒนา ร่วมพิจารณารายงานการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่พร้อมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
อนาคต ระดับจังหวัด  

๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๒๗๕ - ๗๖ 
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๓.๔.๔ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) / อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 
(๑) ความเป็นมา 

อาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาสมัครจากราษฎรในท้องถิ่นที่มีจิตใจเสียสละ มีความสมัครใจ 
อาสามาปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวมในด้านการพัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑. อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 
คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู่บ้านให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในหมู่บ้านหนึ่ง เรียกชื่อ
ย่อว่า “อช.” มีจํานวนหมู่บ้านละอย่างน้อย ๔ คน โดยให้มีจํานวนหญิงชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และ ๒. ผู้น า
อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพ่ือให้
ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นําของอาสาพัฒนาชุมชนในตําบลหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “ผู้นํา อช.” มีจํานวน ๒ คน 
(ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน) 

(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕)  
(๓) กลไกการด าเนินงาน 

๑) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 
๒) ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) 
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(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) สร้างผู้น า อช. นักพัฒนาภาคประชาชน 

- ส่งเสริมกระบวนการคัดเลือก ผู้นํา อช./อช. โดยเวทีประชาคม 
- จัดทําฐานข้อมูล ผู้นํา อช./อช. อย่างเป็นระบบ 
- สร้างหลักสูตรการพัฒนา ผู้นํา อช./อช. ให้ได้มาตรฐาน 
- สนับสนุนเครื่องมือการทํางานของ ผู้นํา อช./อช. 
- ปรับปรุงภารกิจของ ผู้นํา อช./อช. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๒) พัฒนาเครือข่าย ผู้น า อช. รวมพลังสร้างงาน 
- จัดตั้งชมรม ผู้นํา อช. ให้ครอบคลุมทุกระดับ (อําเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ) 
- พัฒนาเครือข่าย ผู้นํา อช. ให้มีศักยภาพ 
- ส่งเสริม ผู้นํา อช. เป็นกลไกในการบริหารจัดการชุมชน 
- ส่งเสริม ผู้นํา อช./อช. ขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนตามศักยภาพ 
- บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนการดําเนินงานของผู้นํา อช./อช. 

๓) สร้างคุณค่า เสริมความภาคภูมิ ผู้น า อช. 
- จัดทําระบบติดตาม ประเมินผล แบบ Online Real-time 
- ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของผู้นํา อช./อช. ทุกขั้นตอน 
- สร้างทีมพ่ีเลี้ยง (Mentor) โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทํางานคู่กับ ผู้นํา อช./อช. ในพ้ืนที่ 
- ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้นํา อช./อช. ที่มีผลงานดีเด่น 
- ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เข็มเชิดชูเกียรติ ผู้นํา อช./อช. 
- ขออนุมัติเพ่ิมค่าตอบแทน ผู้นํา อช. 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักเสรมิสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
 

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) 
(๑) ความเป็นมา 

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) หรือ “Community Organization Network 
Center” เรียกโดยย่อว่า “CON Center” เป็นองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรวมพลังระหว่างผู้นํากลุ่ม 
องค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ตําบล ในการทํางานร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กํานัน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประสานกับภาครัฐและภาคประชาชน ในการบริหารจัดการชุมชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
ประชาชนสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง สามารถพ่ึงตนเองได้  และนําไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
โดยกรมการพัฒนาชุมชน  ได้ดํา เนินการภายใต้ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการดําเนินงาน               
ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกําหนดโครงสร้าง ศอช. ไว้ ๓ ระดับ คือ ศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอําเภอ (ศอช.อ.)  และศูนย์ประสานงาน
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๓.๔.๔ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) / อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 
(๑) ความเป็นมา 

อาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาสมัครจากราษฎรในท้องถิ่นที่มีจิตใจเสียสละ มีความสมัครใจ 
อาสามาปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวมในด้านการพัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑. อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 
คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู่บ้านให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในหมู่บ้านหนึ่ง เรียกชื่อ
ย่อว่า “อช.” มีจํานวนหมู่บ้านละอย่างน้อย ๔ คน โดยให้มีจํานวนหญิงชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และ ๒. ผู้น า
อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพ่ือให้
ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นําของอาสาพัฒนาชุมชนในตําบลหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “ผู้นํา อช.” มีจํานวน ๒ คน 
(ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน) 

(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕)  
(๓) กลไกการด าเนินงาน 

๑) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 
๒) ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) 
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(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) สร้างผู้น า อช. นักพัฒนาภาคประชาชน 

- ส่งเสริมกระบวนการคัดเลือก ผู้นํา อช./อช. โดยเวทีประชาคม 
- จัดทําฐานข้อมูล ผู้นํา อช./อช. อย่างเป็นระบบ 
- สร้างหลักสูตรการพัฒนา ผู้นํา อช./อช. ให้ได้มาตรฐาน 
- สนับสนุนเครื่องมือการทํางานของ ผู้นํา อช./อช. 
- ปรับปรุงภารกิจของ ผู้นํา อช./อช. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๒) พัฒนาเครือข่าย ผู้น า อช. รวมพลังสร้างงาน 
- จัดตั้งชมรม ผู้นํา อช. ให้ครอบคลุมทุกระดับ (อําเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ) 
- พัฒนาเครือข่าย ผู้นํา อช. ให้มีศักยภาพ 
- ส่งเสริม ผู้นํา อช. เป็นกลไกในการบริหารจัดการชุมชน 
- ส่งเสริม ผู้นํา อช./อช. ขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนตามศักยภาพ 
- บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนการดําเนินงานของผู้นํา อช./อช. 

๓) สร้างคุณค่า เสริมความภาคภูมิ ผู้น า อช. 
- จัดทําระบบติดตาม ประเมินผล แบบ Online Real-time 
- ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของผู้นํา อช./อช. ทุกขั้นตอน 
- สร้างทีมพ่ีเลี้ยง (Mentor) โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทํางานคู่กับ ผู้นํา อช./อช. ในพ้ืนที่ 
- ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้นํา อช./อช. ที่มีผลงานดีเด่น 
- ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เข็มเชิดชูเกียรติ ผู้นํา อช./อช. 
- ขออนุมัติเพ่ิมค่าตอบแทน ผู้นํา อช. 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักเสรมิสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
 

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) 
(๑) ความเป็นมา 

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) หรือ “Community Organization Network 
Center” เรียกโดยย่อว่า “CON Center” เป็นองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรวมพลังระหว่างผู้นํากลุ่ม 
องค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ตําบล ในการทํางานร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กํานัน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประสานกับภาครัฐและภาคประชาชน ในการบริหารจัดการชุมชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
ประชาชนสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง สามารถพ่ึงตนเองได้  และนําไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
โดยกรมการพัฒนาชุมชน  ได้ดํา เนินการภายใต้ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการดําเนินงาน               
ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกําหนดโครงสร้าง ศอช. ไว้ ๓ ระดับ คือ ศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอําเภอ (ศอช.อ.)  และศูนย์ประสานงาน
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องค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบการดําเนินงานของ ศอช. 
จากระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชน  และ   
เพ่ือเสริมสร้างกลไกการรวมพลังภาคประชาชน 

(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๓) กลไกการด าเนินงาน 
๑) คณะกรรมการกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน 
๒) คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) 
๓) คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอําเภอ (ศอช.อ.) 
๔) คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) 

(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) เสริมสร้างศักยภาพของ ศอช. ในการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล 

- พัฒนาศักยภาพ ศอช. เพ่ือส่งเสริมให้ ศอช. เป็นแกนหลักในการบูรณาการแผนชุมชน 
- เสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการให้กับ ศอช. 
- ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน ศอช. และภายนอก ศอช. 
- ศอช.ต. มีฐานข้อมูลขององค์กรในชุมชน 
- ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ด้านบูรณาการแผนชุมชน 
- สร้างกลไกในการหนุนเสริมการบูรณาการแผนชุมชน 

๒) ส่งเสริมให้ ศอช. เป็นที่รู้จักและยอมรับของทุกภาคส่วน 
- คณะกรรมการ ศอช. แสดงตัวตนในบทบาทของ ศอช. 
- กําหนดบทบาท ภารกิจ ที่ชัดเจน 
- ผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ศอช. 
- เป็นศูนย์กลางการประสานงานหลักระดับตําบล 
- สร้างการยอมรับด้วยผลงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่อง 
- มีการแสดงผลงานระดับประเทศ 
- เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกําลังใจ 

๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ศอช. ในทุกระดับ  
- มีระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงาน 
- ศอช. ทุกระดับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในลักษณะพ่ีสอนน้อง 
- ส่งเสริมการจัดการความรู้ของ ศอช. 
- สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

- 331 - 

  

- ให้ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานแก่ ศอช. ทุกระดับ 
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 

- คณะทํางานส่งเสริม ศอช. ในระดับต่าง ๆ สนับสนุนการทํางานของ ศอช. อย่างจริงจัง 
- ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
 

การพัฒนาสตรีและองค์กรสตรี 
(๑) ความเป็นมา 

กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการพัฒนาสตรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และการมีส่วนร่วมในสังคม โดยกระตุ้นให้
สตรีมีความคิดริเริ่ม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถช่วยตนเองและครอบครัว 
ตลอดจนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและพัฒนาองค์กร
สตรีแต่ละระดับ เพ่ือเป็นแกนนําในการคิด ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการเชื่อมประสาน และบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี 
โดยดําเนินการพัฒนาสตรี ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘      
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา      
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) และฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
(๓) กลไกการด าเนินงาน 

๑) สมาคมผู้นําสตรีพัฒนาชุมชนไทย             
๒) คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค  
๓) สมาคมผู้นําสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด        
๔) คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด            
๕) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ           
๖) คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล  
๗) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน     

(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี (กพสภ./กพสจ./กพสอ./กพสต./กพสม.) 

- สื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในภารกิจงานสตรีทุกระดับ 
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องค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบการดําเนินงานของ ศอช. 
จากระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชน  และ   
เพ่ือเสริมสร้างกลไกการรวมพลังภาคประชาชน 

(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๓) กลไกการด าเนินงาน 
๑) คณะกรรมการกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน 
๒) คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) 
๓) คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอําเภอ (ศอช.อ.) 
๔) คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) 

(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) เสริมสร้างศักยภาพของ ศอช. ในการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล 

- พัฒนาศักยภาพ ศอช. เพ่ือส่งเสริมให้ ศอช. เป็นแกนหลักในการบูรณาการแผนชุมชน 
- เสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการให้กับ ศอช. 
- ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน ศอช. และภายนอก ศอช. 
- ศอช.ต. มีฐานข้อมูลขององค์กรในชุมชน 
- ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ด้านบูรณาการแผนชุมชน 
- สร้างกลไกในการหนุนเสริมการบูรณาการแผนชุมชน 

๒) ส่งเสริมให้ ศอช. เป็นที่รู้จักและยอมรับของทุกภาคส่วน 
- คณะกรรมการ ศอช. แสดงตัวตนในบทบาทของ ศอช. 
- กําหนดบทบาท ภารกิจ ที่ชัดเจน 
- ผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ศอช. 
- เป็นศูนย์กลางการประสานงานหลักระดับตําบล 
- สร้างการยอมรับด้วยผลงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่อง 
- มีการแสดงผลงานระดับประเทศ 
- เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกําลังใจ 

๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ศอช. ในทุกระดับ  
- มีระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงาน 
- ศอช. ทุกระดับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในลักษณะพ่ีสอนน้อง 
- ส่งเสริมการจัดการความรู้ของ ศอช. 
- สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
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- ให้ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานแก่ ศอช. ทุกระดับ 
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 

- คณะทํางานส่งเสริม ศอช. ในระดับต่าง ๆ สนับสนุนการทํางานของ ศอช. อย่างจริงจัง 
- ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
 

การพัฒนาสตรีและองค์กรสตรี 
(๑) ความเป็นมา 

กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการพัฒนาสตรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และการมีส่วนร่วมในสังคม โดยกระตุ้นให้
สตรีมีความคิดริเริ่ม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถช่วยตนเองและครอบครัว 
ตลอดจนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและพัฒนาองค์กร
สตรีแต่ละระดับ เพ่ือเป็นแกนนําในการคิด ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการเชื่อมประสาน และบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี 
โดยดําเนินการพัฒนาสตรี ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘      
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา      
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) และฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
(๓) กลไกการด าเนินงาน 

๑) สมาคมผู้นําสตรีพัฒนาชุมชนไทย             
๒) คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค  
๓) สมาคมผู้นําสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด        
๔) คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด            
๕) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ           
๖) คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล  
๗) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน     

(๔) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี (กพสภ./กพสจ./กพสอ./กพสต./กพสม.) 

- สื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในภารกิจงานสตรีทุกระดับ 
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- สร้างองค์กรสตรีทุกระดับให้มีอาชีพมั่นคง 
- สร้างองค์กรสตรีทุกระดับให้มีจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน 
- สร้างองค์กรสตรีทุกระดับให้ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 
- สร้างองค์กรสตรีทุกระดับให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคม 

๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสตรี (กพสภ./กพสจ./กพสอ./กพสต./กพสม.) 
- องค์กรสตรีทุกระดับร่วมกันวางแผนและกําหนดภารกิจ 
- องค์กรสตรีทุกระดับร่วมดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน อาทิ การสร้างอาชีพ        

และรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน) การพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล” เป็นต้น 

- องค์กรสตรีทุกระดับดําเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- องค์กรสตรีทุกระดับดําเนินกิจกรรมออมเงิน ออมบุญ ออมความดี 

๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสตรี (กพสภ./กพสจ./กพสอ./กพสต./กพสม.) 
- ประกวดผู้นําองค์กรสตรีต้นแบบทุกระดับ 
- สานพลังเครือข่ายองค์กรสตรีทุกระดับจัดกิจกรรมรวมพลังสตรี ทําความดีเพ่ือแผ่นดิน 
- เครือข่ายองค์กรสตรีทุกระดับรวมพลัง ประชาสัมพันธ์ความดี ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ต่าง ๆ  
๔) ส่งเสรมิบทบาทขององค์กรสตรีในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด  

- ส่งเสริมให้สตรีเป็นแกนนําสําคัญในการเสริมสร้างให้ครัวเรือน ในพื้นที ่มี   
ความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

- ส่งเสริมองค์กรพัฒนาสตรีและสมาชิกสตรีเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนตําบล 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

- ส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทส่งเสริมสตรี ให้เป็นแกนหลักในการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 

- ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการ
บริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) 

- สนับสนุนงบประมาณให้องค์กรสตรีเป็นแกนหลักสําคัญในการแก้ไขปัญหาสตรี 
อาทิ ปัญหาด้านอาชีพและรายได้สตรี ด้านสุขภาพสตรี ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรี เป็นต้น 
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- ส่งเสริมให้องค์กรสตรีเป็นแกนหลักสําคัญในการส่งเสริมกิจกรรมสตรี อาทิ 
กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว
แข็งแรง จัดกีฬาสัมพันธ์สตรี การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

- สนับสนุนให้สตรีเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมวันสําคัญเกี่ยวกับสตรี อาทิ วันแม่
แห่งชาติ วันสตรีสากล วันสตรีไทย เป็นต้น เพ่ือเป็นการแสดงพลังของสตรีในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 

- ส่งเสริม สนับสนุนสตรี ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน 

- ส่งเสริม สนับสนุนสตรีขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัว จัดเก็บเมล็ดพันธุ์     
ปันผัก ปันรัก ปันสุข 

- ส่งเสริม สนับสนุนสตรีให้ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งกับกรมการพัฒนาชุมชน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ           
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) 

- ส่ งเสริม สนับสนุนให้สตรี เป็นแกนนํ าหลักในการร่ วมรณรงค์ ให้ ความรู้                
สร้างความเข้าใจในการป้องกัน รักษา และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
 

การเสริมสร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๑) ความเป็นมา 

กรมการพัฒนาชุมชน 
มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง   
และมีเสถียรภาพ โดยกรมการพัฒนาชุมชนให้
ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนใน
การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสืบสาน รักษา 
ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพ่ือสร้างการพึ่งตนเอง        
และรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา” ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งขับเคลื่อนภายใต้หลักการ      
“๑ หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั งต าบล สร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

(๒) กลไกการด าเนินงาน 
๑) กลไกการประสานงานภาคีเครือข่าย 
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- สร้างองค์กรสตรีทุกระดับให้มีอาชีพมั่นคง 
- สร้างองค์กรสตรีทุกระดับให้มีจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน 
- สร้างองค์กรสตรีทุกระดับให้ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 
- สร้างองค์กรสตรีทุกระดับให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคม 

๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสตรี (กพสภ./กพสจ./กพสอ./กพสต./กพสม.) 
- องค์กรสตรีทุกระดับร่วมกันวางแผนและกําหนดภารกิจ 
- องค์กรสตรีทุกระดับร่วมดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน อาทิ การสร้างอาชีพ        

และรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน) การพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล” เป็นต้น 

- องค์กรสตรีทุกระดับดําเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- องค์กรสตรีทุกระดับดําเนินกิจกรรมออมเงิน ออมบุญ ออมความดี 

๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสตรี (กพสภ./กพสจ./กพสอ./กพสต./กพสม.) 
- ประกวดผู้นําองค์กรสตรีต้นแบบทุกระดับ 
- สานพลังเครือข่ายองค์กรสตรีทุกระดับจัดกิจกรรมรวมพลังสตรี ทําความดีเพ่ือแผ่นดิน 
- เครือข่ายองค์กรสตรีทุกระดับรวมพลัง ประชาสัมพันธ์ความดี ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ต่าง ๆ  
๔) ส่งเสริมบทบาทขององค์กรสตรีในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด  

- ส่งเสริมให้สตรีเป็นแกนนําสําคัญในการเสริมสร้างให้ครัวเรือน ในพื้นที ่มี   
ความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

- ส่งเสริมองค์กรพัฒนาสตรีและสมาชิกสตรีเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนตําบล 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

- ส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทส่งเสริมสตรี ให้เป็นแกนหลักในการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 

- ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการ
บริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) 

- สนับสนุนงบประมาณให้องค์กรสตรีเป็นแกนหลักสําคัญในการแก้ไขปัญหาสตรี 
อาทิ ปัญหาด้านอาชีพและรายได้สตรี ด้านสุขภาพสตรี ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรี เป็นต้น 
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- ส่งเสริมให้องค์กรสตรีเป็นแกนหลักสําคัญในการส่งเสริมกิจกรรมสตรี อาทิ 
กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว
แข็งแรง จัดกีฬาสัมพันธ์สตรี การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

- สนับสนุนให้สตรีเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมวันสําคัญเกี่ยวกับสตรี อาทิ วันแม่
แห่งชาติ วันสตรีสากล วันสตรีไทย เป็นต้น เพ่ือเป็นการแสดงพลังของสตรีในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 

- ส่งเสริม สนับสนุนสตรี ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน 

- ส่งเสริม สนับสนุนสตรีขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัว จัดเก็บเมล็ดพันธุ์     
ปันผัก ปันรัก ปันสุข 

- ส่งเสริม สนับสนุนสตรีให้ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งกับกรมการพัฒนาชุมชน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ           
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) 

- ส่ งเสริม สนับสนุนให้สตรี เป็นแกนนํ าหลักในการร่ วมรณรงค์ ให้ ความรู้                
สร้างความเข้าใจในการป้องกัน รักษา และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
 

การเสริมสร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๑) ความเป็นมา 

กรมการพัฒนาชุมชน 
มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง   
และมีเสถียรภาพ โดยกรมการพัฒนาชุมชนให้
ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนใน
การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสืบสาน รักษา 
ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพ่ือสร้างการพึ่งตนเอง        
และรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา” ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งขับเคลื่อนภายใต้หลักการ      
“๑ หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั งต าบล สร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

(๒) กลไกการด าเนินงาน 
๑) กลไกการประสานงานภาคีเครือข่าย 
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๒) กลไกการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ 
๓) กลไกการติดตามประเมินผล 
๔) กลไกการจัดการความรู้ 
๕) กลไกการสื่อสารสังคม 

(๓) ขั นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นํา

การเปลี่ยนแปลง ๗๖ จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๑,๐๐๐ ตําบล โดยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑ วัน  

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายผู้นํา
ชุมชน จํานวน ๑,๐๐๐ ตําบล ๆ ละ ๑๕ คน รวม ๑๕,๐๐๐ คน จํานวน ๓ วัน โดยมีกิจกรรมสําคัญ ได้แก่ 

๑) จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทําความ ดี ด้วยหัวใจ” 
๒) การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ 
๓) เวทีเสวนา บริหารจัดการดิน น้ํา ป่า และการประกาศเจตนารมณ์เนื่องใน

วันดินโลก 
๔) การเรียนรู้ความสําเร็จ “โก่งธนูโมเดล” 
๕) การจัดทําแผนปฏิบัติการระดับตําบลในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร   

“ปิดหมู่บ้าน ๓ เดือน พวกเราอยู่ได้” 
กิจกรรมที่ ๓ กระบวนการพัฒนาสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ 
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล ภายใต้กิจกรรม “วาไรตี้ผู้นํา เพราะคุณทําเรา  

จึงตามไปดู” 
กิจกรรมที่ ๕ ผู้นําการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เป็นการประกวดผลการดําเนินงานระดับ

ตําบล โดยพิจารณาคัดเลือกตําบลที่มีผลการดําเนินงานดีเด่น (เขตตรวจราชการ ๑๘ เขตตรวจ) ซึ่งจะได้รับ        
การจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนําไปพัฒนาตําบล 

กิจกรรมที่  ๖ เวทีสรุปผลการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นํา          
การเปลี่ยนแปลงและการประกวดผู้นําการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ จํานวน ๑๘ ตําบล โดยพิจารณาคัดเลือกตําบล        
ที่มีผลงานระดับดีเลิศ ซึ่งจะได้รับงบประมาณ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรมที่ ๗ ถอดบทเรียนความสําเร็จ 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๒๖๕ 
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๓.๕ การพัฒนาปัจจัยท่ีเอื อในการขับเคลื่อนงาน (Enabling Factors) อาทิ  
๓.๕.๑ รางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สาขารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขารางวัลบริการภาครัฐ 
(๑) ความเป็นมา 

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่มอบให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญกําลังใจในการเชิดชูผลการปฏิบัติราชการ โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร ( Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Consult)    
การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) รวมทั้ง สร้างความภาคภูมิใจของผู้ที่  
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จ อันนําไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและ     
การนําไปสู่แนวปฏิบัติหรือต้นแบบที่ดี (Best Practice) โดยมุ่งเน้นทั้งกระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ 
(Result) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าผลการทํางานของ
หน่วยงานของรัฐ เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งยืนยันความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการว่าสามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
การให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

(๒) วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงานราชการทุกแห่งอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ให้ได้รับบริการที่ดีเพ่ิมข้ึน 
๒) เพ่ือเผยแพร่ผลสําเร็จจากการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน

ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน 
๓) สร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที ่
๔) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานราชการและร่วมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี 

กรมการพัฒนาชุมชน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๓๐๖ – ๑๑ 
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๒) กลไกการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ 
๓) กลไกการติดตามประเมินผล 
๔) กลไกการจัดการความรู้ 
๕) กลไกการสื่อสารสังคม 

(๓) ขั นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นํา

การเปลี่ยนแปลง ๗๖ จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๑,๐๐๐ ตําบล โดยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑ วัน  

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายผู้นํา
ชุมชน จํานวน ๑,๐๐๐ ตําบล ๆ ละ ๑๕ คน รวม ๑๕,๐๐๐ คน จํานวน ๓ วัน โดยมีกิจกรรมสําคัญ ได้แก่ 

๑) จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทําความ ดี ด้วยหัวใจ” 
๒) การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ 
๓) เวทีเสวนา บริหารจัดการดิน น้ํา ป่า และการประกาศเจตนารมณ์เนื่องใน

วันดินโลก 
๔) การเรียนรู้ความสําเร็จ “โก่งธนูโมเดล” 
๕) การจัดทําแผนปฏิบัติการระดับตําบลในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร   

“ปิดหมู่บ้าน ๓ เดือน พวกเราอยู่ได้” 
กิจกรรมที่ ๓ กระบวนการพัฒนาสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ 
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล ภายใต้กิจกรรม “วาไรตี้ผู้นํา เพราะคุณทําเรา  

จึงตามไปดู” 
กิจกรรมที่ ๕ ผู้นําการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เป็นการประกวดผลการดําเนินงานระดับ

ตําบล โดยพิจารณาคัดเลือกตําบลที่มีผลการดําเนินงานดีเด่น (เขตตรวจราชการ ๑๘ เขตตรวจ) ซึ่งจะได้รับ        
การจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนําไปพัฒนาตําบล 

กิจกรรมที่  ๖ เวทีสรุปผลการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ นํา          
การเปลี่ยนแปลงและการประกวดผู้นําการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ จํานวน ๑๘ ตําบล โดยพิจารณาคัดเลือกตําบล        
ที่มีผลงานระดับดีเลิศ ซึ่งจะได้รับงบประมาณ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรมที่ ๗ ถอดบทเรียนความสําเร็จ 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๒๖๕ 
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๓.๕ การพัฒนาปัจจัยท่ีเอื อในการขับเคลื่อนงาน (Enabling Factors) อาทิ  
๓.๕.๑ รางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สาขารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขารางวัลบริการภาครัฐ 
(๑) ความเป็นมา 

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่มอบให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญกําลังใจในการเชิดชูผลการปฏิบัติราชการ โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร ( Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Consult)    
การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) รวมทั้ง สร้างความภาคภูมิใจของผู้ที่  
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จ อันนําไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและ     
การนําไปสู่แนวปฏิบัติหรือต้นแบบที่ดี (Best Practice) โดยมุ่งเน้นทั้งกระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ 
(Result) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าผลการทํางานของ
หน่วยงานของรัฐ เป็นที่ยอมรับ และเป็นส่ิงยืนยันความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการว่าสามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
การให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

(๒) วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงานราชการทุกแห่งอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ให้ได้รับบริการที่ดีเพ่ิมข้ึน 
๒) เพ่ือเผยแพร่ผลสําเร็จจากการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน

ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน 
๓) สร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที ่
๔) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานราชการและร่วมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี 

กรมการพัฒนาชุมชน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๓๐๖ – ๑๑ 
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๓.๕.๒  โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด 
(๑) ความเป็นมา 

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อพัฒนากลไก กระบวนการและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบแบบบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยดําเนินงาน “โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด”   
ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแบบบูรณาการ      
ทั้งภายในและนอกองค์กร รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส  และ
เสริมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกรมการพัฒนาชุมชนในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในสังคม ผ่านกระบวนการพัฒนาชุมชน 

(๒) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) ส่งเสริมและ

พัฒนาความโปร่ ง ใส  โดยการกํ าหนด
แนวทาง แผนงานติดตามประเมินผลการ
ดํ า เ น ิน ง าน  และกา ร ให ้คํ าป ร ึกษาแก่
หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ในการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนใสสะอาด ตามกรอบแนวทาง  
ที ่กําหนด รวมถึงการส่ง เสร ิม การสร ้าง
แรงจูงใจ การให้รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผล
การดําเนินงานดีเด่น 

๒) พัฒนาข้าราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติ ในการทํางาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส เสริมสร้างทักษะในการดําเนินงานแก่บุคลากรในสังกัด เช่น ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดําเนินการทางวินัย ด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ และ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เป็นต้น 

๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ด้านความโปร่งใส และธรรมาภิบาลของกรมการพัฒนาชุมชน    
ผ่านภารกิจและกระบวนการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ ตําบล หมู่บ้าน เพ่ือสร้างการเรียนรู้ ภายใต้ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เกิดเป็นเครือข่ายผู้นําที่มีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

๔) การประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงาน และนําผลการประเมินมากําหนดนโยบาย 
ปรับปรุงแนวทาง แผนงาน โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๗๙ 
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 ด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ ก าหนดให้ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการ
สาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศ         
เป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ       
ความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการระดับกรมที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  
มีภารกิจหลักส าคัญในการให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและการบริหารจัดการเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและ
มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือส่งเสริมการกระจายอ านาจและการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
จากราชการส่วนกลาง และนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาของราชการส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้ตาม
มาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  

 กลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จ าแนกเป็น ราชการบริหารส่วนกลาง 
ประกอบด้วย ๑๘ ส านัก/กอง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ (สถอ.) 

 ช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลมุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ด้วยการเป็นระบบราชการที่ต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชนและเชื่อถือไว้วางใจได้ตามแนวคิดระบบราชการ ๔.๐       
ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน การมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีปัจจัยส าคัญ
ในการสานพลังทุกภาคส่วน สร้างนวัตกรรม และปรับสู่ความเป็นดิจิทัล ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
จึงน าแนวคิดระบบราชการ ๔.๐ มาสู่การปฏิบัติเพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ ภายใต้แนวคิด          
“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานพลังขับเคลื่อนท้องถิ่น 5G to 5G”  
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๓.๕.๒  โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด 
(๑) ความเป็นมา 

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อพัฒนากลไก กระบวนการและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบแบบบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยดําเนินงาน “โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด”   
ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแบบบูรณาการ      
ทั้งภายในและนอกองค์กร รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส  และ
เสริมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกรมการพัฒนาชุมชนในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในสังคม ผ่านกระบวนการพัฒนาชุมชน 

(๒) ขั นตอนการด าเนินงาน 
๑) ส่งเสริมและ

พัฒนาความโป ร่ง ใส  โดยการกํ าหนด
แนวทาง แผนงานติดตามประเมินผลการ
ดํ า เ น ิน ง าน  และกา ร ให ้คํ าป ร ึกษาแก่
หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ในการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนใสสะอาด ตามกรอบแนวทาง  
ที ่กําหนด รวมถึงการส่ง เสร ิม การสร ้าง
แรงจูงใจ การให้รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผล
การดําเนินงานดีเด่น 

๒) พัฒนาข้าราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติ ในการทํางาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส เสริมสร้างทักษะในการดําเนินงานแก่บุคลากรในสังกัด เช่น ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดําเนินการทางวินัย ด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ และ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เป็นต้น 

๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ด้านความโปร่งใส และธรรมาภิบาลของกรมการพัฒนาชุมชน    
ผ่านภารกิจและกระบวนการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ ตําบล หมู่บ้าน เพ่ือสร้างการเรียนรู้ ภายใต้ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เกิดเป็นเครือข่ายผู้นําที่มีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

๔) การประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงาน และนําผลการประเมินมากําหนดนโยบาย 
ปรับปรุงแนวทาง แผนงาน โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๗๙ 
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 ด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ ก าหนดให้ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการ
สาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศ         
เป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ       
ความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการระดับกรมที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  
มีภารกิจหลักส าคัญในการให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและการบริหารจัดการเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและ
มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือส่งเสริมการกระจายอ านาจและการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
จากราชการส่วนกลาง และนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาของราชการส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้ตาม
มาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  

 กลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จ าแนกเป็น ราชการบริหารส่วนกลาง 
ประกอบด้วย ๑๘ ส านัก/กอง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ (สถอ.) 

 ช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลมุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ด้วยการเป็นระบบราชการที่ต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชนและเชื่อถือไว้วางใจได้ตามแนวคิดระบบราชการ ๔.๐       
ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน การมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีปัจจัยส าคัญ
ในการสานพลังทุกภาคส่วน สร้างนวัตกรรม และปรับสู่ความเป็นดิจิทัล ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
จึงน าแนวคิดระบบราชการ ๔.๐ มาสู่การปฏิบัติเพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ ภายใต้แนวคิด          
“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานพลังขับเคลื่อนท้องถิ่น 5G to 5G”  
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แนวคิด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานพลังขับเคลื่อนท้องถิ่น 5G to 5G 

เป็นแนวคิดท่ีมีจุดเน้น ๓ องค์ประกอบ คือ  
ประการแรก การสานพลังระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

เป็นหลักการการด าเนินงานส าคัญเพ่ือบูรณาการการด าเนินงานไปร่วมกัน  
ประการที่สอง 5G ที่เป็นรากฐานการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
๑. Good Finance (โปร่งใสพ่ึงพาตนเองได้) ประกอบด้วย ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (e-LAAS)} การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
การรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)       
ด้วยระบบ QR Payment, การตรวจสอบระบบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ข้อเสนอในการบริหารงานภาครัฐในช่วงสถานการณ์ COVID-19  

๒. Good Plan and Participation (ใช้แผนดีมีส่วนร่วม) การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

๓. Good Governance (มีธรรมาภิบาล ดิจิทัลและกฎหมาย) ประกอบด้วย ระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO), การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ       
การปรับปรุงคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. Good Public Service (มาตรฐานบริการสาธารณะ) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น และมาตรฐานบริการสาธารณะ  
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๕. Good Personnel (บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ) ประกอบด้วย การส่งเสริมและสนับสนุน 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, การส่งเสริม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่น, การจัดเก็บข้อมูล
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ELE) และการสร้างขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ประการที่สาม 5G ที่เป็นผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
๑. Good Health (สุขภาวะดี) ประกอบด้วย โครงการขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า-
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. Good Society (สังคมดี) ประกอบด้วย การออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก, มาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเปรียบเทียบปรับ, การจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กรอบแนวทางการด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แก่ประชาชน และการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๓. Good Education (การศึกษาดี) ประกอบด้วย กระบวนงานการรับนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔, การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเรียกชื่อ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test)               
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)                
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เพ่ือใช้ส าหรับ  
ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS)          
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า (ปวช.๓) และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. Good Economy (เศรษฐกิจดี) การก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน     
ของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 

๕. Good Life (คุณภาพชีวิตดี) ประกอบด้วย อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
การส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษา, การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ
งานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ,     
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แนวคิด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานพลังขับเคลื่อนท้องถิ่น 5G to 5G 

เป็นแนวคิดท่ีมีจุดเน้น ๓ องค์ประกอบ คือ  
ประการแรก การสานพลังระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

เป็นหลักการการด าเนินงานส าคัญเพ่ือบูรณาการการด าเนินงานไปร่วมกัน  
ประการที่สอง 5G ที่เป็นรากฐานการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
๑. Good Finance (โปร่งใสพ่ึงพาตนเองได้) ประกอบด้วย ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (e-LAAS)} การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
การรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)       
ด้วยระบบ QR Payment, การตรวจสอบระบบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ข้อเสนอในการบริหารงานภาครัฐในช่วงสถานการณ์ COVID-19  

๒. Good Plan and Participation (ใช้แผนดีมีส่วนร่วม) การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

๓. Good Governance (มีธรรมาภิบาล ดิจิทัลและกฎหมาย) ประกอบด้วย ระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO), การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ       
การปรับปรุงคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. Good Public Service (มาตรฐานบริการสาธารณะ) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น และมาตรฐานบริการสาธารณะ  
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๕. Good Personnel (บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ) ประกอบด้วย การส่งเสริมและสนับสนุน 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, การส่งเสริม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่น, การจัดเก็บข้อมูล
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ELE) และการสร้างขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ประการที่สาม 5G ที่เป็นผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
๑. Good Health (สุขภาวะดี) ประกอบด้วย โครงการขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า-
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. Good Society (สังคมดี) ประกอบด้วย การออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก, มาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเปรียบเทียบปรับ, การจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กรอบแนวทางการด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แก่ประชาชน และการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๓. Good Education (การศึกษาดี) ประกอบด้วย กระบวนงานการรับนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔, การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเรียกชื่อ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test)               
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)                
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เพ่ือใช้ส าหรับ  
ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS)          
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า (ปวช.๓) และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. Good Economy (เศรษฐกิจดี) การก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน     
ของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 

๕. Good Life (คุณภาพชีวิตดี) ประกอบด้วย อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
การส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษา, การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ
งานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ,     
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โดยแนวคิดดังกล่าวมีตัวอย่างการด าเนินงานในภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อันเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่ตามภารกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ระบบแผนท้องถิ่น ระบบงบประมาณ ระบบบริการสาธารณะ      
และการศึกษา ระบบการตรวจสอบและติดตาม ระบบบริหารงานบุคคล และระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

๑. ระบบแผนท้องถิ่น 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” : การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
๑.๑ ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๘ ก าหนดให้ แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับถัดไปคือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเพ่ือให้การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน จึงอาศัยอ านาจ
ตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

๑.๒  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
เป้าหมายการด าเนินงาน : จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗,๘๔๙ แห่ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ภายในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๗,๗๓๓ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลจ านวน ๒,๔๗๓ แห่ง (เทศบาลนคร ๓๐ แห่ง/
เทศบาลเมือง ๑๙๕ แห่ง/เทศบาลต าบล ๒,๒๔๗ แห่ง/เมืองพัทยา ๑ แห่ง) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ภายในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๗๖ แห่ง  

๑.๓ กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) ด าเนินการรวบรวมข้อมูล/ปัญหา/แนวทางปฏิบัติ เพ่ือจัดท าแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒) เสนอหนังสือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๓) เสนอหนังสือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๔) แจ้งหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
๕) แจ้งหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสร ิมการบร ิหารงานท้องถิ ่น กรมส่ง เสร ิม          
การปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๑/๒๑๒๒/๒๑๒๓ 

    ผู้อ านวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น  โทร ๐๘๑ ๙๑๐ ๖๕๑๑ 
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โดยแนวคิดดังกล่าวมีตัวอย่างการด าเนินงานในภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อันเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่ตามภารกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ระบบแผนท้องถิ่น ระบบงบประมาณ ระบบบริการสาธารณะ      
และการศึกษา ระบบการตรวจสอบและติดตาม ระบบบริหารงานบุคคล และระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

๑. ระบบแผนท้องถิ่น 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” : การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
๑.๑ ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๘ ก าหนดให้ แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับถัดไปคือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเพ่ือให้การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน จึงอาศัยอ านาจ
ตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

๑.๒  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
เป้าหมายการด าเนินงาน : จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗,๘๔๙ แห่ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ภายในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๗,๗๓๓ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลจ านวน ๒,๔๗๓ แห่ง (เทศบาลนคร ๓๐ แห่ง/
เทศบาลเมือง ๑๙๕ แห่ง/เทศบาลต าบล ๒,๒๔๗ แห่ง/เมืองพัทยา ๑ แห่ง) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ .ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ภายในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๗๖ แห่ง  

๑.๓ กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) ด าเนินการรวบรวมข้อมูล/ปัญหา/แนวทางปฏิบัติ เพ่ือจัดท าแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒) เสนอหนังสือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๓) เสนอหนังสือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๔) แจ้งหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
๕) แจ้งหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสร ิมการบร ิหารงานท้องถิ ่น กรมส่ง เสร ิม          
การปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๑/๒๑๒๒/๒๑๒๓ 

    ผู้อ านวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น  โทร ๐๘๑ ๙๑๐ ๖๕๑๑ 
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 ๒. ระบบงบประมาณ การเงิน และการคลัง 
  การด าเนินการตามภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินงานด้านการเงิน การคลัง 
การงบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ของ อปท. รวมทั้งวางระบบ
ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. 

๒.๑ การจัดท างบประมาณ 
๒.๑.๑ ขั้นตอน  

 
 
๒.๑.๒ รายละเอียด 

(๑) ต้องเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท. 
(๒) ต้องเป็นไปตามรูปแบบจ าแนกงบประมาณ 
(๓) ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
(๔) ต้องเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่ มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ ส านักบริหารการคลั งท้องถิ่น                  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒ – ๑๕๒๔, ๑๕๒๘ 
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 ๒.๒ การรวบรวมค าของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง 
เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ 
  ๒.๒.๑ ขั้นตอน   

 
 
๒.๒.๒  รายละเอียด 

(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.), เทศบาล, องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.), กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง เป็นหน่วยรับงบประมาณ ประกอบกับให้ผู้อ านวยการ    
ส านักงบประมาณก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

(๒) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าของบประมาณ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลนคร (ทน.) และเทศบาลเมือง (ทม.) ยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยตรงในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( BBL) ตามที่             
ส านักงบประมาณก าหนด โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมและให้ความเห็นประกอบการพิจารณา  
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือยื่นค าขอตั้งงบประมาณต่อผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

(๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดแนวทางในการยื่นค าของบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรวบรวมรายงานขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย           
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการบันทึกค าขอในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ            
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) และให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลค าของบประมาณรายจ่ายของ                       
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 ๒. ระบบงบประมาณ การเงิน และการคลัง 
  การด าเนินการตามภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินงานด้านการเงิน การคลัง 
การงบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ของ อปท. รวมทั้งวางระบบ
ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. 

๒.๑ การจัดท างบประมาณ 
๒.๑.๑ ขั้นตอน  

 
 
๒.๑.๒ รายละเอียด 

(๑) ต้องเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท. 
(๒) ต้องเป็นไปตามรูปแบบจ าแนกงบประมาณ 
(๓) ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
(๔) ต้องเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่ มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ ส านักบริหารการคลั งท้องถิ่น                  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒ – ๑๕๒๔, ๑๕๒๘ 
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 ๒.๒ การรวบรวมค าของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง 
เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ 
  ๒.๒.๑ ขั้นตอน   

 
 
๒.๒.๒  รายละเอียด 

(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.), เทศบาล, องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.), กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง เป็นหน่วยรับงบประมาณ ประกอบกับให้ผู้อ านวยการ    
ส านักงบประมาณก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

(๒) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าของบประมาณ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลนคร (ทน.) และเทศบาลเมือง (ทม.) ยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยตรงในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( BBL) ตามที่             
ส านักงบประมาณก าหนด โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมและให้ความเห็นประกอบการพิจารณา  
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือยื่นค าขอตั้งงบประมาณต่อผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

(๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดแนวทางในการยื่นค าของบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรวบรวมรายงานขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย           
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการบันทึกค าขอในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ            
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) และให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลค าของบประมาณรายจ่ายของ                       
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ส่ งให้กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความเห็นก่อนรายงาน
กระทรวงมหาดไทยน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินค าขอขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาต่อไป 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ ส านักบริหารการคลังท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔ ,๑๕๒๘ 
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๒.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๓.๑  ที่มาและความส าคัญ 

แหล่งที่มาของรายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย มีด้วยกัน ๔ ประเภท คือ  
(๑) รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่ รายได้จากภาษียาสูบ น้ ามัน และค่าธรรมเนียม     

เข้าพักโรงแรม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เดิมคือ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่) ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์ อากรรังนกอีแอ่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตต่าง ๆ 
ซึ่งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยจัดเก็บ 

(๒) รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้
ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิม (แบ่งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ใน ๙ ของ VAT ๗%) และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐     
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียม ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ รายได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

(๓) รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (แบ่งให้เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท) 

ดังนั้น การพัฒนารายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด าเนินการทั้งในเชิง
โครงสร้างและในระดับพ้ืนที่ควบคู่กันไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน         
ในกระบวนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับรายได้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคม การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี การอ านวยความสะดวกในการช าระภาษี รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้จัดเก็บและช าระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม   
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ส่ งให้กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความเห็นก่อนรายงาน
กระทรวงมหาดไทยน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินค าขอขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาต่อไป 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔ ,๑๕๒๘ 
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๒.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๓.๑  ที่มาและความส าคัญ 

แหล่งที่มาของรายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย มีด้วยกัน ๔ ประเภท คือ  
(๑) รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่ รายได้จากภาษียาสูบ น้ ามัน และค่าธรรมเนียม     

เข้าพักโรงแรม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เดิมคือ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่) ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์ อากรรังนกอีแอ่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตต่าง ๆ 
ซึ่งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยจัดเก็บ 

(๒) รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้
ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิม (แบ่งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ใน ๙ ของ VAT ๗%) และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐     
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียม ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ รายได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

(๓) รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (แบ่งให้เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท) 

ดังนั้น การพัฒนารายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด าเนินการทั้งในเชิง
โครงสร้างและในระดับพ้ืนที่ควบคู่กันไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน         
ในกระบวนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับรายได้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคม การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี การอ านวยความสะดวกในการช าระภาษี รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้จัดเก็บและช าระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม   
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๒.๓.๒ กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัดการจัดท าฐานข้อมูลผู้เสียภาษี 
(๒) ก าหนดตัวชี้วัดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จัดเก็บเองเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
(๓) พัฒนาเครื่องมือในการจัดเก็บภาษี เช่น โปรแกรมและระบบบูรณาการฐานข้อมูล

ทะเบียนทรัพย์สิน (ONLINE) เชื่อมโยงระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมท่ีดิน กรมธนารักษ์ เป็นต้น 

(๔) ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบและขั้นตอนการจัดเก็บภาษี  

(๕) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปรับปรุงอัตราภาษี ขยายฐานภาษี 

(๖) อ านวยความสะดวกในการช าระภาษีให้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางการช าระภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๗) รณรงค์เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของประชาชนในการช าระภาษี
และประโยชน์ของการช าระภาษี เพ่ือน าไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 

 
 

๒.๓.๓ ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา 
(๑) ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  กรมที่ดินและกรมธนารักษ์ 

สนับสนุนการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบลและเมืองพัทยา เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
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(๒) พัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อให้เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบลและเมืองพัทยา น าไปใช้ในการแจ้งบัญชีรายการ
ทรั พย์ สิ น  ก า รค า นวณภาษี แล ะการแจ้ งป ระ เมิ นภ าษี   
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒    
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

(๓) จั ดฝึ กอบรม ให้ ค ว ามรู้ เ กี่ ย ว กั บ      
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๔,๒๒๗ คน         
และบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๑๙๔ คน รวมทั้งจัดท าคลังความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง (ผ่านคิวอาร์โค้ด) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๔ ตอน รวมทั้งให้บริการสายด่วนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง         
(๐-๒๐๒๖-๕๘๐๐) จ านวน ๑๐ คู่สาย 

(๔) ออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอ านาจในการจัดเก็บภาษี
ป้ายในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
(๕) สนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมช่องทางในการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในช าระภาษี ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (QR Payment) โดยร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่ มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้  ส านักบริหารการคลัง ท้องถิ่น  กรมส่ งเสริม                 
การปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๘๙๘, ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๖-๓๐ 

 

 ๒.๔ การรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(e-LAAS) ด้วยระบบ QR Payment 

๒.๔.๑ ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
กรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น ได้      

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการจัดท า
ระบบการรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร ระหว่างกรมส่งเสริม         
การปกครองท้องถิ่นกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่         
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดท าเอกสารแจ้งยอดช าระภาษี  ได้แก่ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
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๒.๓.๒ กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัดการจัดท าฐานข้อมูลผู้เสียภาษี 
(๒) ก าหนดตัวชี้วัดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จัดเก็บเองเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
(๓) พัฒนาเครื่องมือในการจัดเก็บภาษี เช่น โปรแกรมและระบบบูรณาการฐานข้อมูล

ทะเบียนทรัพย์สิน (ONLINE) เชื่อมโยงระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมท่ีดิน กรมธนารักษ์ เป็นต้น 

(๔) ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบและขั้นตอนการจัดเก็บภาษี  

(๕) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปรับปรุงอัตราภาษี ขยายฐานภาษี 

(๖) อ านวยความสะดวกในการช าระภาษีให้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางการช าระภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๗) รณรงค์เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของประชาชนในการช าระภาษี
และประโยชน์ของการช าระภาษี เพ่ือน าไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 

 
 

๒.๓.๓ ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา 
(๑) ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  กรมที่ดินและกรมธนารักษ์ 

สนับสนุนการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบลและเมืองพัทยา เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
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(๒) พัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อให้เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบลและเมืองพัทยา น าไปใช้ในการแจ้งบัญชีรายการ
ทรั พย์ สิ น  ก า รค า นวณภาษี แล ะการแจ้ งป ระ เมิ นภ าษี   
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒    
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

(๓) จั ดฝึ กอบรม ให้ ค ว ามรู้ เ กี่ ย ว กั บ      
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๔,๒๒๗ คน         
และบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๑๙๔ คน รวมทั้งจัดท าคลังความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง (ผ่านคิวอาร์โค้ด) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๔ ตอน รวมทั้งให้บริการสายด่วนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง         
(๐-๒๐๒๖-๕๘๐๐) จ านวน ๑๐ คู่สาย 

(๔) ออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอ านาจในการจัดเก็บภาษี
ป้ายในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
(๕) สนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมช่องทางในการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในช าระภาษี ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (QR Payment) โดยร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่ มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้  ส านักบริหารการคลัง ท้อง ถ่ิน กรมส่ งเสริม                 
การปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๘๙๘, ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๖-๓๐ 

 

 ๒.๔ การรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(e-LAAS) ด้วยระบบ QR Payment 

๒.๔.๑ ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
กรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น ได้      

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการจัดท า
ระบบการรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร ระหว่างกรมส่งเสริม         
การปกครองท้องถิ่นกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่         
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดท าเอกสารแจ้งยอดช าระภาษี  ได้แก่ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e - LAAS) ส่งให้กับผู้ช าระภาษี โดยผู้ช าระภาษีสามารถช าระภาษีผ่านสาขา          
ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการพัฒนาระบบการรับช าระภาษี
ท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) ผ่านระบบ QR Payment 
เพ่ือรองรับการรับช าระภาษีข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ส าหรับธนาคารที่ให้บริการช าระบิลข้ามธนาคาร 
โดยผู้ช าระภาษีสามารถช าระผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ATM, Internet Banking และ Mobile Banking เป็นต้น         
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ช าระภาษีและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

๒.๔.๒ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดใช้บริการรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) ด้วยระบบ QR Payment จ านวน ๕,๔๒๘ แห่ง       
(ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเมืองพัทยา) คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๒.๔.๓ กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
(๑) ติดต่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือขอใช้บริการรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร 
(๒) เมื่อได้รหัส Company Code จากธนาคารแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

น ารหัส Company Code มาบันทึกข้อมูลการรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิว เตอร์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) เพื่อสร้าง Barcode และ QR Code และให้พิมพ์แบบทดสอบ
เอกสารแจ้งยอดการช าระภาษีน าไปทดสอบที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ขอใช้บริการ เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดใช้งานการรับช าระภาษีผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) 

(๓) จัดท าเอกสารแจ้งยอดการช าระภาษีของปีปัจจุบันที่ไม่เกินก าหนดระยะเวลาการช าระภาษี 
และพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคารจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
(e - LAAS) ส่งให้กับผู้ช าระภาษีเพ่ือช าระภาษีผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 (๔) ผู้ช าระภาษีน าเอกสารแจ้งยอดการช าระภาษีและแบบฟอร์ม      
การช าระเงินผ่านธนาคารจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) ไปช าระภาษี เงินภาษีจะฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที 

(๕) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะส่งข้อมูลการรับช าระภาษี 
ผ่านธนาคารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) ทุกสิ้นวัน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) จะท าการประมวลผลข้อมูล    
เพ่ือออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ช าระภาษีในวันรุ่งขึ้น 
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 (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ส่งให้กับผู้ช าระภาษี พร้อมทั้งจัดท าใบน าส่งเงินและใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน 
เพ่ือบันทึกบัญชีบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

 

๒.๔.๔ ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดใช้บริการรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จ านวน ๖๔๖ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
๒.๔.๕ เป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดใช้บริการรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด้วยระบบ QR Payment อย่างน้อยร้อยละ ๕๐.๐๐ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. 
๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑ – ๑๖๑๑, Call Center : ๐ ๒๒๐๖ ๖๓๐๐  

    เว็บบอร์ดระบบคลังความรู้ (KM e-LAAS) : http://km.laas.go.th/laaskm/ 
 

๓. ระบบการบริการสาธารณะและการศึกษาในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย  

๓.๑ ด้านสาธารณสุข 
๓.๑.๑  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อ   

สุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ มีภาวะพ่ึงพิง และปัญหาการจ้างงานของสถานประกอบการ           
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e - LAAS) ส่งให้กับผู้ช าระภาษี โดยผู้ช าระภาษีสามารถช าระภาษีผ่านสาขา          
ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการพัฒนาระบบการรับช าระภาษี
ท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) ผ่านระบบ QR Payment 
เพ่ือรองรับการรับช าระภาษีข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ส าหรับธนาคารที่ให้บริการช าระบิลข้ามธนาคาร 
โดยผู้ช าระภาษีสามารถช าระผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ATM, Internet Banking และ Mobile Banking เป็นต้น         
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ช าระภาษีและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

๒.๔.๒ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดใช้บริการรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) ด้วยระบบ QR Payment จ านวน ๕,๔๒๘ แห่ง       
(ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเมืองพัทยา) คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๒.๔.๓ กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
(๑) ติดต่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือขอใช้บริการรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร 
(๒) เมื่อได้รหัส Company Code จากธนาคารแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

น ารหัส Company Code มาบันทึกข้อมูลการรับช าระภาษีท้องถ่ินผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิว เตอร์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) เพื่อสร้าง Barcode และ QR Code และให้พิมพ์แบบทดสอบ
เอกสารแจ้งยอดการช าระภาษีน าไปทดสอบที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ขอใช้บริการ เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดใช้งานการรับช าระภาษีผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) 

(๓) จัดท าเอกสารแจ้งยอดการช าระภาษีของปีปัจจุบันที่ไม่เกินก าหนดระยะเวลาการช าระภาษี 
และพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคารจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
(e - LAAS) ส่งให้กับผู้ช าระภาษีเพ่ือช าระภาษีผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 (๔) ผู้ช าระภาษีน าเอกสารแจ้งยอดการช าระภาษีและแบบฟอร์ม      
การช าระเงินผ่านธนาคารจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) ไปช าระภาษี เงินภาษีจะฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที 

(๕) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะส่งข้อมูลการรับช าระภาษี 
ผ่านธนาคารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) ทุกสิ้นวัน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) จะท าการประมวลผลข้อมูล    
เพ่ือออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ช าระภาษีในวันรุ่งขึ้น 
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 (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ส่งให้กับผู้ช าระภาษี พร้อมทั้งจัดท าใบน าส่งเงินและใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน 
เพ่ือบันทึกบัญชีบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

 

๒.๔.๔ ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดใช้บริการรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จ านวน ๖๔๖ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
๒.๔.๕ เป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดใช้บริการรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด้วยระบบ QR Payment อย่างน้อยร้อยละ ๕๐.๐๐ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. 
๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑ – ๑๖๑๑, Call Center : ๐ ๒๒๐๖ ๖๓๐๐  

    เว็บบอร์ดระบบคลังความรู้ (KM e-LAAS) : http://km.laas.go.th/laaskm/ 
 

๓. ระบบการบริการสาธารณะและการศึกษาในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย  

๓.๑ ด้านสาธารณสุข 
๓.๑.๑  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อ   

สุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ มีภาวะพ่ึงพิง และปัญหาการจ้างงานของสถานประกอบการ           
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
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ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019   

 
 
 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อนุมัติแผนงานหรือโครงการ    
เพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้กรอบวงเงิน 
๑,๐๘๐,๕๙๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงกันยายน ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรม
การด าเนินงาน จ านวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ 

๑) การจัดฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง วงเงิน 
๑๔๗,๗๐๖,๐๐๐ บาท 

๒) ค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน ๗,๗๗๔ แห่ง แห่งละ ๒ คน คนละ ๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน 
วงเงิน ๙๓๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) ข้ อ มู ล ผู ้ ส ู ง อ า ยุทั ่ ว ป ร ะ เ ท ศ  จ า น ว น  

๙,๕๓๑,๓๐๒ คน และข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั่วประเทศ จ านวน 
๘๐๐,๒๔๔ คน จากการคัดกรองตามเกณฑ์ประเมินความสามารถในการ
ด าเนินกิจวัตรประจ าวัน Barthel ADL ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดกิจการที่เป็นผลประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้อ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒  

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง การก าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๔๒๕๓       
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๓๐๕๗    
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการด าเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์  
เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงและให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว จ านวนเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล แห่งละ ๒ คน โดยมีคุณสมบัติ (๑) อายุไม่ต่ ากว่า 
๑๘ ปี บริบูรณ์ (๒) มีภูมิล าเนาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งพ้ืนที่ 
(๓) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า และแจ้งรายชื่อให้ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้จากส านัก
งบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ     
ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๗๖ จังหวัด พร้อมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

๓) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดด าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน      
การฝึกอบรมโครงการ ซึ่งจะด าเนินการจัดเองหรือจัดร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนก็ได้ และรายงาน        
การใช้จ่ายเงินกู้ของแต่ละเดือนที่เกิดข้ึนจริง พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 

๔) เมื่อส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมอบใบประกาศนียบัตรให้แก ่     
ผู้ผ่านการฝึกอบรม และส่งรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ด าเนินการแต่งตั้งเป็น
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 

๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าค าสั่ง
แต่ งตั้ งบุ คคลที่ ผ่ านการฝึ กอบรมโครงการ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล     
ที่จัดท าโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ 
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ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019   

 
 
 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อนุมัติแผนงานหรือโครงการ    
เพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้กรอบวงเงิน 
๑,๐๘๐,๕๙๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงกันยายน ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรม
การด าเนินงาน จ านวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ 

๑) การจัดฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง วงเงิน 
๑๔๗,๗๐๖,๐๐๐ บาท 

๒) ค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน ๗,๗๗๔ แห่ง แห่งละ ๒ คน คนละ ๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน 
วงเงิน ๙๓๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) ข้ อ มู ล ผู ้ ส ู ง อ า ยุทั ่ ว ป ร ะ เ ท ศ  จ า น ว น  

๙,๕๓๑,๓๐๒ คน และข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั่วประเทศ จ านวน 
๘๐๐,๒๔๔ คน จากการคัดกรองตามเกณฑ์ประเมินความสามารถในการ
ด าเนินกิจวัตรประจ าวัน Barthel ADL ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดกิจการที่เป็นผลประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้อ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒  

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง การก าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๔๒๕๓       
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๓๐๕๗    
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการด าเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์  
เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงและให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว จ านวนเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล แห่งละ ๒ คน โดยมีคุณสมบัติ (๑) อายุไม่ต่ ากว่า 
๑๘ ปี บริบูรณ์ (๒) มีภูมิล าเนาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งพ้ืนที่ 
(๓) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า และแจ้งรายชื่อให้ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้จากส านัก
งบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ     
ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๗๖ จังหวัด พร้อมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

๓) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดด าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน      
การฝึกอบรมโครงการ ซึ่งจะด าเนินการจัดเองหรือจัดร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนก็ได้ และรายงาน        
การใช้จ่ายเงินกู้ของแต่ละเดือนที่เกิดข้ึนจริง พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 

๔) เมื่อส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมอบใบประกาศนียบัตรให้แก ่     
ผู้ผ่านการฝึกอบรม และส่งรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ด าเนินการแต่งตั้งเป็น
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 

๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าค าสั่ง
แต่ งตั้ งบุ คคลที่ ผ่ านการฝึ กอบรมโครงการ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ ตามแผนการดูแลรายบุคคล     
ที่จัดท าโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ 
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๖) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเริ่มปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่     
ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลา ๑๒ เดือน          
โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน ๑ คน ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จ านวน ๔ คน เว้นแต่
กรณีในพื้นที่มีจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงไม่ถึง ๔ คน ให้ดูแลเท่ากับจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่มีอยู่จริงใน
พ้ืนที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) และต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า
เดือนละ ๒๐ วัน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องลงลายมือชื่อเวลาที่มาปฏิบัติหน้าที่และเวลากลับ เมื่อท างาน      
ในวันนั้น ๆ เสร็จสิ้นทุกครั้ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน และจัดท าผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน ส่งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตรวจสอบแล้วส่งให้ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะท างานการจัดท าแผนการดูแลรายบุคคล 
(Care Plan) /ก ากับและควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  

๘) ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโอนเงินให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
โดยตรงผ่านบัญชีธนาคารของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการฯ ประกอบด้วย ๑) การจัดฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน ๑๔๗,๗๐๖,๐๐๐ บาท และ       
๒) การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน ๙๓๒ ,๘๘๐,๐๐๐ บาท ให้ส านักงานส่งเสริม             
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๗๖ จังหวัด แล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานตามโครงการฯ (ข้อมูล ณ เดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔) ทั้ง ๒ กิจกรรม มีดังนี้  

๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จ านวน ๑๐๑,๓๗๗,๑๔๕.๘๗ บาท 
๒) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน จ านวน ๔๗๐,๖๕๓,๑๖๐.๐๐ บาท     
รวม ๕๗๒,๐๓๐,๓๐๕.๘๗ บาท 
๓) มีจ านวนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๖,๘๙๓ แห่ง  
๔) มีจ านวนจ านวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน ๑๓,๒๒๖ คน 
๕) มีจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแล จ านวน ๕๖,๐๔๔ คน 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
    โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗ หรือ ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕ 

 

๓.๑.๒  โครงการขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ     
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
ด้วยพระปณิธานที่  ศาสตราจารย์  ดร.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ             

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ประกอบกับ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)           
ได้ตกลงร่วมกันก าหนดเป้าหมายให้ประเทศที่มีอุบัติการณ์ของโรคจะต้องร่วมมือกันก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระวินิจฉัย
ให้มีการขยายการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อเนื่องไปจากปี ๒๕๖๓ 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคงพบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ดังนั้น 
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ         
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขยายระยะเวลาในการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ 
เพื ่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจและการเมือง           
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท้ังในประเทศและนอกประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ร่วมกันคือไม่ให้มีคนและสัตว์เสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies 
Free Area) เพ่ือให้แต่ละจังหวัดน าไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคในพ้ืนที่ต่อไป 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
๑) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๖) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเริ่มปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่     
ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลา ๑๒ เดือน          
โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน ๑ คน ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จ านวน ๔ คน เว้นแต่
กรณีในพื้นที่มีจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงไม่ถึง ๔ คน ให้ดูแลเท่ากับจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่มีอยู่จริงใน
พ้ืนที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) และต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า
เดือนละ ๒๐ วัน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องลงลายมือชื่อเวลาที่มาปฏิบัติหน้าที่และเวลากลับ เมื่อท างาน      
ในวันนั้น ๆ เสร็จสิ้นทุกครั้ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน และจัดท าผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน ส่งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตรวจสอบแล้วส่งให้ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะท างานการจัดท าแผนการดูแลรายบุคคล 
(Care Plan) /ก ากับและควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  

๘) ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโอนเงินให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
โดยตรงผ่านบัญชีธนาคารของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการฯ ประกอบด้วย ๑) การจัดฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน ๑๔๗,๗๐๖,๐๐๐ บาท และ       
๒) การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน ๙๓๒ ,๘๘๐,๐๐๐ บาท ให้ส านักงานส่งเสริม             
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๗๖ จังหวัด แล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานตามโครงการฯ (ข้อมูล ณ เดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔) ทั้ง ๒ กิจกรรม มีดังนี้  

๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จ านวน ๑๐๑,๓๗๗,๑๔๕.๘๗ บาท 
๒) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน จ านวน ๔๗๐,๖๕๓,๑๖๐.๐๐ บาท     
รวม ๕๗๒,๐๓๐,๓๐๕.๘๗ บาท 
๓) มีจ านวนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๖,๘๙๓ แห่ง  
๔) มีจ านวนจ านวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน ๑๓,๒๒๖ คน 
๕) มีจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแล จ านวน ๕๖,๐๔๔ คน 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
    โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗ หรือ ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕ 

 

๓.๑.๒  โครงการขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ     
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
ด้วยพระปณิธานที่  ศาสตราจารย์  ดร.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ             

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ประกอบกับ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)           
ได้ตกลงร่วมกันก าหนดเป้าหมายให้ประเทศที่มีอุบัติการณ์ของโรคจะต้องร่วมมือกันก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระวินิจฉัย
ให้มีการขยายการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อเนื่องไปจากปี ๒๕๖๓ 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคงพบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ดังนั้น 
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ         
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขยายระยะเวลาในการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ 
เพื ่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจและการเมือง           
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท้ังในประเทศและนอกประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ร่วมกันคือไม่ให้มีคนและสัตว์เสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies 
Free Area) เพ่ือให้แต่ละจังหวัดน าไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคในพ้ืนที่ต่อไป 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
๑) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖) พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๒๗  

ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๐) ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่  ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒        

เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้บรรจุ 
“โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
โดยตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าส ารวจและค่า
วัคซีน พร้อมค่าวัสดุและอุปกรณ์ จากการส ารวจจ านวน
สุนัขและแมวของปีที่ผ่านมา โดยบวกเพ่ิมร้อยละ ๒๐  

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส ารวจจ านวนสุนัขและแมวและบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies One Data) 

๔) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค  
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าส ารวจและค่าวัคซีน พร้อมค่าวัสดุและอุปกรณ์ 

 - 355 - 

 
 

๕) ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ เพ่ือขอรับ
สนับสนุนบุคคลากรในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตท้องถิ่น 

๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผล โดยรายงานให้จังหวัดทราบผล
การด าเนินงาน 

๘) จังหวัดรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น           
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ของทุกปี 

 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว 

จ านวนทั้งสิ้น ๓๑,๓๘๓,๖๑๒ ตัว โดยการส ารวจใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีประชากรสุนัขและแมว จ านวน 
๑๑,๐๗๘,๖๖๔ และได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวน ๙,๘๖๒,๙๓๑ ตัว  

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมการเลี้ยงและ
การปล่อยสัตว์แล้ว จ านวนทั้งสิ้น ๖,๒๙๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด 

๑. จัดหาบุคลากร (สัตวบาล) ๑ คน หรือข้าราชการผู้รับผิดชอบ มาด าเนนิ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 

๔. ด าเนนิการตาม ๘ ยุทธศาสตร์หลัก 
๑) การขึน้ทะเบียนระบุตวัตนของสนุัขที่มีเจ้าของ 
บันทึกข้อมูลในระบบ Rabies One Data ปีละ ๒ รอบ 
๒) การฉีดวัคซีนและการควบคุมโรคระบาด 
๓) การป้องกันและการควบคุมการเจริญพนัธุ์ 
๔) การจัดให้มีสถานสงเคราะห์สนุัขจรจดั 

๕) การสนับสนุนการเป็นเจ้าของทีม่ีความรบัผิดชอบ 
๖) ออกเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
(การใช้มาตรการทางกฎหมาย)  
๗) เผยแพร่ขอ้มูลความรู้ให้หน่วยงานต่างๆ 
๘) การเฝ้าระวังและป้องกนัโรคในคน 
๙) การจัดท าคู่มอืประชาชน 

๒. คณะท างานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนขับ้า ระดับต าบลครอบคลุม
หน่วยงานหลัก ได้แก ่ปศุสัตว์  สาธารณสขุ ,ท้องถิ่นจังหวัด 

๓. บูรณาการโครงการร่วมกับเครอืข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการ
สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนขับ้า 

๖. พัฒนาระบบการจัดการพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผูน้ าชุมชน เยาวชนติดตามประเมนิผลและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง,ขยายเครือข่าย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู,้สร้างแกนน า สร้างจติส านึกรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว ์สร้างจิตอาสาทกุวัย 

๗. รับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายเพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการท างาน, พัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผูน้ าชุมชน เยาวชน,ติดตาม
ประเมนิผลและแก้ไขปัญหาอย่างตอ่เนื่อง….พื้นทีจ่ะปลอดโรค.....คนจะปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

๕. สร้างระบบการจัดการโดยปรับรูปแบบการด าเนินงานจากเชิงรับเป็นเชิงรกุให้ประชาชนในพืน้ทีเ่ข้าถึงการให้บรกิาร 
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๓) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖) พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๒๗  

ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๐) ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่  ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒        

เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้บรรจุ 
“โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
โดยตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าส ารวจและค่า
วัคซีน พร้อมค่าวัสดุและอุปกรณ์ จากการส ารวจจ านวน
สุนัขและแมวของปีที่ผ่านมา โดยบวกเพ่ิมร้อยละ ๒๐  

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส ารวจจ านวนสุนัขและแมวและบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies One Data) 

๔) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค  
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าส ารวจและค่าวัคซีน พร้อมค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
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๕) ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ เพ่ือขอรับ
สนับสนุนบุคคลากรในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตท้องถิ่น 

๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผล โดยรายงานให้จังหวัดทราบผล
การด าเนินงาน 

๘) จังหวัดรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น           
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ของทุกปี 

 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว 

จ านวนทั้งสิ้น ๓๑,๓๘๓,๖๑๒ ตัว โดยการส ารวจใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีประชากรสุนัขและแมว จ านวน 
๑๑,๐๗๘,๖๖๔ และได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวน ๙,๘๖๒,๙๓๑ ตัว  

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมการเลี้ยงและ
การปล่อยสัตว์แล้ว จ านวนทั้งสิ้น ๖,๒๙๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด 

๑. จัดหาบุคลากร (สัตวบาล) ๑ คน หรือข้าราชการผู้รับผิดชอบ มาด าเนนิ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 

๔. ด าเนนิการตาม ๘ ยุทธศาสตร์หลัก 
๑) การขึน้ทะเบียนระบุตวัตนของสนุัขที่มีเจ้าของ 
บันทึกข้อมูลในระบบ Rabies One Data ปีละ ๒ รอบ 
๒) การฉีดวัคซีนและการควบคุมโรคระบาด 
๓) การป้องกันและการควบคุมการเจริญพนัธุ์ 
๔) การจัดให้มีสถานสงเคราะห์สนุัขจรจดั 

๕) การสนับสนุนการเป็นเจ้าของทีม่ีความรบัผิดชอบ 
๖) ออกเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
(การใช้มาตรการทางกฎหมาย)  
๗) เผยแพร่ขอ้มูลความรู้ให้หน่วยงานต่างๆ 
๘) การเฝ้าระวังและป้องกนัโรคในคน 
๙) การจัดท าคู่มอืประชาชน 

๒. คณะท างานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนขับ้า ระดับต าบลครอบคลุม
หน่วยงานหลัก ได้แก ่ปศุสัตว์  สาธารณสขุ ,ท้องถิ่นจังหวัด 

๓. บูรณาการโครงการร่วมกับเครอืข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการ
สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนขับ้า 

๖. พัฒนาระบบการจัดการพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผูน้ าชุมชน เยาวชนติดตามประเมนิผลและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง,ขยายเครือข่าย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู,้สร้างแกนน า สร้างจติส านึกรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว ์สร้างจิตอาสาทกุวัย 

๗. รับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายเพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการท างาน, พัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผูน้ าชุมชน เยาวชน,ติดตาม
ประเมนิผลและแก้ไขปัญหาอย่างตอ่เนื่อง….พื้นทีจ่ะปลอดโรค.....คนจะปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

๕. สร้างระบบการจัดการโดยปรับรูปแบบการด าเนินงานจากเชิงรับเป็นเชิงรกุให้ประชาชนในพืน้ทีเ่ข้าถึงการให้บรกิาร 
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๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรใน
สังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอ าเภอ รวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น 

๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับกรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์ 
ด าเนินการจัดประกวด “โครงการ Thailand Rabies Awards ๒๐๒๐” เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
และเป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน ๆ ได้พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่ งขึ้นต่อไป      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทเทศบาล คือ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม และประเภทองค์การบริหารส่วนต าบลไกรในจังหวัดสุโขทัย 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ กองสาธารณสุขท้องถิ่น อาคาร ๕ ช้ัน ๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
    โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕ 

 

๓.๒ ด้านสังคม 
๓.๒.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน  
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดท า
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้    
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
แก่ ประชาชน ร่ วมกั บหน่ วยงานภาคี เครื อข่ าย 
ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กรมการพัฒนาชุมชน และกรมกิจการผู้สูงอายุ 
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกัน  

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
    การด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงตามบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
    ๑) ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนการด าเนินการ
ของศูนย์ส่งเสริม พัฒนาประชาธิปไตย ตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
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     ๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บรรจุแผนงาน/โครงการประจ าปี เพ่ือด าเนินการ
ตามกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
     ๓) ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพิจารณาสนับสนุนการด าเนินการตาม
แผนงานโครงการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  
     ๔) เชิญผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
การประชุมฝึกอบรมสัมมนา และกิจกรรมของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด/ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
รับผิดชอบด าเนินการ 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
     ๑) การด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจตามบันทึกข้อตกลง  
     ๒) การขยายผลหลักสูตร "พลเมืองคุณภาพ" 
     ๓) การติดตาม ประเมินผล 

 
(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  

๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีหนังสือที่ มท ๐๘๑๘ .๒/ว๒๕๗ ลงวันที่             
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาและพิจารณาด าเนินการ       
ตามแนวทางความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงและขยายผลหลักสูตร "พลเมืองคุณภาพ" โดยใช้วิทยากรหลักและ
วิทยากรขยายผลในพื้นที่ 
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๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรใน
สังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอ าเภอ รวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น 

๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับกรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์ 
ด าเนินการจัดประกวด “โครงการ Thailand Rabies Awards ๒๐๒๐” เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
และเป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน ๆ ได้พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่ งขึ้นต่อไป      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทเทศบาล คือ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม และประเภทองค์การบริหารส่วนต าบลไกรในจังหวัดสุโขทัย 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ กองสาธารณสุขท้องถิ่น อาคาร ๕ ช้ัน ๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
    โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕ 

 

๓.๒ ด้านสังคม 
๓.๒.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน  
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดท า
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้    
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
แก่ ประชาชน ร่ วมกั บหน่ วยงานภาคี เครื อข่ าย 
ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กรมการพัฒนาชุมชน และกรมกิจการผู้สูงอายุ 
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกัน  

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
    การด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงตามบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
    ๑) ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนการด าเนินการ
ของศูนย์ส่งเสริม พัฒนาประชาธิปไตย ตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
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     ๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บรรจุแผนงาน/โครงการประจ าปี เพ่ือด าเนินการ
ตามกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
     ๓) ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพิจารณาสนับสนุนการด าเนินการตาม
แผนงานโครงการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  
     ๔) เชิญผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
การประชุมฝึกอบรมสัมมนา และกิจกรรมของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด/ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
รับผิดชอบด าเนินการ 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
     ๑) การด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจตามบันทึกข้อตกลง  
     ๒) การขยายผลหลักสูตร "พลเมืองคุณภาพ" 
     ๓) การติดตาม ประเมินผล 

 
(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  

๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีหนังสือที่ มท ๐๘๑๘ .๒/ว๒๕๗ ลงวันที่             
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาและพิจารณาด าเนินการ       
ตามแนวทางความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงและขยายผลหลักสูตร "พลเมืองคุณภาพ" โดยใช้วิทยากรหลักและ
วิทยากรขยายผลในพื้นที่ 
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๒) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานแผนการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง    
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบด้านบริหารการคลัง
เป็นประธาน 

๓) ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่บรรจุแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการด าเนินการของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) 

(๕) เป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุ
แผนงานโครงการด้านประชาธิปไตย ๒,๘๕๙ แห่ง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ ่มงานอ านวยการ ประสานงานและจัดการเล ือก ตั ้งท้องถิ ่น  กองการเล ือกตั ้งท้องถิ ่น        
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๓ 

 

๓.๒.๒  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

แผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้โอน
อ านาจในการก ากับดูแลการประกอบกิจการ
หอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ต่ อ ม า ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ บั ง คั บ 
พร ะ ร าช บัญญั ติ ห อ พั ก  พ . ศ .  ๒๕๕๘ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจก ากับดูแลการประกอบกิจการหอพัก 
เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและอาศัยในหอพักให้
ได้รับการดูแล มีความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยอย่างเหมาะสม 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวงประกอบ

กิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็น
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ผู้จัดการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดแบบค าขอและใบอนุญาตการประกอบ
กิจการหอพักลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๓ ก าหนดให้การ
ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชนต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ได้แก่ นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือนายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) สถานศึกษาหรือบุคคลยื่นค าขอรับใบอนุญาต (แบบ หพ. ๑, หพ. ๒) ต่อนาย

ทะเบียน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีหอพักตั้งอยู่พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 
๒) นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐานและตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐานรวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพักโดยเร็ว 
๓) ในกรณีที่ค าขอเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือลักษณะและ

มาตรฐานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ นายทะเบียนจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน 

๔) ในกรณีที่ค าขอ เอกสาร หรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด นายทะเบียนต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วัน 

๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วัน และนายทะเบียนต้องออก
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

๖) ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่อนุญาต นายทะเบียนต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๒ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  กรมส่งเสริม              
การปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๓๖ 

     

๓.๒.๓ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติ โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น มีวัตถุประสงค์
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน และประสาน
การด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
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๒) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานแผนการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง    
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบด้านบริหารการคลัง
เป็นประธาน 

๓) ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่บรรจุแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการด าเนินการของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) 

(๕) เป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุ
แผนงานโครงการด้านประชาธิปไตย ๒,๘๕๙ แห่ง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ ่มงานอ านวยการ ประสานงานและจัดการเล ือกตั ้งท ้องถิ ่น  กองการเล ือกตั ้งท ้องถิ ่น        
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๓ 

 

๓.๒.๒  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

แผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้โอน
อ านาจในการก ากับดูแลการประกอบกิจการ
หอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ต่ อ ม า ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ บั ง คั บ 
พร ะ ร าชบัญญั ติ ห อ พั ก  พ . ศ .  ๒๕๕๘ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจก ากับดูแลการประกอบกิจการหอพัก 
เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและอาศัยในหอพักให้
ได้รับการดูแล มีความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยอย่างเหมาะสม 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวงประกอบ

กิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็น
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ผู้จัดการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดแบบค าขอและใบอนุญาตการประกอบ
กิจการหอพักลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๓ ก าหนดให้การ
ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชนต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ได้แก่ นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือนายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) สถานศึกษาหรือบุคคลยื่นค าขอรับใบอนุญาต (แบบ หพ. ๑, หพ. ๒) ต่อนาย

ทะเบียน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีหอพักตั้งอยู่พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 
๒) นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐานและตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐานรวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพักโดยเร็ว 
๓) ในกรณีที่ค าขอเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือลักษณะและ

มาตรฐานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ นายทะเบียนจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน 

๔) ในกรณีที่ค าขอ เอกสาร หรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด นายทะเบียนต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วัน 

๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วัน และนายทะเบียนต้องออก
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

๖) ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่อนุญาต นายทะเบียนต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๒ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  กรมส่งเสริม              
การปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๓๖ 

     

๓.๒.๓ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติ โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น มีวัตถุประสงค์
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน และประสาน
การด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
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(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) สถิติที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันมีการ

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๗,๔๘๙ แห่ง และมีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จ านวน ๘๙๒ แห่ง 

๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ ประชาชนตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๖๒  
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบฯ 

๒) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบหมายให้
บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทีมส ารวจโดยอาจประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน อสม. อปพร. ฯลฯ 
และจัดเก็บข้อมูลผู้เดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือในพ้ืนที่ 

๔) รวบรวมข้อมูลเสนอให้
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือทั้งแนวทาง
ที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ   
การประสานความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายตามแนวทาง
ประชารัฐ เช่น ผู้ประกอบการห้างร้านบริษัทสมาคม 
มูลนิธิต่าง ๆ หากเรื่องใดเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งต่อเรื่องให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) เพ่ือรายงานขอความช่วยเหลือ
จากอ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืน ๆ หรือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นต่อไป 
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๕) เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
บันทึกข้อมูลเรื่องร้องขอความช่วยเหลือในระบบข้อมูลกลางของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( INFO) หัวข้อ      
"ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ให้เป็นปัจจุบัน 

๖ )  รายงานผลการช่ วย เหลือประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่ น                
ให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒ 

 

 ๓.๒.๔ มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ด้านการเปรียบเทียบปรับ 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

การเปรียบเทียบปรับเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจด าเนินการ
ตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้โดยเป็นมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ช่วยในการดูแลสังคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ซึ่งการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการเปรียบเทียบปรับได้นั้น 
สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ กล่าวคือ การเปรียบเทียบคดีอันเนื่องมาจาการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายนั้น
โดยตรงและการเปรียบเทียบคดีอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นในกรณีที่มีกฎหมายให้อ านาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นไว้ 

   
  (๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

มีกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเปรียบเทียบปรับ
และให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการเปรียบเทียบปรับกับผู้ละเมิด
ข้อบัญญัติท้องถิ ่นหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น 
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(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) สถิติที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันมีการ

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๗,๔๘๙ แห่ง และมีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จ านวน ๘๙๒ แห่ง 

๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ ประชาชนตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๖๒  
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบฯ 

๒) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบหมายให้
บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทีมส ารวจโดยอาจประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน อสม. อปพร. ฯลฯ 
และจัดเก็บข้อมูลผู้เดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือในพ้ืนที่ 

๔) รวบรวมข้อมูลเสนอให้
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือทั้งแนวทาง
ที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ   
การประสานความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายตามแนวทาง
ประชารัฐ เช่น ผู้ประกอบการห้างร้านบริษัทสมาคม 
มูลนิธิต่าง ๆ หากเรื่องใดเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งต่อเรื่องให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) เพ่ือรายงานขอความช่วยเหลือ
จากอ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอ่ืน ๆ หรือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นต่อไป 
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๕) เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
บันทึกข้อมูลเรื่องร้องขอความช่วยเหลือในระบบข้อมูลกลางของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( INFO) หัวข้อ      
"ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ให้เป็นปัจจุบัน 

๖ )  รายงานผลการช่ วย เหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่ วนท้อง ถ่ิน                
ให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒ 

 

 ๓.๒.๔ มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ด้านการเปรียบเทียบปรับ 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

การเปรียบเทียบปรับเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจด าเนินการ
ตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้โดยเป็นมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ช่วยในการดูแลสังคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ซึ่งการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการเปรียบเทียบปรับได้นั้น 
สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ กล่าวคือ การเปรียบเทียบคดีอันเนื่องมาจาการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายนั้น
โดยตรงและการเปรียบเทียบคดีอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นในกรณีที่มีกฎหมายให้อ านาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นไว้ 

   
  (๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

มีกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเปรียบเทียบปรับ
และให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการเปรียบเทียบปรับกับผู้ละเมิด
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น 
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(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
(๓.๑) การเปรียบเทียบคดี กรณีมีการละเมิดบทบัญญัติตามกฎหมาย 

๑) ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับ (เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
แล้วแต่กรณี) ต้องออกหนังสือเรียกตัวผู้กระท าความผิดมาเปรียบเทียบปรับ 

๒) บันทึกค าให้การผู้กระท าความผิด และแจ้งการกระท าที่ได้กระท าความผิด
ตามกฎหมาย 

๓) ถ้าผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับท าการ
เปรียบเทียบปรับ ถ้าไม่ยินยอม ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนในเขตอ านาจด าเนินคดี 
กรณีที่ผู้ต้องหายอมแต่ไม่ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ท าหนังสือร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนให้ด าเนินคดี 

๔) เมื่อได้ช าระเงินค่าปรับแล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงิน 
๕) เม่ือได้เปรียบเทียบปรับเสร็จแล้ว ให้ส่งส านวนไปยังพนักงานสอบสวน     

ฝ่ายปกครอง หรือพนักงานอัยการ 
๖) บันทึกประวัติผู้กระท าความผิดตามแบบพิมพ์ประวัติผู้กระท าความผิด 

(๓.๒) การเปรียบเทียบปรับ กรณีมีการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๑) องค์กรปกครองส่วนนท้องถิ่นตรวจสอบอ านาจการเปรียบเทียบคดี         
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจเปรียบเทียบคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือคดีความผิดที่มีอัตรา
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล    
มีอ านาจเปรียบเทียบคดี ที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งพันบาท หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
มีอ านาจเปรียบเทียบคดี ให้ออกหนังสือเรียกตัวผู้กระท าความผิดมาเปรียบเทียบปรับ แต่หากไม่มีอ านาจให้ส่งเรื่อง
ให้กับพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองผู้มีอ านาจหน้าที่ 
  ๒) บันทึกค าให้การผู้กระท าความผิด และแจ้งการกระท าที่ได้กระท าความผิด
ตามกฎหมาย 
  ๓) ถ้าผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบคดีด าเนินการ ตามข้อ ๔ ต่อไป           
ถ้าไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบคดี ให้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองในเขตอ านาจด าเนินคดี กรณีที่ยอมให้
เปรียบเทียบคดีแต่ไม่ช าระค่าปรับภายใน ๓๐ วัน ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีท าหนังสือร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนให้ด าเนินคดี 
  ๔) เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับ ให้ออกใบเสร็จรับเงิน 
  ๕) เมื่อท าการเปรียบเทียบคดีเสร็จแล้ว ให้ส่งส านวนไปยังพนักงานสอบสวน
ฝ่ายปกครองในเขตอ านาจ 
  ๖) บันทึกประวัติผู้กระท าความผิดตามแบบพิมพ์ประวัติผู้กระท าความผิด 
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ขั้นตอนการเปรียบเทียบปรับ กรณีมีการละเมิด

บทบัญญัติตามกฎหมาย 
ขั้นตอนการเปรียบเทียบปรับ กรณีละเมิด

ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานคดี กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
   โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๓๖ 
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(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
(๓.๑) การเปรียบเทียบคดี กรณีมีการละเมิดบทบัญญัติตามกฎหมาย 

๑) ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับ (เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
แล้วแต่กรณี) ต้องออกหนังสือเรียกตัวผู้กระท าความผิดมาเปรียบเทียบปรับ 

๒) บันทึกค าให้การผู้กระท าความผิด และแจ้งการกระท าที่ได้กระท าความผิด
ตามกฎหมาย 

๓) ถ้าผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับท าการ
เปรียบเทียบปรับ ถ้าไม่ยินยอม ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนในเขตอ านาจด าเนินคดี 
กรณีที่ผู้ต้องหายอมแต่ไม่ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ท าหนังสือร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนให้ด าเนินคดี 

๔) เมื่อได้ช าระเงินค่าปรับแล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงิน 
๕) เมื่อได้เปรียบเทียบปรับเสร็จแล้ว ให้ส่งส านวนไปยังพนักงานสอบสวน     

ฝ่ายปกครอง หรือพนักงานอัยการ 
๖) บันทึกประวัติผู้กระท าความผิดตามแบบพิมพ์ประวัติผู้กระท าความผิด 

(๓.๒) การเปรียบเทียบปรับ กรณีมีการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๑) องค์กรปกครองส่วนนท้องถิ่นตรวจสอบอ านาจการเปรียบเทียบคดี         
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจเปรียบเทียบคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือคดีความผิดที่มีอัตรา
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล    
มีอ านาจเปรียบเทียบคดี ที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งพันบาท หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
มีอ านาจเปรียบเทียบคดี ให้ออกหนังสือเรียกตัวผู้กระท าความผิดมาเปรียบเทียบปรับ แต่หากไม่มีอ านาจให้ส่งเรื่อง
ให้กับพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองผู้มีอ านาจหน้าที่ 
  ๒) บันทึกค าให้การผู้กระท าความผิด และแจ้งการกระท าที่ได้กระท าความผิด
ตามกฎหมาย 
  ๓) ถ้าผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบคดีด าเนินการ ตามข้อ ๔ ต่อไป           
ถ้าไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบคดี ให้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองในเขตอ านาจด าเนินคดี กรณีที่ยอมให้
เปรียบเทียบคดีแต่ไม่ช าระค่าปรับภายใน ๓๐ วัน ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีท าหนังสือร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนให้ด าเนินคดี 
  ๔) เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับ ให้ออกใบเสร็จรับเงิน 
  ๕) เมื่อท าการเปรียบเทียบคดีเสร็จแล้ว ให้ส่งส านวนไปยังพนักงานสอบสวน
ฝ่ายปกครองในเขตอ านาจ 
  ๖) บันทึกประวัติผู้กระท าความผิดตามแบบพิมพ์ประวัติผู้กระท าความผิด 

 - 363 - 

 
 

 
ขั้นตอนการเปรียบเทียบปรับ กรณีมีการละเมิด

บทบัญญัติตามกฎหมาย 
ขั้นตอนการเปรียบเทียบปรับ กรณีละเมิด

ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานคดี กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
   โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๓๖ 
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๓.๒.๕ การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยย ังชีพผู้สูงอาย ุ

   

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ 

  

 - 365 - 

 
 

๓.๒.๖  การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยย ังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ 
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๓.๒.๕ การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยย ังชีพผู้สูงอาย ุ

   

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ 

  

 - 365 - 

 
 

๓.๒.๖  การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยย ังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ 
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๓.๒.๗  การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ 
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 ๓.๒.๘ การจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มีเจตนารมณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อประชาชน โดยการก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจอดรถที่เหมาะสม และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม     
การจอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่ อนย้ายในกรณีที่มีการเคลื่อนย้าย         
และค่าดูแลรักษารถ ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ยกเว้น เทศบาลต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการบังคับใช้แล้ว จ านวน ๓ ฉบับ 

๑) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะน ากฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ
การจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒) กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้
เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีที่มีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓) กฎกระทรวงการมอบให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๑) การขอใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล 

เมื่อเทศบาลต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลมีลักษณะตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีจะน ากฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถ ในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผู้บริหาร
ท้องถิ่นและนายอ าเภอรับรองข้อมูล ดังนี้ 

๑.๑) มีรถสัญจรเกินวันละ ๑๐๐ คัน 
๑.๒) มีรายได้ต่อปีรวมเงินอุดหนุนไม่ต่ ากว่า ๒๕ ล้านบาท 
๑.๓) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เมื่อจังหวัดรายงานและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบแล้วว่าข้อมูล

ถูกต้อง ครบถ้วน จะจัดท าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับกับเทศบาลต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเสนอ
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๓.๒.๗  การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ 
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 ๓.๒.๘ การจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มีเจตนารมณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อประชาชน โดยการก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจอดรถที่เหมาะสม และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม     
การจอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่ อนย้ายในกรณีที่มีการเคลื่อนย้าย         
และค่าดูแลรักษารถ ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ยกเว้น เทศบาลต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการบังคับใช้แล้ว จ านวน ๓ ฉบับ 

๑) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะน ากฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ
การจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒) กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้
เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีที่มีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓) กฎกระทรวงการมอบให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๑) การขอใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล 

เมื่อเทศบาลต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลมีลักษณะตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะน ากฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถ ในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผู้บริหาร
ท้องถิ่นและนายอ าเภอรับรองข้อมูล ดังนี้ 

๑.๑) มีรถสัญจรเกินวันละ ๑๐๐ คัน 
๑.๒) มีรายได้ต่อปีรวมเงินอุดหนุนไม่ต่ ากว่า ๒๕ ล้านบาท 
๑.๓) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เมื่อจังหวัดรายงานและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบแล้วว่าข้อมูล

ถูกต้อง ครบถ้วน จะจัดท าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับกับเทศบาลต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเสนอ
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รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม และแจ้งส านัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เ พ่ือส่ งประกาศ
กระทรวงมหาดไทยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับ 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะใช้บังคับกฎกระทรวงก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีที่มี
การเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงการมอบให้
เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของตนจะต้องด าเนินการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือจัดระเบียบการจอดรถตามพระราชบัญญัติ          
จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๕/

ว ๓๒๒๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แจ้งซักซ้อมกฎกระทรวงก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้
เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีท่ีมีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงการมอบให้เอกชน    
ท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย     
เรื่อง ให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับในเขต
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๙ จังหวัด องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๒ แห่ง 

(๕) เป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะติดตามปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดท าบริการสาธารณะต่อไป 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๑ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖ ต่อ ๕๒๒๒ 

 

๓.๒.๙ การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
ปัจจุบันสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ
บริหารส่ วนจั งหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่ วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ทั่วประเทศแล้ว ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังกล่าวยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่           
๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
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รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม และแจ้งส านัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เ พ่ือส่ งประกาศ
กระทรวงมหาดไทยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับ 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะใช้บังคับกฎกระทรวงก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีที่มี
การเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงการมอบให้
เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของตนจะต้องด าเนินการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือจัดระเบียบการจอดรถตามพระราชบัญญัติ          
จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๕/

ว ๓๒๒๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แจ้งซักซ้อมกฎกระทรวงก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้
เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีท่ีมีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงการมอบให้เอกชน    
ท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย     
เรื่อง ให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับในเขต
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๙ จังหวัด องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๒ แห่ง 

(๕) เป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะติดตามปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดท าบริการสาธารณะต่อไป 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๑ กองกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖ ต่อ ๕๒๒๒ 

 

๓.๒.๙ การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
ปัจจุบันสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ
บริหารส่ วนจั งหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่ วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ทั่วประเทศแล้ว ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังกล่าวยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่           
๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
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ความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ง และการแต่งตั้ง      
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 พระราชบัญญัติการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นหร ือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๔๒ ในการเลือกตั้งครั้งแรก
ภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และเมื่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้วให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

๑) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก         
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก           
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๓) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก                
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก                 
สภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๕) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก              
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล         
การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๖) ค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร       
พ้นจากต าแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่              
๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๗) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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ในกรณีที่ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้อ านาจของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติตามวรรคหนึ่งเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี  

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 ๑) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก      
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒) หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ     
การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ         
การเลือกตั้งท้องถิ่น 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมกรณีการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) กระทรวงมหาดไทยมี  ค าสั่ ง            

ที่  ๒๑๘๑/๒๕๖๓ ลงวั นที่  ๘ กั นยายน ๒๕๖๓ แต่ งตั้ ง 
คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิก      
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้า
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
เป็นประธานกรรมการ และมีผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ ง ผู้แทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผู้แทนเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงบประมาณ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมการปกครอง 
ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย และผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ 
เพ่ือจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒) การด าเนินการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ ดังนี้  
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ความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ง และการแต่งตั้ง      
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 พระราชบัญญัติการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นหร ือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๔๒ ในการเลือกตั้งครั้งแรก
ภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และเมื่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้วให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

๑) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก         
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก           
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๓) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก                
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก                 
สภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๕) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก              
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล         
การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๖) ค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร       
พ้นจากต าแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่              
๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๗) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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ในกรณีที่ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้อ านาจของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติตามวรรคหนึ่งเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี  

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 ๑) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก      
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒) หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ     
การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ         
การเลือกตั้งท้องถิ่น 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมกรณีการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) กระทรวงมหาดไทยมี  ค าสั่ ง            

ที่  ๒๑๘๑/๒๕๖๓ ลงวั นที่  ๘ กั นยายน ๒๕๖๓ แต่ งตั้ ง 
คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิก      
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้า
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
เป็นประธานกรรมการ และมีผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ ง ผู้แทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผู้แทนเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงบประมาณ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมการปกครอง 
ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย และผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ 
เพ่ือจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒) การด าเนินการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ ดังนี้  
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- ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จะด าเนินการประกาศจ านวนราษฎร               
ทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

- กรมการปกครองแจ้งจังหวัดเพ่ือแจ้งนายอ าเภอด าเนินการส ารวจและประกาศ     
รวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง ๒๕ คน กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง  

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งจังหวัดก าชับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดท า
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจ าปี เพ่ือเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผู้บริหารทองถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ไวเปนการลวงหนา 

๓) การด าเนินการเตรียมความพร้อมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปได้ ดังนี้ 
- ออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- การด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้ 
 ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประกาศแต่งตั้ง 
 ด าเนินการอบรมผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการ        

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  
- ด าเนินการจัดท าร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

๔) การด าเนินการเตรียมความพร้อมของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
- การประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น  
- การประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น   
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(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
 ๑) คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่  ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๓ การด าเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้น และได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว 
 ๒) คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ
เทศบาล เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ การด าเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้น และได้มีการ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้ว 

(๕) เป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 การเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนต่อไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นั้น เป็นอ านาจ
ของคณะรั ฐมนตรี  ต ามมาตรา  ๑๔๒ แห่ งพระราชบัญญัติ ก าร เลื อกตั้ ง สมาชิกสภาท้องถิ่ นหรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานอ านวยการ จัดการ และสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น กองการเลือกตั้งท้องถิ่น  กรมส่งเสริม     
การปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๒ – ๓ 

 

 ๓.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๓.๑  การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ก าหนดให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการน ามาตรการและการปฏิบัติในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ตั้ งแต่จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน         
การขนส่งไปจนถึงการก าจัดขยะมูลฝอย รวมถึงการน า       
ขยะมูลฝอยตกค้างไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ      
โดยแผนแม่บทดังกล่าว ได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ให้มีการ     
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ หรือชุมชน หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ      
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ดี 



 - 372 - 

 
 

- ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จะด าเนินการประกาศจ านวนราษฎร               
ทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

- กรมการปกครองแจ้งจังหวัดเพ่ือแจ้งนายอ าเภอด าเนินการส ารวจและประกาศ     
รวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง ๒๕ คน กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง  

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งจังหวัดก าชับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดท า
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจ าปี เพ่ือเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผู้บริหารทองถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ไวเปนการลวงหนา 

๓) การด าเนินการเตรียมความพร้อมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปได้ ดังนี้ 
- ออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- การด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้ 
 ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประกาศแต่งตั้ง 
 ด าเนินการอบรมผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการ        

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  
- ด าเนินการจัดท าร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

๔) การด าเนินการเตรียมความพร้อมของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
- การประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น  
- การประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น   
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(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
 ๑) คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่  ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๓ การด าเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้น และได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว 
 ๒) คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ
เทศบาล เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ การด าเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้น และได้มีการ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้ว 

(๕) เป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 การเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนต่อไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นั้น เป็นอ านาจ
ของคณะรั ฐมนตรี  ต ามมาตรา  ๑๔๒ แห่ งพระราชบัญญัติ ก าร เลื อกตั้ ง สมาชิกสภาท้องถิ่ นหรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานอ านวยการ จัดการ และสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น กองการเลือกตั้งท้องถิ่น  กรมส่งเสริม     
การปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๒ – ๓ 

 

 ๓.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๓.๑  การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ก าหนดให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการน ามาตรการและการปฏิบัติในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ตั้ งแต่จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน         
การขนส่งไปจนถึงการก าจัดขยะมูลฝอย รวมถึงการน า       
ขยะมูลฝอยตกค้างไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ      
โดยแผนแม่บทดังกล่าว ได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ให้มีการ     
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ หรือชุมชน หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ      
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ดี 



 - 374 - 

 

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ด าเนินการจัดประกวด 
“จังหวัดสะอาด” เพ่ือคัดเลือกให้เป็นจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ดีเด่น 
ระดับประเทศเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ ตลอดจนเป็นแรงผลักดันให้จังหวัด อ าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ตามหลักการ ๓ ช: ใช้น้อย 
ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ (๓Rs : Reduce Reuse และ Recycle) และหลักการ “ประชารัฐ” เพ่ือน าไปขยายผล
การด าเนินการให้มีต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ิมข้ึน จึงได้จัดท า “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)       

ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยไว้ ดังนี้ 
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายชุมชนในพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
๑) เร่งรัดการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างทั่วประเทศให้หมดไป โดยก ากับดูแล

จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิม      
ให้ถูกต้อง  

๒) เป็นหน่วยงานจัดตั้งงบประมาณการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓) ก ากับ ติดตาม เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย 

๔) สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่และจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมในทุกจังหวัด        
[ ขนาดใหญ่ (L) ขนาดกลาง (M) ขนาดเล็ก (S)] โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน และส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน    
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

๕) สนับสนุนการจัดตั้งโรงก าจัดขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง 
๖) ด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในส่วนราชการของจังหวัด สร้างความรู้    

ความเข้าใจกับภาคประชาชน เพ่ือลดการต่อต้านในการด าเนินมาตรการเกี่ยวกับมาตรการจัดการขยะมูลฝอย     
และของเสียอันตราย 

จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องการถ่ายทอดนโยบายหลัก การก ากับ ติดตาม เร่งรัด 
การด าเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของพ้ืนที่ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๑) จัดท าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
๒) เร่งรัดการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในจังหวัดให้หมดไป โดยก ากับ

ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง 
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๓) สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่และจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมในทุกจังหวัด         
[ ขนาดใหญ่ (L) ขนาดกลาง (M) ขนาดเล็ก (S) ] โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน และส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน   
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

๔) สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๕) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่ต้นทางให้กับประชาชน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการลด คัดแยกและน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ 

๖) ติดตามและก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายภายในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้ องตามหลักวิชาการ รวมถึงให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงาน 

๗) สนับสนุนการจัดหาพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๘) สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร และสามารถเข้าร่วมรับรู้ ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ต้น  

๙) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือระเบียบ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
๑) ร่วมกับจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของจังหวัด 
๒) ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในพ้ืนที่ให้หมดไป โดยด าเนินการปิด และ/

หรือปรับปรุงฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง 
๓) ด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ และจัดระบบการเก็บรวบรวมขนส่ง

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนแบบแยกประเภท เพ่ือส่งก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๔) รวมกลุ่มพ้ืนที่และจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมในทุกจังหวัด [ขนาดใหญ่ (L) 

ขนาดกลาง (M) ขนาดเล็ก (S)] โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในการจัดการขยะมูลฝอย 
และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ 

๕) เตรียมการในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการจัดการขยะมูลฝอย 
๖) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขน และก าจัดขยะมูลฝอยให้เหมาะสม เป็นต้น รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ   
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
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กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ด าเนินการจัดประกวด 
“จังหวัดสะอาด” เพ่ือคัดเลือกให้เป็นจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ดีเด่น 
ระดับประเทศเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ ตลอดจนเป็นแรงผลักดันให้จังหวัด อ าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ตามหลักการ ๓ ช: ใช้น้อย 
ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ (๓Rs : Reduce Reuse และ Recycle) และหลักการ “ประชารัฐ” เพ่ือน าไปขยายผล
การด าเนินการให้มีต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ิมข้ึน จึงได้จัดท า “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)       

ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยไว้ ดังนี้ 
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายชุมชนในพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
๑) เร่งรัดการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างทั่วประเทศให้หมดไป โดยก ากับดูแล

จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิม      
ให้ถูกต้อง  

๒) เป็นหน่วยงานจัดตั้งงบประมาณการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓) ก ากับ ติดตาม เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย 

๔) สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่และจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมในทุกจังหวัด        
[ ขนาดใหญ่ (L) ขนาดกลาง (M) ขนาดเล็ก (S)] โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน และส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน    
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

๕) สนับสนุนการจัดตั้งโรงก าจัดขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง 
๖) ด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในส่วนราชการของจังหวัด สร้างความรู้    

ความเข้าใจกับภาคประชาชน เพ่ือลดการต่อต้านในการด าเนินมาตรการเกี่ยวกับมาตรการจัดการขยะมูลฝอย     
และของเสียอันตราย 

จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องการถ่ายทอดนโยบายหลัก การก ากับ ติดตาม เร่งรัด 
การด าเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของพ้ืนที่ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๑) จัดท าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
๒) เร่งรัดการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในจังหวัดให้หมดไป โดยก ากับ

ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง 

 - 375 - 

 

๓) สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่และจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมในทุกจังหวัด         
[ ขนาดใหญ่ (L) ขนาดกลาง (M) ขนาดเล็ก (S) ] โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน และส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน   
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

๔) สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๕) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่ต้นทางให้กับประชาชน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการลด คัดแยกและน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ 

๖) ติดตามและก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายภายในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้ องตามหลักวิชาการ รวมถึงให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงาน 

๗) สนับสนุนการจัดหาพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๘) สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร และสามารถเข้าร่วมรับรู้ ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ต้น  

๙) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือระเบียบ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
๑) ร่วมกับจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของจังหวัด 
๒) ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในพ้ืนที่ให้หมดไป โดยด าเนินการปิด และ/

หรือปรับปรุงฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง 
๓) ด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ และจัดระบบการเก็บรวบรวมขนส่ง

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนแบบแยกประเภท เพ่ือส่งก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๔) รวมกลุ่มพ้ืนที่และจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมในทุกจังหวัด [ขนาดใหญ่ (L) 

ขนาดกลาง (M) ขนาดเล็ก (S)] โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในการจัดการขยะมูลฝอย 
และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ 

๕) เตรียมการในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการจัดการขยะมูลฝอย 
๖) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขน และก าจัดขยะมูลฝอยให้เหมาะสม เป็นต้น รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ   
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
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๗) จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน    
ในระดับท้องถิ่น 

๘) ติดตามและบังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้
เอกชนด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีบริการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๙) ด าเนินการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมรับรู้ ให้ข้อเสนอแนะ     
ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ต้น 

๑๐) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ    
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือระเบียบ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  
๑) ขยะมูลฝอยมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
๒) ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
๓) ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
๔) ขยะอันตรายได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น 
๕) ประชาชนในพ้ืนที่มีความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางเพ่ิมขึ้น 
๖) การด าเนินการเพ่ือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขภาวะที่ดีของท้องถิ่น

และจังหวัด 
โดยอาศัยกรอบการด าเนินงาน ๓ ขั้นตอนในการวางแผนและก าหนดมาตรการ คือ    

ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
๑) ระยะต้นทาง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการลด

และคัดแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ตามหลัก 3Rs หรือ ๓ ช. (ใช้น้อย ใช้ซ้ า แปรรูปการใช้) เพื่อส่งเสริมให้เกิด        
การจัดการแบบ Zero waste หรือการจัดการขยะให้เป็น
ศูนย์ เนื่องจากในบริบทของพ้ืนที่ต่างจังหวัดและชนบท
สามารถขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได้ง่าย      
ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ธนาคารขยะ การหมัก
ท าปุ๋ย วัสดุรีไซเคิล กองทุนขยะ ขยะแลกไข่หรือแลก
สิ่งของ เป็นต้น ซึ่งแตกต่างกับพ้ืนที่ชุมชนเมืองใหญ่หรือ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีปริมาณขยะเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ 
ได้ให้จังหวัดเร่งด าเนินการเผยแพร่ สร้างการรับรู้เชิงรุก 
มีการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดสู่พื้นที่ต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งรายงานและสรุปผลให้
กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 
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เร่งให้ผู้สร้างขยะหรือผู้ก่อขยะมีการคัดแยกขยะ ผ่านการสร้างความรับรู้ให้กับ    
ผู้ก่อก าเนิดขยะ ได้แก่ ประชาชน ภาคเอกชน ห้างร้าน สถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ จะต้องมีการ    
คัดแยกขยะ โดยแบ่งเป็น ๒ แนวทาง ได้แก่ 

 ขยะครัวเรือน ให้มีการคัดแยกขยะ เป็น ๔ ประเภท แบ่งเป็นขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายชุมชน โดยจัดตั้งถังขยะ ๔ สี ตามประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป (สีน้ าเงิน) ขยะอินทรีย์     
(สีเขียว) ขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) ขยะอันตรายชุมชน (สีแดง) หรือจัดกิจกรรมรองรับการคัดแยกขยะและน าขยะ      
ที่ผ่านการคัดแยกแล้วน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  

- ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก จัดท า
ถังขยะเปียกครัวเรือน น าไปท าเป็นปุ๋ยหรือฝังให้ย่อยสลายหลังบ้าน 

- ขยะรีไซเคิล จัดตั้งกลุ่มธนาคารขยะ 
กลุ่มผ้าป่าขยะ น าขยะรีไซเคิลไปจ าหน่าย 

- ขยะอันตรายชุมชน จัดตั้งถังขยะ
อันตรายทุกชุมชนน าไปก าจัดโดยวิธีการเฉพาะ 

- ขยะทั่วไป น าไปก าจัดตามหลักสุขาภิบาล 
 ขยะในพื้นที่สาธารณะ ให้จัดถังขยะไว้ ๒ ประเภท คือ ถังขยะทั่วไป (สีน้ าเงิน) 

กับถังขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) 
๒) ระยะกลางทาง การเก็บขนขยะไปยังสถานที่ก าจัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก ากับ

ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระเบียบวางแผนการเก็บขน เช่น การก าหนดจุด นัดวันเวลาหรือสถานที่เก็บ
ขยะ พร้อมทั้งออกกฎหมายและระเบียบเพ่ือก าหนดแนวทางในพ้ืนที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดเวลานัดการเก็บแต่ละประเภทขยะตามความเหมาะสมของปริมาณและพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า      
และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน และควบคุมดูแลให้รถเก็บขยะมีสภาพพร้อมใช้งาน 

๓) ระยะปลายทาง กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒๖๒ กลุ่ม 
เพ่ือรวบรวมขยะให้สามารถก าหนดเทคโนโลยีในการก าจัดขยะ
ที่เหมาะสมกับปริมาณขยะ และศักยภาพของพ้ืนที่ได้ แบ่งเป็น 

- กลุ่ ม พ้ื นที่ ขนาด ใหญ่  (L) 
หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยรวมกันแล้ว มากกว่า ๕๐๐ ตัน/วันขึ้นไป ปัจจุบัน    
มีจ านวน ๑๑ กลุ่ม  

- กลุ่มพ้ืนที่ขนาดกลาง (M) หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกัน ตั้งแต่ ๓๐๐ - ๕๐๐ ตัน/วัน ปัจจุบันมีจ านวน ๑๑ กลุ่ม 
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๗) จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน    
ในระดับท้องถิ่น 

๘) ติดตามและบังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้
เอกชนด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีบริการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๙) ด าเนินการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมรับรู้ ให้ข้อเสนอแนะ     
ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ต้น 

๑๐) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ    
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือระเบียบ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  
๑) ขยะมูลฝอยมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
๒) ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
๓) ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
๔) ขยะอันตรายได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น 
๕) ประชาชนในพ้ืนที่มีความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางเพ่ิมขึ้น 
๖) การด าเนินการเพ่ือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขภาวะที่ดีของท้องถิ่น

และจังหวัด 
โดยอาศัยกรอบการด าเนินงาน ๓ ขั้นตอนในการวางแผนและก าหนดมาตรการ คือ    

ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
๑) ระยะต้นทาง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการลด

และคัดแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ตามหลัก 3Rs หรือ ๓ ช. (ใช้น้อย ใช้ซ้ า แปรรูปการใช้) เพื่อส่งเสริมให้เกิด        
การจัดการแบบ Zero waste หรือการจัดการขยะให้เป็น
ศูนย์ เนื่องจากในบริบทของพ้ืนที่ต่างจังหวัดและชนบท
สามารถขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได้ง่าย      
ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ธนาคารขยะ การหมัก
ท าปุ๋ย วัสดุรีไซเคิล กองทุนขยะ ขยะแลกไข่หรือแลก
สิ่งของ เป็นต้น ซึ่งแตกต่างกับพ้ืนที่ชุมชนเมืองใหญ่หรือ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีปริมาณขยะเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ 
ได้ให้จังหวัดเร่งด าเนินการเผยแพร่ สร้างการรับรู้เชิงรุก 
มีการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดสู่พื้นที่ต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งรายงานและสรุปผลให้
กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 
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เร่งให้ผู้สร้างขยะหรือผู้ก่อขยะมีการคัดแยกขยะ ผ่านการสร้างความรับรู้ให้กับ    
ผู้ก่อก าเนิดขยะ ได้แก่ ประชาชน ภาคเอกชน ห้างร้าน สถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ จะต้องมีการ    
คัดแยกขยะ โดยแบ่งเป็น ๒ แนวทาง ได้แก่ 

 ขยะครัวเรือน ให้มีการคัดแยกขยะ เป็น ๔ ประเภท แบ่งเป็นขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายชุมชน โดยจัดตั้งถังขยะ ๔ สี ตามประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป (สีน้ าเงิน) ขยะอินทรีย์     
(สีเขียว) ขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) ขยะอันตรายชุมชน (สีแดง) หรือจัดกิจกรรมรองรับการคัดแยกขยะและน าขยะ      
ที่ผ่านการคัดแยกแล้วน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  

- ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก จัดท า
ถังขยะเปียกครัวเรือน น าไปท าเป็นปุ๋ยหรือฝังให้ย่อยสลายหลังบ้าน 

- ขยะรีไซเคิล จัดตั้งกลุ่มธนาคารขยะ 
กลุ่มผ้าป่าขยะ น าขยะรีไซเคิลไปจ าหน่าย 

- ขยะอันตรายชุมชน จัดตั้งถังขยะ
อันตรายทุกชุมชนน าไปก าจัดโดยวิธีการเฉพาะ 

- ขยะทั่วไป น าไปก าจัดตามหลักสุขาภิบาล 
 ขยะในพื้นที่สาธารณะ ให้จัดถังขยะไว้ ๒ ประเภท คือ ถังขยะทั่วไป (สีน้ าเงิน) 

กับถังขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) 
๒) ระยะกลางทาง การเก็บขนขยะไปยังสถานที่ก าจัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก ากับ

ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระเบียบวางแผนการเก็บขน เช่น การก าหนดจุด นัดวันเวลาหรือสถานที่เก็บ
ขยะ พร้อมทั้งออกกฎหมายและระเบียบเพ่ือก าหนดแนวทางในพ้ืนที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดเวลานัดการเก็บแต่ละประเภทขยะตามความเหมาะสมของปริมาณและพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า      
และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน และควบคุมดูแลให้รถเก็บขยะมีสภาพพร้อมใช้งาน 

๓) ระยะปลายทาง กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒๖๒ กลุ่ม 
เพ่ือรวบรวมขยะให้สามารถก าหนดเทคโนโลยีในการก าจัดขยะ
ที่เหมาะสมกับปริมาณขยะ และศักยภาพของพ้ืนที่ได้ แบ่งเป็น 

- กลุ่ ม พ้ื นที่ ขนาด ใหญ่  (L) 
หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยรวมกันแล้ว มากกว่า ๕๐๐ ตัน/วันขึ้นไป ปัจจุบัน    
มีจ านวน ๑๑ กลุ่ม  

- กลุ่มพ้ืนที่ขนาดกลาง (M) หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกัน ตั้งแต่ ๓๐๐ - ๕๐๐ ตัน/วัน ปัจจุบันมีจ านวน ๑๑ กลุ่ม 
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- กลุ่มพ้ืนที่ขนาดเล็ก (S) หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันแล้วน้อยกว่า ๓๐๐ ตัน/วัน ปัจจุบันมีจ านวน ๒๔๐ กลุ่ม 

โดยปัจจุบันมีวิธีการก าจัดขยะหลายวิธี และวิธีหนึ่งที่เหมาะสมและเป็นทางออก   
ในการก าจัดขยะของประเทศไทย คือ การก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีความเหมาะสมในการก าจัดขยะมูล
ฝอยปริมาณที่มากให้หมดไป โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมทุนด าเนินการ ลดภาระงบประมาณภาครัฐ ทั้งรายได้    
จากพลังงานยังลดต้นทุนค่าก าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๔) ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑) ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบจ.) ทั้งหมด ๗,๗๗๕ แห่ง มีการออกข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖ (ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐) 
- ครัวเรือน ทั้งหมด ๑๗,๘๙๓,๘๕๕ ครัวเรือน มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ จ านวน 

๑๗,๖๒๕,๔๔๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕ (ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐) 
- ครัวเรือน ทั้งหมด ๑๐,๔๙๐,๘๓๖ ครัวเรือน เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัคร

ท้องถิ่นรักษ์โลก” เพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย จ านวน ๗,๘๘๕,๖๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑ 
(ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๖๐) 

๒) ด้านการจัดการขยะกลางทาง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบจ.) ทั้งหมด ๗,๗๗๕ แห่ง มีภาชนะรองรับ

ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในที่สาธารณะ และ/หรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง จ านวน ๗,๕๖๒ แห่ง คิดเป็น    
ร้อยละ ๙๗.๒๗ (ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐) 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบจ.) ทั้งหมด ๗,๗๗๕ แห่ง มีการวางระบบ
การเก็บขนหรือมีประกาศเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ จ านวน ๗,๒๐๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๙ 
(ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๘๕) 

- หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ๖๘,๑๓๖ แห่ง มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน” จ านวน ๖๘,๑๓๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐) 

๓) ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
- ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและเก็บขนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ 

๘๔.๕๒ (๒๓,๑๑๖,๒๔๙.๔ ตัน) ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ยกเว้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่เป็นพ้ืนที่ Zero Waste) [ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๘๐ (๒๑,๘๗๙,๘๙๒.๙ ตัน)] 

- ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๙ (ก าหนด
เป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐) 

 - ๓๗๙ - 

  

- กลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ยกเว้น อบจ.) ในแต่ละจังหวัด  จ านวน ๒๖๖ กลุ่ม มีการด าเนินการก าจัดขยะหรือมีแผนการด าเนินการฯ          
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด จ านวน ๒๒๖ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕ 
(ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ – ๒๑๑๒ 
 

 ๓.๔ ด้านการศึกษา   
๓.๔.๑ การรับนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ

ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ ก าหนดว่าบุคคล

ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษา ตามมาตรา ๑๐ ก าหนดให้การจัดการศึกษา 
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนในแต่ละ       
ปีการศึกษา ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน เป็นการด าเนินการผ่านหน้าระบบสารสนเทศ    
ทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC.) ของ กศ. โดยจะด าเนินการปรับปรุงเมนูให้สามารถรับสมัครนักเรียนหรือเด็กเล็ก
ออนไลน์โดยไม่ต้องล็อคอิน 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) สถานศึกษาประกาศวันเวลารับสมัครนักเรียนหรือเด็กเล็ก โดยให้ผู้ปกครองสามารถ

สมัครด้วยตนเองหรือผ่านระบบรับสมัครนักเรียนและเด็กเล็กออนไลน์ 
๒) ผู้ปกครองเข้าระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC.) ทางเว็บไซต์ 

http://lec.dla.go.th  
๓) ให้ผู้ปกครองเข้าเมนูระบบรับสมัครนักเรียนและเด็กเล็กออนไลน์ โดยไม่ต้องล็อคอิน 

เลือกจังหวัด/ต้นสังกัดของสถานศึกษา/สถานศึกษาที่สมัคร/เลือกระดับชั้นที่สมัคร/กรอกข้อมูลของนักเรียนหรือ
เด็กเล็กลงในระบบ  

๔) สถานศึกษารวบรวมและจัดท าบัญชีรายชื่อของนักเรียนและเด็กเล็ก ที่ สมัคร      
ด้วยตนเองและทางระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

๕) ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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- กลุ่มพ้ืนที่ขนาดเล็ก (S) หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันแล้วน้อยกว่า ๓๐๐ ตัน/วัน ปัจจุบันมีจ านวน ๒๔๐ กลุ่ม 

โดยปัจจุบันมีวิธีการก าจัดขยะหลายวิธี และวิธีหนึ่งที่เหมาะสมและเป็นทางออก   
ในการก าจัดขยะของประเทศไทย คือ การก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีความเหมาะสมในการก าจัดขยะมูล
ฝอยปริมาณที่มากให้หมดไป โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมทุนด าเนินการ ลดภาระงบประมาณภาครัฐ ทั้งรายได้    
จากพลังงานยังลดต้นทุนค่าก าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๔) ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑) ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบจ.) ทั้งหมด ๗,๗๗๕ แห่ง มีการออกข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖ (ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐) 
- ครัวเรือน ทั้งหมด ๑๗,๘๙๓,๘๕๕ ครัวเรือน มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ จ านวน 

๑๗,๖๒๕,๔๔๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕ (ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐) 
- ครัวเรือน ทั้งหมด ๑๐,๔๙๐,๘๓๖ ครัวเรือน เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัคร

ท้องถิ่นรักษ์โลก” เพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย จ านวน ๗,๘๘๕,๖๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑ 
(ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๖๐) 

๒) ด้านการจัดการขยะกลางทาง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบจ.) ทั้งหมด ๗,๗๗๕ แห่ง มีภาชนะรองรับ

ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในที่สาธารณะ และ/หรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง จ านวน ๗,๕๖๒ แห่ง คิดเป็น    
ร้อยละ ๙๗.๒๗ (ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐) 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบจ.) ทั้งหมด ๗,๗๗๕ แห่ง มีการวางระบบ
การเก็บขนหรือมีประกาศเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ จ านวน ๗,๒๐๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๙ 
(ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๘๕) 

- หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ๖๘,๑๓๖ แห่ง มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน” จ านวน ๖๘,๑๓๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐) 

๓) ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
- ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและเก็บขนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ 

๘๔.๕๒ (๒๓,๑๑๖,๒๔๙.๔ ตัน) ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ยกเว้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่เป็นพ้ืนที่ Zero Waste) [ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๘๐ (๒๑,๘๗๙,๘๙๒.๙ ตัน)] 

- ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๙ (ก าหนด
เป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐) 

 - ๓๗๙ - 

  

- กลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ยกเว้น อบจ.) ในแต่ละจังหวัด  จ านวน ๒๖๖ กลุ่ม มีการด าเนินการก าจัดขยะหรือมีแผนการด าเนินการฯ          
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด จ านวน ๒๒๖ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕ 
(ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ – ๒๑๑๒ 
 

 ๓.๔ ด้านการศึกษา   
๓.๔.๑ การรับนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ

ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ ก าหนดว่าบุคคล

ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษา ตามมาตรา ๑๐ ก าหนดให้การจัดการศึกษา 
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในแต่ละ       
ปีการศึกษา ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน เป็นการด าเนินการผ่านหน้าระบบสารสนเทศ    
ทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC.) ของ กศ. โดยจะด าเนินการปรับปรุงเมนูให้สามารถรับสมัครนักเรียนหรือเด็กเล็ก
ออนไลน์โดยไม่ต้องล็อคอิน 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) สถานศึกษาประกาศวันเวลารับสมัครนักเรียนหรือเด็กเล็ก โดยให้ผู้ปกครองสามารถ

สมัครด้วยตนเองหรือผ่านระบบรับสมัครนักเรียนและเด็กเล็กออนไลน์ 
๒) ผู้ปกครองเข้าระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC.) ทางเว็บไซต์ 

http://lec.dla.go.th  
๓) ให้ผู้ปกครองเข้าเมนูระบบรับสมัครนักเรียนและเด็กเล็กออนไลน์ โดยไม่ต้องล็อคอิน 

เลือกจังหวัด/ต้นสังกัดของสถานศึกษา/สถานศึกษาที่สมัคร/เลือกระดับชั้นที่สมัคร/กรอกข้อมูลของนักเรียนหรือ
เด็กเล็กลงในระบบ  

๔) สถานศึกษารวบรวมและจัดท าบัญชีรายชื่อของนักเรียนและเด็กเล็ก ที่ สมัคร      
ด้วยตนเองและทางระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

๕) ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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๖) สถานศึกษาประกาศรายชื่อนักเรียนหรือเด็กเล็ก และแจ้งก าหนดการและหลักฐาน
การรายงานตัว 

๗) รับรายงานตัวเด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โดยสถานศึกษาสแกนเอกสารรายงานตัว
ของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และจัดพิมพ์เอกสารจากระบบให้ผู้ปกครองรับรองความถูกต้อง  

๘) สถานศึกษาอนุมัติการน าข้อมูลของเด็กที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวเข้าสู่
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC.) 

(๔) เป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถด าเนินการรับสมัครนักเรียนหรือ
เด็กเล็กออนไลน์โดยไม่ต้องล็อคอิน ผ่านหน้าระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC.)  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๕ 

 

๓.๔.๒  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานการบริหารจัดการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนากิจการด้านเด็ก 
เยาวชน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท ามาตรฐานการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นในทุกระดับ  และติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เด็ก 
เยาวชน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(๒) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) ประมวลผลความต้องการ/ค าขอ ส่ง สงป. 

- กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจัดท าขอรับ        
การสนับสนุนงบประมาณรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยให้จังหวัดรวบรวมค าขอจัดส่งให้ สถ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- กรณีเงินอุดหนุนทั่วไป ใช้ข้อมูลการประมวลผลจากระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC)  

๒) กระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ สงป. ก าหนด 

๓) เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีผลบังคับใช้ ประกอบกับ สงป. อนุมัติงวด
เรียบร้อยแล้ว กศ. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าบัญชีจัดสรรเพ่ือเสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติจัดสรรงบประมาณ และ      
มีหนังสือแจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบ 

๔) แจ้ง สน.คท. เพื่อโอนจัดสรรงบประมาณให้ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
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(๓) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน ๓๙,๑๕๔,๖๔๓,๑๖๒ บาท 
จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗ ,๗๓๘ แห่ง (ทน./ทม./ทต./อบต.) เป็นเงินทั้งสิ้น 
๓๙,๑๑๒,๑๑๗,๙๘๙ บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

   โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔  โทรสาร ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘ 
 

๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้น
เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๕   

(๗ ตรี) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
๕๐ (๖) ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีหน้าที่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๖ (๑) 
ก าหนดให้เทศบาลเมืองและเทศบาลนครมีหน้าที่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๗ (๕) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่จัดการ 
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือ
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๖) สถานศึกษาประกาศรายชื่อนักเรียนหรือเด็กเล็ก และแจ้งก าหนดการและหลักฐาน
การรายงานตัว 

๗) รับรายงานตัวเด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โดยสถานศึกษาสแกนเอกสารรายงานตัว
ของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และจัดพิมพ์เอกสารจากระบบให้ผู้ปกครองรับรองความถูกต้อง  

๘) สถานศึกษาอนุมัติการน าข้อมูลของเด็กที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวเข้าสู่
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC.) 

(๔) เป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถด าเนินการรับสมัครนักเรียนหรือ
เด็กเล็กออนไลน์โดยไม่ต้องล็อคอิน ผ่านหน้าระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC.)  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๕ 

 

๓.๔.๒  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานการบริหารจัดการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนากิจการด้านเด็ก 
เยาวชน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท ามาตรฐานการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นในทุกระดับ  และติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เด็ก 
เยาวชน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(๒) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) ประมวลผลความต้องการ/ค าขอ ส่ง สงป. 

- กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจัดท าขอรับ        
การสนับสนุนงบประมาณรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยให้จังหวัดรวบรวมค าขอจัดส่งให้ สถ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- กรณีเงินอุดหนุนทั่วไป ใช้ข้อมูลการประมวลผลจากระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC)  

๒) กระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ สงป. ก าหนด 

๓) เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีผลบังคับใช้ ประกอบกับ สงป. อนุมัติงวด
เรียบร้อยแล้ว กศ. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าบัญชีจัดสรรเพ่ือเสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติจัดสรรงบประมาณ และ      
มีหนังสือแจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบ 

๔) แจ้ง สน.คท. เพื่อโอนจัดสรรงบประมาณให้ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
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(๓) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน ๓๙,๑๕๔,๖๔๓,๑๖๒ บาท 
จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗ ,๗๓๘ แห่ง (ทน./ทม./ทต./อบต.) เป็นเงินทั้งสิ้น 
๓๙,๑๑๒,๑๑๗,๙๘๙ บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

   โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔  โทรสาร ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘ 
 

๓.๔.๓ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้น
เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๕   

(๗ ตรี) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
๕๐ (๖) ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีหน้าที่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๖ (๑) 
ก าหนดให้เทศบาลเมืองและเทศบาลนครมีหน้าที่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๗ (๕) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่จัดการ 
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือ
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สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ   
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๖ (๙) ก าหนดให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ        
จัดการศึกษา มาตรา ๑๗ (๖) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๑ ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และ
ความต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา ๔๒ ก าหนดให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กระทรวงมหาดไทย จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การขยายชั้นเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๒) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๔) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
๕) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๖) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๗) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๘) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๐) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๘๖๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
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(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
ความประสงค์จะจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และก าหนดชื่อ 
หรือการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๘๖๖ ลงวันที่   
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

   โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๓, ๕๓๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘ 
 

๓.๔.๔  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่ น 

ร่วมกับส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน จากสถานศึกษาในทุกสังกัด โดยประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน ๒ ด้าน คือ ความสามารถด้าน
ภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์   
เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลส าคัญที่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นตัวบ่งชี้
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมที่น าไปใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย    
หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของชาติในทุกระดับ  

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด 
เป็นศูนย์สอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปี 
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) 
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สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ   
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๖ (๙) ก าหนดให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ        
จัดการศึกษา มาตรา ๑๗ (๖) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๑ ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และ
ความต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา ๔๒ ก าหนดให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กระทรวงมหาดไทย จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การขยายชั้นเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๒) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๔) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
๕) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๖) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๗) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๘) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๐) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๘๖๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
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(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
ความประสงค์จะจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และก าหนดชื่อ 
หรือการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๘๖๖ ลงวันที่   
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

   โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๓, ๕๓๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘ 
 

๓.๔.๔  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่ น 

ร่วมกับส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน จากสถานศึกษาในทุกสังกัด โดยประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน ๒ ด้าน คือ ความสามารถด้าน
ภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์   
เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลส าคัญที่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นตัวบ่งชี้
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมที่น าไปใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย    
หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของชาติในทุกระดับ  

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด 
เป็นศูนย์สอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปี 
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) 
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(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดให้

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัดเป็นศูนย์สอบประเมินคุณภาพผู้ เรียน ( NT)                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑) วางแผน ก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการสอบของศูนย์สอบให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการ
อ านวยการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติก าหนด ให้ค าแนะน า 
ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบท่ี
เป็นเรื่องเร่งด่วนของศูนย์สอบ  

๒) ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาบันทึก
ข้อมูลห้องสอบ และข้อมูลผู้เรียนที่เข้าสอบประเมินในระบบ NT Access ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๓) จัดสนามสอบในระบบ NT Access 
๔) แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ  เช่น คณะกรรมการอ านวยการ

สอบคณะกรรมการรับส่งแบบทดสอบ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะกรรมการประจ าสนามสอบหรือ
คณะท างานเฉพาะเรื่อง ตามความจ าเป็นและเห็นควร เพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย  ทั้งนี้     
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการด าเนินการสอบที่เป็นเรื่องเร่งด่วนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบ 
โดยให้เป็นมติของคณะกรรมการอ านวยการสอบ 

๕ )  แต่ งตั้ งคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
ประกอบด้วย ประธานสนามสอบ กรรมการกลางกรรมการคุมสอบ 
กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ กรรมการรับ – ส่งข้อสอบ/
แบบทดสอบและกระดาษค าตอบนักการภารโรง และกรรมการอ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสม ส าหรับกรรมการคุมสอบ และกรรมการ
ตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ ต้องมาจากต่างสถานศึกษาที่เป็น
สนามสอบ โดยใช้วิธีการหมุนไขว้กัน ส าหรับผู้อ านวยการ

สถานศึกษา และนักการภารโรง ให้ท าหน้าที่ในสถานศึกษาที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
การจัดสนามสอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการ ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการอ านวยการสอบ ด าเนินการ ดังนี้ 
๑) จัดสนามสอบ โดยก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

มีนักเรียนเข้าสอบเป็นสนามสอบ หรือเป็นไปตามประกาศแต่ละปีการศึกษา 
๒) บันทึกข้อมูลการจัดห้องสอบของแต่ละสนามสอบในระบบ NT Access โดยก าหนด

จ านวนผู้สอบ ห้องละ ๒๐ คน ยกเว้นกรณีที่ห้องสุดท้ายมีผู้สอบไม่เกิน ๓ คน อาจยุบรวมห้องสอบได้ ทั้งนี้ หากยุบ
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รวมห้องสอบห้องสุดท้าย ในการจัดส่งกระดาษค าตอบให้บรรจุซองกระดาษค าตอบตามเกณฑ์ห้องละ ๒๐ คน 
ส าหรับนักเรียนที่ถูกยุบรวมห้องสอบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้แยกกระดาษค าตอบ
บรรจุแยกออกมาอีก ๑ ซอง เพื่อป้องกันปัญหาในการตรวจข้อสอบ  

๓) กรณีสถานศึกษามีนักเรียนสอบไม่ถึง ๕ คน อนุโลมให้รวมสนามสอบกับสถานศึกษา
ใกล้เคียงได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบพิจารณาตามเหตุผลความจ าเป็น และต้อง
ค านึงถึงความโปร่งใสและยุติธรรมในการสอบ  

๔) แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ห้องละ ๒ คน และต้องมาจากต่างสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ 
๕) แต่งตั้งกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ โดยมีกรรมการตรวจข้อสอบ       

อย่างน้อย ๒ คน ต่อหนึ่งฉบับ และต้องมาจากต่างสถานศึกษาท่ีเป็นสนามสอบ 
๖) ก าหนดแนวทางการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบว่าจะให้ด าเนินการตรวจข้อสอบ   

ที่สนามสอบ หรือตรวจข้อสอบในสถานที่ที่ศูนย์สอบก าหนด 
การด าเนินการกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสอบได้ กรณีสถานศึกษาแห่งใดอยู่ใน

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รุนแรงเสี่ยงต่อการติดเชื้อและสถานศึกษาไม่สามารถ
ด าเนินการสอบได้ หรือเหตุสุดวิสัยให้สถานศึกษารายงานนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอคณะกรรมการ
อ านวยการสอบทราบ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบที่จะพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น     
เป็นกรณี ๆ ไป และให้บันทึกมติของที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงาน  
การประชุม พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 

การตรวจข้อสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ก าหนดรูปแบบของข้อสอบในการทดสอบเป็น ๒ แบบ ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ และข้อสอบแบบเขียนตอบ 
โดยจ าแนกการตรวจข้อสอบ ดังนี้ 

๑) ข้อสอบแบบเลือกตอบ ด าเนินการตรวจให้คะแนนโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตรวจให้คะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การอ่านแผ่นกระดาษค าตอบผ่านเครื่องอ่าน
สัญลักษณ์ด้วยแสง (Optical Mark Reader : OMR) 

๒) ข้อสอบแบบเขียนตอบ ด าเนินการตรวจให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจข้อสอบ
แบบเขียนตอบที่ศูนย์สอบแต่งตั้ง โดยสามารถด าเนินการได้ ๒ แนวทาง คือ การตรวจข้อสอบที่สนามสอบ หรือ
ตรวจข้อสอบในสถานที่ที่ศูนย์สอบก าหนด 

การติดตามการบริหารการทดสอบ 
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินร่วมมือกับศูนย์สอบในการติดตามการบริหาร    

การทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะสุ่มตรวจเยี่ยม       
ศูนย์สอบและสนามสอบในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 

๒) ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อนและหลังวันสอบ 
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(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดให้

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัดเป็นศูนย์สอบประเมินคุณภาพผู้ เรียน ( NT)                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑) วางแผน ก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการสอบของศูนย์สอบให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการ
อ านวยการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติก าหนด ให้ค าแนะน า 
ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบท่ี
เป็นเรื่องเร่งด่วนของศูนย์สอบ  

๒) ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาบันทึก
ข้อมูลห้องสอบ และข้อมูลผู้เรียนที่เข้าสอบประเมินในระบบ NT Access ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๓) จัดสนามสอบในระบบ NT Access 
๔) แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ  เช่น คณะกรรมการอ านวยการ

สอบคณะกรรมการรับส่งแบบทดสอบ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะกรรมการประจ าสนามสอบหรือ
คณะท างานเฉพาะเรื่อง ตามความจ าเป็นและเห็นควร เพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย  ทั้งนี้     
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการด าเนินการสอบที่เป็นเรื่องเร่งด่วนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบ 
โดยให้เป็นมติของคณะกรรมการอ านวยการสอบ 

๕ )  แต่ งตั้ งคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
ประกอบด้วย ประธานสนามสอบ กรรมการกลางกรรมการคุมสอบ 
กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ กรรมการรับ – ส่งข้อสอบ/
แบบทดสอบและกระดาษค าตอบนักการภารโรง และกรรมการอ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสม ส าหรับกรรมการคุมสอบ และกรรมการ
ตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ ต้องมาจากต่างสถานศึกษาที่เป็น
สนามสอบ โดยใช้วิธีการหมุนไขว้กัน ส าหรับผู้อ านวยการ

สถานศึกษา และนักการภารโรง ให้ท าหน้าที่ในสถานศึกษาที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
การจัดสนามสอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการ ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการอ านวยการสอบ ด าเนินการ ดังนี้ 
๑) จัดสนามสอบ โดยก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

มีนักเรียนเข้าสอบเป็นสนามสอบ หรือเป็นไปตามประกาศแต่ละปีการศึกษา 
๒) บันทึกข้อมูลการจัดห้องสอบของแต่ละสนามสอบในระบบ NT Access โดยก าหนด

จ านวนผู้สอบ ห้องละ ๒๐ คน ยกเว้นกรณีที่ห้องสุดท้ายมีผู้สอบไม่เกิน ๓ คน อาจยุบรวมห้องสอบได้ ทั้งนี้ หากยุบ
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รวมห้องสอบห้องสุดท้าย ในการจัดส่งกระดาษค าตอบให้บรรจุซองกระดาษค าตอบตามเกณฑ์ห้องละ ๒๐ คน 
ส าหรับนักเรียนที่ถูกยุบรวมห้องสอบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้แยกกระดาษค าตอบ
บรรจุแยกออกมาอีก ๑ ซอง เพื่อป้องกันปัญหาในการตรวจข้อสอบ  

๓) กรณีสถานศึกษามีนักเรียนสอบไม่ถึง ๕ คน อนุโลมให้รวมสนามสอบกับสถานศึกษา
ใกล้เคียงได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบพิจารณาตามเหตุผลความจ าเป็น และต้อง
ค านึงถึงความโปร่งใสและยุติธรรมในการสอบ  

๔) แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ห้องละ ๒ คน และต้องมาจากต่างสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ 
๕) แต่งตั้งกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ โดยมีกรรมการตรวจข้อสอบ       

อย่างน้อย ๒ คน ต่อหนึ่งฉบับ และต้องมาจากต่างสถานศึกษาท่ีเป็นสนามสอบ 
๖) ก าหนดแนวทางการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบว่าจะให้ด าเนินการตรวจข้อสอบ   

ที่สนามสอบ หรือตรวจข้อสอบในสถานที่ที่ศูนย์สอบก าหนด 
การด าเนินการกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสอบได้ กรณีสถานศึกษาแห่งใดอยู่ใน

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รุนแรงเสี่ยงต่อการติดเชื้อและสถานศึกษาไม่สามารถ
ด าเนินการสอบได้ หรือเหตุสุดวิสัยให้สถานศึกษารายงานนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอคณะกรรมการ
อ านวยการสอบทราบ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบที่จะพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น     
เป็นกรณี ๆ ไป และให้บันทึกมติของที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงาน  
การประชุม พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 

การตรวจข้อสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ก าหนดรูปแบบของข้อสอบในการทดสอบเป็น ๒ แบบ ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ และข้อสอบแบบเขียนตอบ 
โดยจ าแนกการตรวจข้อสอบ ดังนี้ 

๑) ข้อสอบแบบเลือกตอบ ด าเนินการตรวจให้คะแนนโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตรวจให้คะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การอ่านแผ่นกระดาษค าตอบผ่านเครื่องอ่าน
สัญลักษณ์ด้วยแสง (Optical Mark Reader : OMR) 

๒) ข้อสอบแบบเขียนตอบ ด าเนินการตรวจให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจข้อสอบ
แบบเขียนตอบที่ศูนย์สอบแต่งตั้ง โดยสามารถด าเนินการได้ ๒ แนวทาง คือ การตรวจข้อสอบที่สนามสอบ หรือ
ตรวจข้อสอบในสถานที่ที่ศูนย์สอบก าหนด 

การติดตามการบริหารการทดสอบ 
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกับศูนย์สอบในการติดตามการบริหาร    

การทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะสุ่มตรวจเยี่ยม       
ศูนย์สอบและสนามสอบในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 

๒) ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อนและหลังวันสอบ 
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การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนความโปร่งใสในการสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เปิดช่องทางการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนในความโปร่งใสในการสอบส าหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนี้ 

๑) โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๐๒ – ๒๐๓ และ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ 
ต่อ ๕๓๑๒ - ๕๓๑๓ 

๒) E-mail : dla๐๘๙๓_๒@dla.go.th 
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(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการทดสอบเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ มีนักเรียนชั้น ป.๓ เข้าสอบ จ านวน ๔๙,๗๕๙ คน 
๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการทดสอบเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มีนักเรียนชั้น ป.๓ เข้าสอบ จ านวน ๕๑,๖๙๐ คน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น              
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๖ ต่อ ๒๐๓ 

 

๓.๔.๕ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับส านัก
ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดด าเนินการประเมินความสามารถด้าน   
การอ่านของผู้ เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษามีเครื่องมือที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานในการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน ทั้งในเรื่องการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้
เรื่อง รวมทั้ง เพ่ือท าให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคลน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ โดยใช้ข้อสอบกลางที่ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้สร้างเป็นเครื่องมือประเมินการอ่าน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยตามระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นการด าเนินการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ๒ ด้าน คือ อ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง 
  อ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านค า ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นค าในวงค าศัพท์
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งที่ เป็นค าที่มีความหมายโดยตรงหรือค าที่มีความหมายโดยนัย ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยวิธีการอ่านออกเสียง  
  อ่านรู้เรื่อง หมายถึง การอ่านค า ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นค าในวงค าศัพท์    
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งที่เป็นค าที่มีความหมายโดยตรงหรือค าที่มีความหมายโดยนัย ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน        
โดยสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ส าหรับเด็ก (เป็นข้อความง่าย ๆ) จับใจความจากเรื่องที่อ่าน 
ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ส าคัญที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่างสมเหตุสมผล แปลความและสร้างสรรค์จากภาพ 
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การรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนความโปร่งใสในการสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เปิดช่องทางการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนในความโปร่งใสในการสอบส าหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนี้ 

๑) โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๐๒ – ๒๐๓ และ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ 
ต่อ ๕๓๑๒ - ๕๓๑๓ 

๒) E-mail : dla๐๘๙๓_๒@dla.go.th 
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(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการทดสอบเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ มีนักเรียนชั้น ป.๓ เข้าสอบ จ านวน ๔๙,๗๕๙ คน 
๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการทดสอบเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มีนักเรียนชั้น ป.๓ เข้าสอบ จ านวน ๕๑,๖๙๐ คน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น              
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๖ ต่อ ๒๐๓ 

 

๓.๔.๕ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับส านัก
ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดด าเนินการประเมินความสามารถด้าน   
การอ่านของผู้ เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษามีเครื่องมือที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานในการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน ทั้งในเรื่องการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้
เรื่อง รวมทั้ง เพ่ือท าให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคลน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ โดยใช้ข้อสอบกลางที่ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้สร้างเป็นเครื่องมือประเมินการอ่าน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยตามระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นการด าเนินการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ๒ ด้าน คือ อ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง 
  อ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านค า ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นค าในวงค าศัพท์
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งที่ เป็นค าที่มีความหมายโดยตรงหรือค าที่มีความหมายโดยนัย ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยวิธีการอ่านออกเสียง  
  อ่านรู้เรื่อง หมายถึง การอ่านค า ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นค าในวงค าศัพท์    
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งที่เป็นค าที่มีความหมายโดยตรงหรือค าที่มีความหมายโดยนัย ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน        
โดยสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ส าหรับเด็ก (เป็นข้อความง่าย ๆ) จับใจความจากเรื่องที่อ่าน 
ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ส าคัญที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่างสมเหตุสมผล แปลความและสร้างสรรค์จากภาพ 



 - ๓๘๘ - 

  

 ผลการประเมินจะเป็นข้อมูลส าหรับครูผู้สอนสามารถน าไปใช้วินิจฉั ยข้อบกพร่อง     
ด้านการอ่านของนักเรียน และการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ตรงประเด็นและ
สามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามความเป็นจริงต่อไป   

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัด ทุกจังหวัด เป็นศูนย์สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
(Reading Test : RT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ มีนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เข้าสอบ จ านวน ๕๒,๕๐๙ คน 

๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับ
การสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการสอบ ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

ทุกจังหวัด เป็นศูนย์สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓     
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑) วางแผน ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการสอบของศูนย์สอบให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่คณะกรรมการอ านวยการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติก าหนด  ให้ค าแนะน า ก ากับ ดูแล ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ    
ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนของศูนย์สอบ  

๒) ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาบันทึกข้อมูลผู้ เรียนที่เข้าสอบประเมินในระบบ        
NT Access ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๓) แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ เช่น คณะกรรมการอ านวยการสอบ
คณะกรรมการรับส่งแบบทดสอบ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะกรรมการประจ าสนามสอบหรือ
คณะท างานเฉพาะเรื่อง ตามความจ าเป็นและเห็นควร เพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย  ทั้งนี้      
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการด าเนินการสอบที่เป็นเรื่องเร่งด่วนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบ 
โดยให้เป็นมติของคณะกรรมการอ านวยการสอบ 

๔) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย ประธานสนามสอบ กรรมการ
รับ – ส่งข้อสอบ/แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน กรรมการบันทึกคะแนน 
นักการภารโรง และกรรมการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

 
 
 
 

 - ๓๘๙ - 

  

 

 
 

การจัดสนามสอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการอ านวยการสอบ ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนักเรียนเข้าสอบ      
เป็นสนามสอบ  

๒) จัดห้องสอบของแต่ละสนามสอบโดยมีจ านวนผู้สอบ ห้องละ ๒๐ คน ยกเว้น     
กรณีท่ีห้องสุดท้ายมีผู้สอบไม่เกิน ๓ คน อาจยุบรวมห้องสอบได้  

๓) ให้แต่งตั้งกรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องละ ๒ คน โดยเป็นครูผู้สอนภายใน
สถานศึกษาเดียวกันหรือสถานศึกษาอ่ืนได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ 

๔) แต่งตั้งกรรมการบันทึกคะแนน โดยน าแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง      
(แบบบันทึกคะแนน ๑) และแบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๒) ฉบับส าเนา ไปบันทึก
คะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนนตามที่ดาวน์โหลดมาจากระบบ NT Access และให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนน าเข้าระบบอีกครั้ง  

การบริการการทดสอบ ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะมีการขนส่งเอกสารและแบบทดสอบ ไปยังศูนย์สอบ 

๑) การรับแบบทดสอบ ศูนย์สอบจะต้องมีผู้ประสานงานเป็นผู้ลงนามทุกครั้ง และ    
ศูนย์สอบต้องเก็บรักษากล่องแบบทดสอบไว้ในห้องมั่นคงหรือห้องที่ปิดมิดชิด มีผู้ที่รับผิดชอบคอยดูแล 

๒) ศูนย์สอบส่งมอบกล่องแบบทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบการสอบ ให้กับสนามสอบ
ในตอนเช้าของวันสอบ 

๓) หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ให้แต่ละสนามสอบเก็บรักษาแบบทดสอบไว้ที่
สถานศึกษาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 



 - ๓๘๘ - 

  

 ผลการประเมินจะเป็นข้อมูลส าหรับครูผู้สอนสามารถน าไปใช้วินิจฉั ยข้อบกพร่อง     
ด้านการอ่านของนักเรียน และการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ตรงประเด็นและ
สามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามความเป็นจริงต่อไป   

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัด ทุกจังหวัด เป็นศูนย์สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
(Reading Test : RT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ มีนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เข้าสอบ จ านวน ๕๒,๕๐๙ คน 

๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับ
การสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการสอบ ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

ทุกจังหวัด เป็นศูนย์สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓     
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑) วางแผน ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการสอบของศูนย์สอบให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่คณะกรรมการอ านวยการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติก าหนด  ให้ค าแนะน า ก ากับ ดูแล ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ    
ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนของศูนย์สอบ  

๒) ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาบันทึกข้อมูลผู้ เรียนที่เข้าสอบประเมินในระบบ        
NT Access ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๓) แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ เช่น คณะกรรมการอ านวยการสอบ
คณะกรรมการรับส่งแบบทดสอบ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะกรรมการประจ าสนามสอบหรือ
คณะท างานเฉพาะเรื่อง ตามความจ าเป็นและเห็นควร เพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย  ทั้งนี้      
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการด าเนินการสอบที่เป็นเรื่องเร่งด่วนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบ 
โดยให้เป็นมติของคณะกรรมการอ านวยการสอบ 

๔) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย ประธานสนามสอบ กรรมการ
รับ – ส่งข้อสอบ/แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน กรรมการบันทึกคะแนน 
นักการภารโรง และกรรมการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
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การจัดสนามสอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการ ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการอ านวยการสอบ ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนักเรียนเข้าสอบ      
เป็นสนามสอบ  

๒) จัดห้องสอบของแต่ละสนามสอบโดยมีจ านวนผู้สอบ ห้องละ ๒๐ คน ยกเว้น     
กรณีท่ีห้องสุดท้ายมีผู้สอบไม่เกิน ๓ คน อาจยุบรวมห้องสอบได้  

๓) ให้แต่งตั้งกรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องละ ๒ คน โดยเป็นครูผู้สอนภายใน
สถานศึกษาเดียวกันหรือสถานศึกษาอ่ืนได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ 

๔) แต่งตั้งกรรมการบันทึกคะแนน โดยน าแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง      
(แบบบันทึกคะแนน ๑) และแบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๒) ฉบับส าเนา ไปบันทึก
คะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนนตามที่ดาวน์โหลดมาจากระบบ NT Access และให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนน าเข้าระบบอีกครั้ง  

การบริการการทดสอบ ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะมีการขนส่งเอกสารและแบบทดสอบ ไปยังศูนย์สอบ 

๑) การรับแบบทดสอบ ศูนย์สอบจะต้องมีผู้ประสานงานเป็นผู้ลงนามทุกครั้ง และ    
ศูนย์สอบต้องเก็บรักษากล่องแบบทดสอบไว้ในห้องมั่นคงหรือห้องที่ปิดมิดชิด มีผู้ที่รับผิดชอบคอยดูแล 

๒) ศูนย์สอบส่งมอบกล่องแบบทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบการสอบ ให้กับสนามสอบ
ในตอนเช้าของวันสอบ 

๓) หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ให้แต่ละสนามสอบเก็บรักษาแบบทดสอบไว้ที่
สถานศึกษาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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การด าเนินการกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสอบได้ กรณีสถานศึกษาแห่งใดอยู่ใน
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่      
มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รุนแรงเสี่ยงต่อการติดเชื้อและสถานศึกษาไม่สามารถ
ด าเนินการสอบได้ ให้สถานศึกษารายงานนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการอ านวยการสอบ
ทราบ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบที่จะพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นเป็นกรณี  ๆ ไป    
และให้บันทึกมติของที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม     
พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 

การติดตามการบริหารการทดสอบ 
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกับศูนย์สอบในการติดตามการบริหาร    

การทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะสุ่มตรวจเยี่ยม
ศูนย์สอบและสนามสอบในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 

๒) ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อนและหลังวันสอบ 
การติดตามการบริหารการทดสอบ 
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกับศูนย์สอบในการติดตามการบริหาร    

การทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะสุ่มตรวจเยี่ยม
ศูนย์สอบและสนามสอบในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 

๒) ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อนและหลังวันสอบ 
การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนความโปร่งใสในการสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เปิดช่องทางการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนในความโปร่งใสในการสอบส าหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

๑) โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๐๒ – ๒๐๓ และ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ 
ต่อ ๕๓๑๒ หรือ๕๓๑๓ 

๒) E-mail : dla๐๘๙๓_๒@dla.go.th 
(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  

๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) 
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนักเรียนชั้น ป.๑ เข้าสอบ จ านวน ๕๖,๗๐๘ คน 

๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) 
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนักเรียนชั้น ป.๑ เข้าสอบ จ านวน ๕๒,๕๐๙ คน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น              
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๖ ต่อ ๒๐๓ 
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๓.๔.๖ การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ของนักเรียนชั้น ม.๖ 
หรือเทียบเท่า (ปวช.๓) 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการ
บริการสาธารณะและการศึกษาในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้ท าหน้าที่       
ในการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) และค่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ซึ่งท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลจัดส่งให้กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือใช้ในการด าเนินการคัดเลือก
กลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา
ละ ๒ ครั้ง ดังนี้ 
  ๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน (รายงานผลการเรียนทุกคนที่ก าลังศึกษาอยู่) 

๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๖ ภาคเรียน และค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ (รายงานผลการเรียน
เฉพาะนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา นั้น ๆ) 
  การด าเนินการดังกล่าวเป็น
เรื่องที่ส าคัญและมีผลต่อโอกาสทางเข้าศึกษาต่อในระดับ
ระดับปริญญาตรีของนักเรียน จึง ได้ด าเนินการจัดท า
ปฏิทินการส่งข้อมูลนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในระบบ GPAX OBEC (ระบบรายงานผล
คะแนนการเรียนเฉลี่ยสะสมของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า (ปวช.๓) สามารถน าเข้า
ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในระบบ GPAX OBEC ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในระบบพร้อมทั้งรับรองข้อมูลที่สถานศึกษารายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทิน
การด าเนินงาน และน าส่งข้อมูลไปยัง สพฐ.ตามก าหนดต่อไป 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) สถิติที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จ านวน ๓๖๒ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่มา : ระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC))  
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การด าเนินการกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสอบได้ กรณีสถานศึกษาแห่งใดอยู่ใน
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่      
มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รุนแรงเสี่ยงต่อการติดเชื้อและสถานศึกษาไม่สามารถ
ด าเนินการสอบได้ ให้สถานศึกษารายงานนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการอ านวยการสอบ
ทราบ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบที่จะพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นเป็นกรณี  ๆ ไป    
และให้บันทึกมติของที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม     
พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 

การติดตามการบริหารการทดสอบ 
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกับศูนย์สอบในการติดตามการบริหาร    

การทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะสุ่มตรวจเยี่ยม
ศูนย์สอบและสนามสอบในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 

๒) ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อนและหลังวันสอบ 
การติดตามการบริหารการทดสอบ 
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกับศูนย์สอบในการติดตามการบริหาร    

การทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะสุ่มตรวจเยี่ยม
ศูนย์สอบและสนามสอบในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ 

๒) ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อนและหลังวันสอบ 
การรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนความโปร่งใสในการสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เปิดช่องทางการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนในความโปร่งใสในการสอบส าหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

๑) โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๐๒ – ๒๐๓ และ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ 
ต่อ ๕๓๑๒ หรือ๕๓๑๓ 

๒) E-mail : dla๐๘๙๓_๒@dla.go.th 
(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  

๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) 
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนักเรียนชั้น ป.๑ เข้าสอบ จ านวน ๕๖,๗๐๘ คน 

๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) 
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนักเรียนชั้น ป.๑ เข้าสอบ จ านวน ๕๒,๕๐๙ คน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น              
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๖ ต่อ ๒๐๓ 
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๓.๔.๖ การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ของนักเรียนชั้น ม.๖ 
หรือเทียบเท่า (ปวช.๓) 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการ
บริการสาธารณะและการศึกษาในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้ท าหน้าที่       
ในการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) และค่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ซึ่งท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลจัดส่งให้กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือใช้ในการด าเนินการคัดเลือก
กลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา
ละ ๒ ครั้ง ดังนี้ 
  ๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน (รายงานผลการเรียนทุกคนที่ก าลังศึกษาอยู่) 

๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๖ ภาคเรียน และค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ (รายงานผลการเรียน
เฉพาะนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา นั้น ๆ) 
  การด าเนินการดังกล่าวเป็น
เรื่องที่ส าคัญและมีผลต่อโอกาสทางเข้าศึกษาต่อในระดับ
ระดับปริญญาตรีของนักเรียน จึง ได้ด าเนินการจัดท า
ปฏิทินการส่งข้อมูลนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในระบบ GPAX OBEC (ระบบรายงานผล
คะแนนการเรียนเฉลี่ยสะสมของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า (ปวช.๓) สามารถน าเข้า
ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในระบบ GPAX OBEC ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในระบบพร้อมทั้งรับรองข้อมูลที่สถานศึกษารายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทิน
การด าเนินงาน และน าส่งข้อมูลไปยัง สพฐ.ตามก าหนดต่อไป 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) สถิติที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จ านวน ๓๖๒ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่มา : ระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC))  
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๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช ๒๕๖๒  
- แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการรายงานข้อมูล  
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางการด าเนินการให้องค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาทราบ 
๒) สถานศึกษาลงทะเบียนเข้าระบบ GPAX OBEC เพ่ือขอรหัสในการเข้าระบบและ

รายงานข้อมูลในระบบ 
๓) สถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูลตาราง Excel ตามท่ีก าหนด สามารถดาวน์โหลด

ตาราง Excel ได้ที ่https://gpa.obec.go.th 
๔) เมื่อระบบ GPAX OBEC เปิด ให้สถานศึกษาอับโหลดไฟล์ข้อมูลตาราง Excel เข้า

ระบบ  
๕) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลทั้งหมดที่สถานศึกษา

อับโหลดในระบบ GPAX OBEC  
กรณีข้อมูลถูกต้อง         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับรองข้อมูล 
กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง        ส่งกลับให้สถานศึกษาแก้ไขและอับโหลดข้อมูลใหม่และ

ต้องตรวจสอบจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
๖) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ติดตาม เร่งรัดให้สถานศึกษาให้รายงานข้อมูล

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ได้รายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ดังนี้ 
- รอบที่ ๑ ผลการเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน ๓๖๐ โรงเรียน นักเรียน 

๒๔,๑๕๙ คน 
- รอบที่ ๒ ผลการเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๖ ภาคเรียน ๓๖๐ โรงเรียน นักเรียน 

๒๒,๘๗๒ คน 
๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปีการศึกษา ๒๕๖๓) กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ได้รายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ดังนี้ 
- รอบที่ ๑ ผลการเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน ๓๕๙ โรงเรียน นักเรียน 

๒๓,๓๗๕ คน 
- รอบที่ ๒ ผลการเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๖ ภาคเรียน ๓๖๑ โรงเรียน นักเรียน 

๒๑,๖๑๖ คน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น               
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓ 

 

๓.๔.๗ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

กระทรวงมหาดไทย ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
ด าเนินการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง กรณีสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นปิดเรียนกรณีเหตุพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
โดยให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนรูปแบบสื่อสารทางไกล 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงขอความร่วมมือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ตลอดจนการด าเนินการเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และมาตรการ
ระหว่างการเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เนื่องจากในห้วงปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ท าให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่สามารถเปิด 
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๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช ๒๕๖๒  
- แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการรายงานข้อมูล  
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางการด าเนินการให้องค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาทราบ 
๒) สถานศึกษาลงทะเบียนเข้าระบบ GPAX OBEC เพ่ือขอรหัสในการเข้าระบบและ

รายงานข้อมูลในระบบ 
๓) สถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูลตาราง Excel ตามท่ีก าหนด สามารถดาวน์โหลด

ตาราง Excel ได้ที ่https://gpa.obec.go.th 
๔) เมื่อระบบ GPAX OBEC เปิด ให้สถานศึกษาอับโหลดไฟล์ข้อมูลตาราง Excel เข้า

ระบบ  
๕) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลทั้งหมดที่สถานศึกษา

อับโหลดในระบบ GPAX OBEC  
กรณีข้อมูลถูกต้อง         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับรองข้อมูล 
กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง        ส่งกลับให้สถานศึกษาแก้ไขและอับโหลดข้อมูลใหม่และ

ต้องตรวจสอบจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
๖) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ติดตาม เร่งรัดให้สถานศึกษาให้รายงานข้อมูล

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ได้รายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ดังนี้ 
- รอบที่ ๑ ผลการเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน ๓๖๐ โรงเรียน นักเรียน 

๒๔,๑๕๙ คน 
- รอบที่ ๒ ผลการเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๖ ภาคเรียน ๓๖๐ โรงเรียน นักเรียน 

๒๒,๘๗๒ คน 
๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปีการศึกษา ๒๕๖๓) กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ได้รายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ดังนี้ 
- รอบที่ ๑ ผลการเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน ๓๕๙ โรงเรียน นักเรียน 

๒๓,๓๗๕ คน 
- รอบที่ ๒ ผลการเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๖ ภาคเรียน ๓๖๑ โรงเรียน นักเรียน 

๒๑,๖๑๖ คน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น               
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓ 

 

๓.๔.๗ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

กระทรวงมหาดไทย ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
ด าเนินการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง กรณีสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นปิดเรียนกรณีเหตุพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
โดยให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนรูปแบบสื่อสารทางไกล 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงขอความร่วมมือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ตลอดจนการด าเนินการเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และมาตรการ
ระหว่างการเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เนื่องจากในห้วงปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ท าให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่สามารถเปิด 
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การเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (On-Site) ได้ แต่เด็กปฐมวัยยังต้องมีการท ากิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีพัฒนาการสมวัยรอบด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ข้อมูล ณ วันที่        

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
โรงเรียน (แห่ง) 

จ านวนเด็กปฐมวัย 
(คน) 

ศพด. (แห่ง) 
จ านวนเด็กปฐมวัย 

(คน) 
อบจ. ๙๙ ๑๓,๐๐๐ ๑๑ ๑๕๑ 
เทศบาลนคร ๑๖๙ ๒๓,๘๔๒ ๑๔๗ ๘,๙๕๕ 
เทศบาลเมือง ๓๗๙ ๕๒,๗๒๙ ๔๗๙ ๒๗,๒๐๖ 
เทศบาลต าบล ๕๒๔ ๕๗,๔๙๒ ๔๗๕๕ ๑๘๕,๒๒๐ 
อบต. ๑๙๑ ๑๕,๔๙๐ ๑๓,๑๔๘ ๔๓๘,๗๘๖ 

รวม ๑,๓๖๒ ๑๖๒,๕๕๓ ๑๘,๕๔๐ ๖๖๐,๓๑๘ 
 

๒) กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด         
ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๔๐๑๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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(๓)  กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาและความพร้อม
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยในภาวะวิกฤต COVID – 19 ของครู และสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยส ารวจความพร้อมของผู้ปกครองในการใช้เครื่องมือ/สื่อออนไลน์ และความพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันกับ     
เด็กปฐมวัย 

๒) แนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน (Home-Based Learning) 
อย่างเหมาะสมตามความพร้อมและความแตกต่างของแต่ละครอบครัว โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา 
ครูและผู้ปกครอง ซึ่งสามารถด าเนินการได้ใน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online) กรณีส าหรับ
ครอบครัวที่มีความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยครูจัดท าคู่มือ
หรือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตารางการจัดกิจกรรมแต่ละวัน รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ
เล่านิทานผ่านคลิป ส่งให้กับผู้ปกครองเป็นระยะแต่ละสัปดาห์ หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีการติดตามผล
ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปภาพชิ้นงานหรือบันทึกวิดีโอการท ากิจกรรมของเด็กส่งให้ครูทางแอปพลิเคชัน Line และอาจ   
มีการก าหนดวันพบปะครูและเพื่อนร่วมห้องผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom, Microsoft Teams, Google 
Hangouts , Line ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบโทรทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On-AIR/On–
Demand) กรณีผู้ปกครองที่มีความพร้อมด้านโทรทัศน์สามารถรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนผ่านดาวเทียม (DLTV) จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คู่มือหรือแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน หรือคู่มือการเรียนรู้ผ่านดาวเทียม (DLTV) ส่งไปให้ผู้ปกครองที่บ้าน หรือผู้ปกครองมารับที่
สถานศึกษาเพ่ือให้เด็กน าไปใช้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้านเป็นระยะ แต่ละสัปดาห์ หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าส่งเอกสารที่บ้าน (On-Hand) กรณี
ครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยสถานศึกษาให้ครูออกเยี่ยมบ้านของเด็ก 
เพ่ือจัดส่งคู่มือหรือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตารางการจัดกิจกรรมแต่ละวัน รายละเอียดการจัดกิจกรรม 
จัดชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจหรือชี้แจงให้กับผู้ปกครองในการใช้คู่มือ หรือ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถจัดกิจกรรมให้กับเด็กได้อย่างถูกต้อง และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์

๓) สถานศึกษาด าเนินการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยการลงมือกระท าบูรณาการผ่านการเล่นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยการส่งเอกสารที่บ้าน (On-Hand) จึงมีความเหมาะสมที่สุด แต่บางกิจกรรม
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การเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (On-Site) ได้ แต่เด็กปฐมวัยยังต้องมีการท ากิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีพัฒนาการสมวัยรอบด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ข้อมูล ณ วันที่        

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
โรงเรียน (แห่ง) 

จ านวนเด็กปฐมวัย 
(คน) 

ศพด. (แห่ง) 
จ านวนเด็กปฐมวัย 

(คน) 
อบจ. ๙๙ ๑๓,๐๐๐ ๑๑ ๑๕๑ 
เทศบาลนคร ๑๖๙ ๒๓,๘๔๒ ๑๔๗ ๘,๙๕๕ 
เทศบาลเมือง ๓๗๙ ๕๒,๗๒๙ ๔๗๙ ๒๗,๒๐๖ 
เทศบาลต าบล ๕๒๔ ๕๗,๔๙๒ ๔๗๕๕ ๑๘๕,๒๒๐ 
อบต. ๑๙๑ ๑๕,๔๙๐ ๑๓,๑๔๘ ๔๓๘,๗๘๖ 

รวม ๑,๓๖๒ ๑๖๒,๕๕๓ ๑๘,๕๔๐ ๖๖๐,๓๑๘ 
 

๒) กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด         
ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๔๐๑๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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(๓)  กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาและความพร้อม
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยในภาวะวิกฤต COVID – 19 ของครู และสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยส ารวจความพร้อมของผู้ปกครองในการใช้เครื่องมือ/สื่อออนไลน์ และความพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันกับ     
เด็กปฐมวัย 

๒) แนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน (Home-Based Learning) 
อย่างเหมาะสมตามความพร้อมและความแตกต่างของแต่ละครอบครัว โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา 
ครูและผู้ปกครอง ซึ่งสามารถด าเนินการได้ใน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online) กรณีส าหรับ
ครอบครัวที่มีความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยครูจัดท าคู่มือ
หรือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตารางการจัดกิจกรรมแต่ละวัน รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ
เล่านิทานผ่านคลิป ส่งให้กับผู้ปกครองเป็นระยะแต่ละสัปดาห์ หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีการติดตามผล
ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปภาพชิ้นงานหรือบันทึกวิดีโอการท ากิจกรรมของเด็กส่งให้ครูทางแอปพลิเคชัน Line และอาจ   
มีการก าหนดวันพบปะครูและเพื่อนร่วมห้องผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom, Microsoft Teams, Google 
Hangouts , Line ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบโทรทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On-AIR/On–
Demand) กรณีผู้ปกครองที่มีความพร้อมด้านโทรทัศน์สามารถรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนผ่านดาวเทียม (DLTV) จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คู่มือหรือแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน หรือคู่มือการเรียนรู้ผ่านดาวเทียม (DLTV) ส่งไปให้ผู้ปกครองที่บ้าน หรือผู้ปกครองมารับที่
สถานศึกษาเพ่ือให้เด็กน าไปใช้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้านเป็นระยะ แต่ละสัปดาห์ หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าส่งเอกสารที่บ้าน (On-Hand) กรณี
ครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยสถานศึกษาให้ครูออกเยี่ยมบ้านของเด็ก 
เพ่ือจัดส่งคู่มือหรือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตารางการจัดกิจกรรมแต่ละวัน รายละเอียดการจัดกิจกรรม 
จัดชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจหรือชี้แจงให้กับผู้ปกครองในการใช้คู่มือ หรือ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถจัดกิจกรรมให้กับเด็กได้อย่างถูกต้อง และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์

๓) สถานศึกษาด าเนินการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยการลงมือกระท าบูรณาการผ่านการเล่นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยการส่งเอกสารที่บ้าน (On-Hand) จึงมีความเหมาะสมที่สุด แต่บางกิจกรรม
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สามารถใช้หรือบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online) หรือผ่าน
ระบบโทรทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On-AIR/On–Demand) ตามความเหมาะสมและความพร้อมของผู้ปกครอง  

๔) สถานศึกษาติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้านของผู้ปกครองจากแอปพลิเคชัน 
Line ของผู้ปกครอง หรือจากการออกเยี่ยมบ้านเด็ก เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้ปกครอง 
และปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามคู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) หรือแอปพลิเคชัน KhunLook และแอปพลิเคชันอื่น  

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ก ากับดูแลให้สถานศึกษา (โรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด าเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
เพ่ือส่งเสริมและประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 
๑๕ ของทุกเดือน เพ่ือติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา   
๑) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด กรณีปิดเรียนกรณีเหตุพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนรูปแบบสื่อสารทางไกล รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม 
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๒) ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามแนวทาง       
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน (Home-Based Learning) อย่างเหมาะสมตามความพร้อมและ
ความแตกต่างของแต่ละครอบครัว โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง ซ่ึงสามารถ
ด าเนินการได้ใน ๓ ลักษณะ ดังนี้ ๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online)              
๒) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบโทรทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On-AIR/On–Demand) และ ๓) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการน าส่งเอกสารที่บ้าน (On-Hand) เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยรอบด้าน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองส่ง เสริมและพัฒนา                 
การจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

   โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๔๐๔, ๔๑๔, ๔๑๖ 
 

๓.๔.๘ การส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษา 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

ปัจจุบันประเทศไทยยังมีเด็กและเยาวชน  
ที่หลุดออกจากระบบการศึกษามาจากหลากหลายสาเหตุ เช่น สภาพ
บริบทของของสังคมที่เปลี่ยนไป ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว 
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษา บางส่วนต้อง
ออกกลางคัน นอกจากนี้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจ านวน
มากเมื่อกลับเข้ามาเรียนใหม่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ท าให้ต้องยุติการศึกษาลง อีกทั้งโรงเรียนและครูยังขาดความพร้อม ขาดองค์ความรู้ความเข้าใจตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษาที่เหมาะสมท าให้เด็กไม่สามารถเรียนต่อไปได้ ด้วยสาเหตุดังกล่าว ท าให้ปัญหาเด็กและเยาวชน     
นอกระบบการศึกษายังมีอยู่และเพ่ิมขึ้นทุกปี 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
ด าเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคกลาง  (กลุ่มเด็ก
ด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา      
กลุ่มเด็กด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(โควิด-19) และมีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะอาชีพได้ตามความศักยภาพและความต้องการ รวมถึง
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม โดยบูรณาการกับโครงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อย
โอกาส ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริม   
ให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและต่อยอดสู่การสร้างอาชีพ  และสร้างรายได้   
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สามารถใช้หรือบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online) หรือผ่าน
ระบบโทรทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On-AIR/On–Demand) ตามความเหมาะสมและความพร้อมของผู้ปกครอง  

๔) สถานศึกษาติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้านของผู้ปกครองจากแอปพลิเคชัน 
Line ของผู้ปกครอง หรือจากการออกเยี่ยมบ้านเด็ก เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้ปกครอง 
และปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามคู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) หรือแอปพลิเคชัน KhunLook และแอปพลิเคชันอื่น  

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ก ากับดูแลให้สถานศึกษา (โรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด าเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
เพ่ือส่งเสริมและประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 
๑๕ ของทุกเดือน เพ่ือติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา   
๑) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด กรณีปิดเรียนกรณีเหตุพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนรูปแบบสื่อสารทางไกล รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม 
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๒) ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามแนวทาง       
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบ้าน (Home-Based Learning) อย่างเหมาะสมตามความพร้อมและ
ความแตกต่างของแต่ละครอบครัว โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้ใน ๓ ลักษณะ ดังนี้ ๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online)              
๒) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบโทรทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On-AIR/On–Demand) และ ๓) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการน าส่งเอกสารที่บ้าน (On-Hand) เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยรอบด้าน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองส่ง เสริมและพัฒนา                 
การจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

   โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๔๐๔, ๔๑๔, ๔๑๖ 
 

๓.๔.๘ การส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษา 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

ปัจจุบันประเทศไทยยังมีเด็กและเยาวชน  
ที่หลุดออกจากระบบการศึกษามาจากหลากหลายสาเหตุ เช่น สภาพ
บริบทของของสังคมที่เปล่ียนไป ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว 
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษา บางส่วนต้อง
ออกกลางคัน นอกจากนี้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจ านวน
มากเมื่อกลับเข้ามาเรียนใหม่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ท าให้ต้องยุติการศึกษาลง อีกทั้งโรงเรียนและครูยังขาดความพร้อม ขาดองค์ความรู้ความเข้าใจตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษาที่เหมาะสมท าให้เด็กไม่สามารถเรียนต่อไปได้ ด้วยสาเหตุดังกล่าว ท าให้ปัญหาเด็กและเยาวชน     
นอกระบบการศึกษายังมีอยู่และเพ่ิมขึ้นทุกปี 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
ด าเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคกลาง  (กลุ่มเด็ก
ด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา      
กลุ่มเด็กด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(โควิด-19) และมีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะอาชีพได้ตามความศักยภาพและความต้องการ รวมถึง
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม โดยบูรณาการกับโครงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อย
โอกาส ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริม   
ให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและต่อยอดสู่การสร้างอาชีพ  และสร้างรายได้   
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ในครัวเรือนให้สูงขี้น รวมทั้งการป้องกันการกระท าผิดซ้ า ซึ่งจะน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาต่อไป รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
การพัฒนาความรู้ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างกลไกความเข้มแข็งใน
ด้านการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่ต่อไป 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) สถิติที่เกี่ยวข้องข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษา ๑,๒๗๖,๔๗๓ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๔ ของเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทยที่ มีอายุตั้ งแต่  ๑๒ ถึ ง ๒๑ ปี  จ านวน 
๗,๘๕๘,๘๓๙ คน (ข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการฐานข้อมูลประชากร 
จากกรมการปกครอง และฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน ที่ลงทะเบียนกับ
สถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๑ (ณ วันที่  ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑) จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

บุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพ่ือให้ความรู้ ปรับพฤติกรรมและ
พัฒนาไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัย ผ่านการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิต ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ดังนี้ 

๑) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จ าแนกเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพ่ือเข้า    
สู่การส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๒) จัดท าแผนการช่วยเหลือดูแล ออกแบบการจัดกิจกรรม แนะน า ให้ค าปรึกษา      
ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยแบ่งกลุ่มเด็กดังนี้ 

- กลุ่มเด็กและเยาวชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาได้ให้ด าเนินการออกแบบการส่งเสริมและพัฒนาเป็นรายบุคคลเพ่ือให้เกิดทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต โดยพิจารณาความส าคัญจ าเป็นของเด็กว่าควรได้รับการพัฒนาในทักษะใดก่อนเป็นล าดับแรก 

- กลุ่มเด็กและเยาวชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการส่งเสริม
และพัฒนาได้ เนื่องจากมีความต้องการการช่วยเหลือดูแลลักษณะจ าเพาะ เช่น เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กถูกท าร้าย หรือเด็กที่ มีความพิการซ้ าซ้อน    
หรือมีต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้บุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานแจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือด าเนินการส่งต่อเด็กให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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๓) จัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิต ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับเพศและวัยของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

๔) จัดกิจกรรมและประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

๕) รายงานข้อมูลและผลการส่งเสริมและการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ  

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรร

งบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือด าเนินการโครงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส        
จ านวน ๗๖๑ คน คนละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นจ านวนเงิน ๓,๐๔๔,๐๐๐ บาท  

๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรร
งบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการโครงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส        
จ านวน ๑,๐๐๐ คน คนละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นจ านวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กองส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๒๓ 
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ในครัวเรือนให้สูงขี้น รวมทั้งการป้องกันการกระท าผิดซ้ า ซึ่งจะน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาต่อไป รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
การพัฒนาความรู้ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างกลไกความเข้มแข็งใน
ด้านการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่ต่อไป 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) สถิติที่เกี่ยวข้องข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษา ๑,๒๗๖,๔๗๓ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๔ ของเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทยที่ มีอายุตั้ งแต่  ๑๒ ถึ ง ๒๑ ปี  จ านวน 
๗,๘๕๘,๘๓๙ คน (ข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการฐานข้อมูลประชากร 
จากกรมการปกครอง และฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน ที่ลงทะเบียนกับ
สถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๑ (ณ วันที่  ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑) จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

บุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพ่ือให้ความรู้ ปรับพฤติกรรมและ
พัฒนาไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัย ผ่านการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิต ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ดังนี้ 

๑) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จ าแนกเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพ่ือเข้า    
สู่การส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๒) จัดท าแผนการช่วยเหลือดูแล ออกแบบการจัดกิจกรรม แนะน า ให้ค าปรึกษา      
ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยแบ่งกลุ่มเด็กดังนี้ 

- กลุ่มเด็กและเยาวชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาได้ให้ด าเนินการออกแบบการส่งเสริมและพัฒนาเป็นรายบุคคลเพ่ือให้เกิดทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต โดยพิจารณาความส าคัญจ าเป็นของเด็กว่าควรได้รับการพัฒนาในทักษะใดก่อนเป็นล าดับแรก 

- กลุ่มเด็กและเยาวชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการส่งเสริม
และพัฒนาได้ เนื่องจากมีความต้องการการช่วยเหลือดูแลลักษณะจ าเพาะ เช่น เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กถูกท าร้าย หรือเด็กที่ มีความพิการซ้ าซ้อน    
หรือมีต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้บุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานแจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือด าเนินการส่งต่อเด็กให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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๓) จัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิต ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับเพศและวัยของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

๔) จัดกิจกรรมและประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

๕) รายงานข้อมูลและผลการส่งเสริมและการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ  

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรร

งบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการโครงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส        
จ านวน ๗๖๑ คน คนละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นจ านวนเงิน ๓,๐๔๔,๐๐๐ บาท  

๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรร
งบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการโครงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส        
จ านวน ๑,๐๐๐ คน คนละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นจ านวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กองส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๒๓ 
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๓.๕ ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๓.๕.๑ การก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหา      

ความเดือดร้อนของประชาชนที่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการก่อสร้าง
ถนนทางหลวงท้องถิ่นเป็นการแก้ไขปัญหาเข้าพ้ืนที่การเกษตร ท าให้เดินทางสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและรองรับ     
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ 

 
 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด ๗๘๑,๒๙๖ สาย 

ความยาวรวม ๕๙๗,๖๖๗ กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีต ๑๘๐,๔๔๔ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ๑๒๓,๘๓๑ กิโลเมตร 
และเป็นถนนลูกรัง ๒๙๓,๓๙๒ กิโลเมตร โดยจ าแนกได้ ดังนี้ 

ประเภท 

ถนนที่ องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น
รับผิดชอบ 

(จ านวนสาย) 

ความยาวถนน
รวม (กม.) 

คอนกรีต 
(กม.) 

ลาดยาง    
(กม.) 

ลูกรัง 
(กม.) 

๑. องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

๗,๖๓๑ ๓๗,๑๗๙ ๒,๙๑๐ ๓๐,๕๘๘ ๓,๖๘๑ 

๒. เทศบาล ๒๗๐,๕๐๒ ๑๕๕,๑๙๐ ๖๑,๓๐๔ ๓๐,๕๔๐ ๖๓,๓๔๖ 
- เทศบาลนคร ๑๓,๐๒๘ ๕,๐๓๑ ๓,๐๘๘ ๑,๘๐๙ ๑๓๔ 
- เทศบาลเมือง ๓๐,๑๕๕ ๑๒,๒๙๘ ๖,๙๘๕ ๔,๐๖๑ ๑,๒๕๒ 
- เทศบาลต าบล ๒๒๗,๓๑๙ ๑๓๗,๘๖๑ ๕๑,๒๓๑ ๒๔,๖๗๐ ๖๑,๙๖๐ 

๓. องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

๕๐๓,๑๖๓ ๔๐๕,๒๙๘ ๑๑๖,๒๓๐ ๖๒,๗๐๓ ๒๒๖,๓๖๕ 
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 (๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) จัดท าค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณและเอกสารประกอบให้ครบถ้วน         

ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

๒) บันทึกค าของบประมาณลงในระบบสารสนเทศ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถ่ิน (ถนนถ่ายโอนภารกิจและถนน     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  

๓) จัดส่งค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณและรายละเอียดประกอบค าขอรับ        
การสนับสนุนงบประมาณที่มีเอกสารครบถ้วน โดยจัดท าเอกสารตามหลักเกณฑ์การเสนอค าขอตั้งงบประมาณ     
ให้จังหวัดพิจารณากล่ันกรองและให้จังหวัดรวบรวมค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวส่งถึงกรมส่งเสริม     
การปกครองท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข 
๑) เป็นความต้องการของประชาชนและบรรจุโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒) เอกสารโครงการที่ขอรับงบประมาณไปเป็นตามหลักเกณฑ์และเอกสารถูกต้องครบถ้วน  
๓) ใช้หลักการกระจายงบประมาณโดยพิจารณาให้อย่างน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานละ ๑ โครงการ  
๔) หากวงเงินมากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องสมทบ

งบประมาณจ านวน ๑๐% ของวงเงินทั้งหมด 
(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  

                ๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  มีการ
จัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจ     
และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จ านวน ๕,๕๒๘ 
โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๙,๓๖๙,๕๗๑,๘๐๐ บาท 
                ๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีการ
จัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจ      
และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จ านวน ๗,๐๐๑ 
โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๑,๒๘๒,๓๔๗,๙๐๐ บาท 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น             
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ 



 - ๔๐๐ - 

  

๓.๕ ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๓.๕.๑ การก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหา      

ความเดือดร้อนของประชาชนที่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการก่อสร้าง
ถนนทางหลวงท้องถิ่นเป็นการแก้ไขปัญหาเข้าพ้ืนที่การเกษตร ท าให้เดินทางสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและรองรับ     
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ 

 
 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด ๗๘๑,๒๙๖ สาย 

ความยาวรวม ๕๙๗,๖๖๗ กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีต ๑๘๐,๔๔๔ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ๑๒๓,๘๓๑ กิโลเมตร 
และเป็นถนนลูกรัง ๒๙๓,๓๙๒ กิโลเมตร โดยจ าแนกได้ ดังนี้ 

ประเภท 

ถนนที่ องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น
รับผิดชอบ 

(จ านวนสาย) 

ความยาวถนน
รวม (กม.) 

คอนกรีต 
(กม.) 

ลาดยาง    
(กม.) 

ลูกรัง 
(กม.) 

๑. องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

๗,๖๓๑ ๓๗,๑๗๙ ๒,๙๑๐ ๓๐,๕๘๘ ๓,๖๘๑ 

๒. เทศบาล ๒๗๐,๕๐๒ ๑๕๕,๑๙๐ ๖๑,๓๐๔ ๓๐,๕๔๐ ๖๓,๓๔๖ 
- เทศบาลนคร ๑๓,๐๒๘ ๕,๐๓๑ ๓,๐๘๘ ๑,๘๐๙ ๑๓๔ 
- เทศบาลเมือง ๓๐,๑๕๕ ๑๒,๒๙๘ ๖,๙๘๕ ๔,๐๖๑ ๑,๒๕๒ 
- เทศบาลต าบล ๒๒๗,๓๑๙ ๑๓๗,๘๖๑ ๕๑,๒๓๑ ๒๔,๖๗๐ ๖๑,๙๖๐ 

๓. องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

๕๐๓,๑๖๓ ๔๐๕,๒๙๘ ๑๑๖,๒๓๐ ๖๒,๗๐๓ ๒๒๖,๓๖๕ 
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 (๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) จัดท าค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณและเอกสารประกอบให้ครบถ้วน         

ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

๒) บันทึกค าของบประมาณลงในระบบสารสนเทศ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจและถนน     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  

๓) จัดส่งค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณและรายละเอียดประกอบค าขอรับ        
การสนับสนุนงบประมาณที่มีเอกสารครบถ้วน โดยจัดท าเอกสารตามหลักเกณฑ์การเสนอค าขอตั้งงบประมาณ     
ให้จังหวัดพิจารณากล่ันกรองและให้จังหวัดรวบรวมค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวส่งถึงกรมส่งเสริม     
การปกครองท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข 
๑) เป็นความต้องการของประชาชนและบรรจุโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒) เอกสารโครงการที่ขอรับงบประมาณไปเป็นตามหลักเกณฑ์และเอกสารถูกต้องครบถ้วน  
๓) ใช้หลักการกระจายงบประมาณโดยพิจารณาให้อย่างน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานละ ๑ โครงการ  
๔) หากวงเงินมากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องสมทบ

งบประมาณจ านวน ๑๐% ของวงเงินทั้งหมด 
(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  

                ๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  มีการ
จัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจ     
และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จ านวน ๕,๕๒๘ 
โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๙,๓๖๙,๕๗๑,๘๐๐ บาท 
                ๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีการ
จัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจ      
และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จ านวน ๗,๐๐๑ 
โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๑,๒๘๒,๓๔๗,๙๐๐ บาท 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น             
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ 



 - ๔๐๒ - 

  

 ๓.๖ การส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
๓.๖.๑ ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่เป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสู่การปฏิบัติตาม
ภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ โดยตรงขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นหรือภารกิจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
จ าแนกภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น ๒ ประเภท คือ ภารกิจหน้าที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการด าเนินการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภารกิจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน ซึ่งภารกิจทั้ง ๒ ประเภทนี้    
มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
 ด้วยเหตุนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเกิดประสิทธิผล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จึงได้
จัดท ามาตรฐานบริการสาธารณะขึ้น โดยมีเจตารมณ์ในการเป็นแนวทางการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขึ้น 
  มาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระบุถึง มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจะต้องด าเนินการได้ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือเป็นแนวทางในการยกระดับ
และพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้มาตรฐานบริการสาธารณะนี้ ยังเป็น
เครื่องมือที่น าไปสู่การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

๓.๖.๒ ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดท ามาตรฐานบริการ
สาธารณะจ านวนทั้งสิ้น ๔๘ มาตรฐาน จ าแนกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จ านวน ๑๓ มาตรฐาน ด้านคุณภาพชีวิต จ านวน ๑๓ มาตรฐาน ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน ๑๑ มาตรฐาน และด้านการลงทุน 
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๑๑ มาตรฐาน 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานถนน ทางเดิน ทางเท้า, มาตรฐานทาง
ระบายน้ า, มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ, มาตรฐานอ่างเก็บน้ าและเขื่อนขนาดเล็ก, มาตรฐานระบบน้ าสะอาด, 
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า, มาตรฐานการควบคุมอาคาร, มาตรฐานการวางผังเมือง, 
มาตรฐานสะพาน, มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก, มาตรฐาน
สถานีขนส่งทางน้ า, มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
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 ด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, มาตรฐานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ, มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน, มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ, 
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์พิการ, มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน, มาตรฐานการจัดการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น, มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, มาตรฐานการพัฒนาการด าเนินงานด้านเอดส์, มาตรฐานส่งเสริม
การกีฬา, มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย, มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย มาตรฐาน
การป้องกันอุบัติภัยทางถนน มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, มาตรฐานการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิง, มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, มาตรฐานด้านการทะเบียนและอนุญาต, มาตรฐาน    
ด้านการเปรียบเทียบปรับ, มาตรฐานหอกระจายข่าว, มาตรฐานห้องน้ าสาธารณะ, มาตรฐานหอพัก, มาตรฐาน
สุสานและฌาปนสถาน, มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ 
 ด้านการลงทุน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย มาตรฐานการกับ
ดูแลโรงงาน มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว, มาตรฐานตลาด, มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ, มาตรฐานการดูแล
โบราณสถาน, มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น, มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม, มาตรฐานการพัฒนาชุมชน, มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์, มาตรฐานการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล, มาตรฐานบ าบัดน้ าเสีย 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒ 
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 ๓.๖ การส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
๓.๖.๑ ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่เป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสู่การปฏิบัติตาม
ภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ โดยตรงขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นหรือภารกิจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
จ าแนกภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น ๒ ประเภท คือ ภารกิจหน้าที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการด าเนินการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภารกิจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน ซึ่งภารกิจทั้ง ๒ ประเภทนี้    
มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
 ด้วยเหตุนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเกิดประสิทธิผล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จึงได้
จัดท ามาตรฐานบริการสาธารณะขึ้น โดยมีเจตารมณ์ในการเป็นแนวทางการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขึ้น 
  มาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระบุถึง มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจะต้องด าเนินการได้ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือเป็นแนวทางในการยกระดับ
และพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้มาตรฐานบริการสาธารณะนี้ ยังเป็น
เครื่องมือที่น าไปสู่การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

๓.๖.๒ ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดท ามาตรฐานบริการ
สาธารณะจ านวนทั้งสิ้น ๔๘ มาตรฐาน จ าแนกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จ านวน ๑๓ มาตรฐาน ด้านคุณภาพชีวิต จ านวน ๑๓ มาตรฐาน ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน ๑๑ มาตรฐาน และด้านการลงทุน 
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๑๑ มาตรฐาน 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานถนน ทางเดิน ทางเท้า, มาตรฐานทาง
ระบายน้ า, มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ, มาตรฐานอ่างเก็บน้ าและเข่ือนขนาดเล็ก, มาตรฐานระบบน้ าสะอาด, 
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า, มาตรฐานการควบคุมอาคาร, มาตรฐานการวางผังเมือง, 
มาตรฐานสะพาน, มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก, มาตรฐาน
สถานีขนส่งทางน้ า, มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
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 ด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, มาตรฐานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ, มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน, มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ, 
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์พิการ, มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน, มาตรฐานการจัดการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน, มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, มาตรฐานการพัฒนาการด าเนินงานด้านเอดส์, มาตรฐานส่งเสริม
การกีฬา, มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย, มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย มาตรฐาน
การป้องกันอุบัติภัยทางถนน มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, มาตรฐานการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิง, มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, มาตรฐานด้านการทะเบียนและอนุญาต, มาตรฐาน    
ด้านการเปรียบเทียบปรับ, มาตรฐานหอกระจายข่าว, มาตรฐานห้องน้ าสาธารณะ, มาตรฐานหอพัก, มาตรฐาน
สุสานและฌาปนสถาน, มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ 
 ด้านการลงทุน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย มาตรฐานการกับ
ดูแลโรงงาน มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว, มาตรฐานตลาด, มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ, มาตรฐานการดูแล
โบราณสถาน, มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น, มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม, มาตรฐานการพัฒนาชุมชน, มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์, มาตรฐานการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล, มาตรฐานบ าบัดน้ าเสีย 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒ 
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๔. ระบบการตรวจสอบและติดตาม 
๔.๑ การตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ก าหนดให้กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ในการวางระบบการตรวจสอบ ระบบการเงิน   
การบัญชี และการพัสดุของท้องถิ่น ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี 
การเงิน และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   

 

   
 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗,๘๕๐ แห่ง 
๒) ข้อมูลของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 

๒๐,๕๖๐ แห่ง 
๓) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) จัดท าแผนการตรวจสอบ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ 
๒) แจ้งจังหวัดตามแผนการตรวจสอบฯ เพ่ือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 
๔) จัดส่งรายงานการตรวจสอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อสังเกต      

และข้อเสนอแนะ 
๕) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ เสนออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
๖) ติดตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตและเสนอแนะ 
๗) สรุปผลการตรวจสอบฯ และผลการด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรายงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ 
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(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นได้ปฏิบัติงาน       

การตรวจสอบระบบการเงิน บัญชี 
และการพัสดุขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

- ตรวจสอบ
การบริหารงานและการปฏิบัติงาน
ด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๒๙๖ แห่ง 

- ตรวจสอบ
การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญช ี
และการพัสดุของสถานศึกษาองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  จ า น ว น        
๗๐ แห่ง 

- นิ เทศการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานจากผล
การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ าวน ๑๑ จังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๑,๘๕๓ แห่ง   
ผู้เข้ารับการนิเทศ ๓,๖๑๙ คน 

 
๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๔๒ แห่ง 

- ตรวจสอบการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒๒๒ แห่ง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๖ (มท.)  ๑๓๐๑, มือถือ ๐๘๕ ๔๘๐ ๒๓๙๕ 
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๔. ระบบการตรวจสอบและติดตาม 
๔.๑ การตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ก าหนดให้กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ในการวางระบบการตรวจสอบ ระบบการเงิน   
การบัญชี และการพัสดุของท้องถิ่น ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี 
การเงิน และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   

 

   
 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗,๘๕๐ แห่ง 
๒) ข้อมูลของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 

๒๐,๕๖๐ แห่ง 
๓) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) จัดท าแผนการตรวจสอบ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ 
๒) แจ้งจังหวัดตามแผนการตรวจสอบฯ เพ่ือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 
๔) จัดส่งรายงานการตรวจสอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อสังเกต      

และข้อเสนอแนะ 
๕) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ เสนออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
๖) ติดตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตและเสนอแนะ 
๗) สรุปผลการตรวจสอบฯ และผลการด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรายงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ 
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(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นได้ปฏิบัติงาน       

การตรวจสอบระบบการเงิน บัญชี 
และการพัสดุขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

- ตรวจสอบ
การบริหารงานและการปฏิบัติงาน
ด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๒๙๖ แห่ง 

- ตรวจสอบ
การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญช ี
และการพัสดุของสถานศึกษาองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  จ า น ว น        
๗๐ แห่ง 

- นิ เทศการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานจากผล
การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ าวน ๑๑ จังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๑,๘๕๓ แห่ง   
ผู้เข้ารับการนิเทศ ๓,๖๑๙ คน 

 
๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๔๒ แห่ง 

- ตรวจสอบการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒๒๒ แห่ง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๖ (มท.)  ๑๓๐๑, มือถือ ๐๘๕ ๔๘๐ ๒๓๙๕ 

 
 



 - ๔๐๖ - 

  

๔.๒ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)  
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

จากบทบาทภารกิจของ สถ. ที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข็มแข็ง
อย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับบริการที่ดีและมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามหลักธรรมาภิบาลนั้น จึงได้ก าหนดระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ในรูปแบบของการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา และพัฒนาวิธีการ รูปแบบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมิน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา ๑๕ ปีที่ผ่านมา โดยในปัจจุบันใช้ชื่อว่า “การประเมินประสิทธิภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)” เพ่ือติดตามและยกระดับ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
การประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment 

: LPA) มีกลุ่มเป้าหมายการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ ง ยกเว้นกรุ ง เทพมหานคร 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา) โดยเกณฑ์การ
ประ เมินป ระสิทธิภ าพขององค์ก รปกครอ ง        
ส่ วนท้ องถิ่ น  แบ่ ง เป็ น ๕  ด้ าน ประกอบด้ วย           
๑) ด้านการบริหารจัดการ ๒) ด้านการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา ๓) ด้านการบริหารงานการเงิน
และการคลัง ๔) ด้านการบริการสาธารณะและ       
๕) ด้านธรรมาภิบาล  

ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) เฉลี่ยรวม 
๕ ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น  
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(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) สถ. ปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) จังหวัดแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีมละ ๔ คน 

ประกอบด้วย ๑. ข้าราชการ สถจ. ๒. ท้องถิ่นอ าเภอ ๓. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓) จังหวัดถ่ายทอดเกณฑ์และรูปแบบการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบ 
๔) ทีมประเมินด าเนินการตรวจประเมินองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ 
๕) สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ 
๖) จังหวัดน าผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งที่ประชุม

คณะกรรมการข้าราชการ อบจ. หรือพนักงานเทศบาลจังหวัด หรือพนักงานเมืองพัทยา หรือพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดทราบแล้วแต่กรณี 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
การประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment 

: LPA) ประจ าปี ๒๕๖๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗,๘๕๑ แห่ง (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา) โดยเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบ่งเป็น ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านการบริหารจัดการ ๒) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา                
๓) ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ๔) ด้านการบริการสาธารณะ และ ๕) ด้านธรรมาภิบาล 

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖๓ พบว่ามี       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment: LPA) 
เฉลี่ย ๕ ด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ จ านวน ๗,๕๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๑  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี ๒๕๖๔ มีกลุ่มเป้าหมายการประเมินองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗,๘๔๙ แห่ง (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา)  
โดยเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งเป็น ๕ ด้าน ประกอบด้วย                   
๑) ด้านการบริหารจัดการ ๒) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ๓) ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
๔) ด้านการบริการสาธารณะ ๕) ด้านธรรมาภิบาล  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง                
ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) 
เฉลี่ยรวม ๕ ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒ 

 
 



 - ๔๐๖ - 

  

๔.๒ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)  
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

จากบทบาทภารกิจของ สถ. ที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข็มแข็ง
อย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับบริการที่ดีและมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามหลักธรรมาภิบาลนั้น จึงได้ก าหนดระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ในรูปแบบของการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา และพัฒนาวิธีการ รูปแบบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมิน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา ๑๕ ปีที่ผ่านมา โดยในปัจจุบันใช้ชื่อว่า “การประเมินประสิทธิภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)” เพ่ือติดตามและยกระดับ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
การประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment 

: LPA) มีกลุ่มเป้าหมายการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ ง ยกเว้นกรุ ง เทพมหานคร 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา) โดยเกณฑ์การ
ประ เมินป ระสิทธิภ าพขององค์ก รปกครอ ง        
ส่ วนท้ องถิ่ น  แบ่ ง เป็ น ๕  ด้ าน ประกอบด้ วย           
๑) ด้านการบริหารจัดการ ๒) ด้านการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา ๓) ด้านการบริหารงานการเงิน
และการคลัง ๔) ด้านการบริการสาธารณะและ       
๕) ด้านธรรมาภิบาล  

ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) เฉลี่ยรวม 
๕ ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น  
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(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) สถ. ปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) จังหวัดแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีมละ ๔ คน 

ประกอบด้วย ๑. ข้าราชการ สถจ. ๒. ท้องถิ่นอ าเภอ ๓. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓) จังหวัดถ่ายทอดเกณฑ์และรูปแบบการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบ 
๔) ทีมประเมินด าเนินการตรวจประเมินองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ 
๕) สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ 
๖) จังหวัดน าผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งที่ประชุม

คณะกรรมการข้าราชการ อบจ. หรือพนักงานเทศบาลจังหวัด หรือพนักงานเมืองพัทยา หรือพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดทราบแล้วแต่กรณี 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
การประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment 

: LPA) ประจ าปี ๒๕๖๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗,๘๕๑ แห่ง (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา) โดยเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบ่งเป็น ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านการบริหารจัดการ ๒) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา                
๓) ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ๔) ด้านการบริการสาธารณะ และ ๕) ด้านธรรมาภิบาล 

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖๓ พบว่ามี       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment: LPA) 
เฉลี่ย ๕ ด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ จ านวน ๗,๕๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๑  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี ๒๕๖๔ มีกลุ่มเป้าหมายการประเมินองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗,๘๔๙ แห่ง (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา)  
โดยเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งเป็น ๕ ด้าน ประกอบด้วย                   
๑) ด้านการบริหารจัดการ ๒) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ๓) ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
๔) ด้านการบริการสาธารณะ ๕) ด้านธรรมาภิบาล  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง                
ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) 
เฉลี่ยรวม ๕ ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒ 
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๔.๓ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอมีหน้าที่ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีอ านาจสั่งหรือวินิจฉัย     
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิก
สภาท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม กระท าการอันต้องห้ามหรือฝ่าฝืน 
หรือมีเหตุอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎกระทรวงว่าด้วยการ
สอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตระหนักถึงบทบาทอ านาจหน้าท่ีของผู้ก ากับ
ดูแลดังกล่าวที่จะต้องสนับสนุน ส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ และระเบียบ      
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ในการสอบสวนเกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือ แจ้งเวียน

แนวทางปฏิบัติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและระเบียบก าหนดไว้     
ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีที่     
ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น 
ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่ง 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) การพิจารณาและให้ความเห็นทางกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน กล่าวคือ   

- เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องส่งเรื่องดังกล่าวโดยรวบรวมข้อเท็จจริงและท าความเห็นในเรื่องนั้น เสนอให้
นายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้ก ากับดูแลเพื่อพิจารณา  

- เมื่อผู้ ว่ าราชการจังหวัดเห็นสมควรที่ จะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว ก็จะต้องรายงานข้อเท็จจริง มายังกรมส่งเสริม         
การปกครองท้องถิ่น  

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือจัดท าความเห็น
เพ่ือให้ผู้ก ากับดูแลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป   

๒) การด าเนินการเพ่ือสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้ 
- ผู้ก ากับดูแลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
- คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามขั้นตอน กล่าวคือ ๑) รวบรวมข้อเท็จจริง         

ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๒) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา  
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ๓) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักเพ่ือแก้ข้อกล่าวหา  ๔) พิจารณาท า
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน และ ๕) ท ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้ง 
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- ผู้ก ากับดูแลพิจารณารายงานการสอบสวน และวินิจฉัย หรือเสนอความเห็นให้ผู้มีอ านาจ
ใช้ดุลพินิจสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ผู้ก ากับดูแลสามารถพิจารณา
ตามฐานความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วท าความเห็นและ
รายงานให้ผู้มีอ านาจพิจารณาและสั่งให้พ้นจากต าแหน่งต่อไป 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน        

การปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ก ากับดูแลและกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
- ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและ

นายอ าเภอเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและระเบียบก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง จ านวน ๑๑ เรื่อง 
- ตรวจสอบรายงานและความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ขอให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น หรือรอง
ประธานสภาท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่งตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และจัดท าความเห็นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสั่งให้
ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง ดังนี้ ๑) กรณีที่เกิดจากการร้องเรียนกล่าวหาและถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
จ านวน ๖ ราย ๒) กรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด จ านวน ๖ ราย 

๒) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเป้าหมายจะด าเนินการสนับสนุน 
ส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบสวนแก่ผู้ก ากับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กระบวนการสอบสวนของ
ผู้ก ากับดูแลได้ด าเนินการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายและกฎกระทรวงก าหนดไว้ ได้แก่ การจัดท า
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนตามกฎกระทรวง พร้อมค าแนะน า เพ่ือเจ้าหน้าที่น าไปใช้ปฏิบัติ          
ในการสอบสวน การจัดท า Video Conference บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ
สอบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานวินิจฉัยและก ากับดูแล กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖ 
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๔.๓ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอมีหน้าที่ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีอ านาจสั่งหรือวินิจฉัย     
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิก
สภาท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม กระท าการอันต้องห้ามหรือฝ่าฝืน 
หรือมีเหตุอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎกระทรวงว่าด้วยการ
สอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตระหนักถึงบทบาทอ านาจหน้าท่ีของผู้ก ากับ
ดูแลดังกล่าวที่จะต้องสนับสนุน ส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ และระเบียบ      
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ในการสอบสวนเกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือ แจ้งเวียน

แนวทางปฏิบัติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและระเบียบก าหนดไว้     
ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีที่     
ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น 
ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่ง 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) การพิจารณาและให้ความเห็นทางกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน กล่าวคือ   

- เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องส่งเรื่องดังกล่าวโดยรวบรวมข้อเท็จจริงและท าความเห็นในเรื่องนั้น เสนอให้
นายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้ก ากับดูแลเพื่อพิจารณา  

- เมื่อผู้ ว่ าราชการจังหวัดเห็นสมควรที่ จะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว ก็จะต้องรายงานข้อเท็จจริง มายังกรมส่งเสริม         
การปกครองท้องถิ่น  

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือจัดท าความเห็น
เพ่ือให้ผู้ก ากับดูแลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป   

๒) การด าเนินการเพ่ือสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้ 
- ผู้ก ากับดูแลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
- คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามขั้นตอน กล่าวคือ ๑) รวบรวมข้อเท็จจริง         

ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๒) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา  
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ๓) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักเพ่ือแก้ข้อกล่าวหา  ๔) พิจารณาท า
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน และ ๕) ท ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้ง 
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- ผู้ก ากับดูแลพิจารณารายงานการสอบสวน และวินิจฉัย หรือเสนอความเห็นให้ผู้มีอ านาจ
ใช้ดุลพินิจสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ผู้ก ากับดูแลสามารถพิจารณา
ตามฐานความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วท าความเห็นและ
รายงานให้ผู้มีอ านาจพิจารณาและสั่งให้พ้นจากต าแหน่งต่อไป 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน        

การปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ก ากับดูแลและกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
- ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและ

นายอ าเภอเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและระเบียบก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง จ านวน ๑๑ เรื่อง 
- ตรวจสอบรายงานและความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ขอให้ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น หรือรอง
ประธานสภาท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่งตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และจัดท าความเห็นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสั่งให้
ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง ดังนี้ ๑) กรณีที่เกิดจากการร้องเรียนกล่าวหาและถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
จ านวน ๖ ราย ๒) กรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด จ านวน ๖ ราย 

๒) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเป้าหมายจะด าเนินการสนับสนุน 
ส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบสวนแก่ผู้ก ากับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กระบวนการสอบสวนของ
ผู้ก ากับดูแลได้ด าเนินการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายและกฎกระทรวงก าหนดไว้ ได้แก่ การจัดท า
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนตามกฎกระทรวง พร้อมค าแนะน า เพ่ือเจ้าหน้าที่น าไปใช้ปฏิบัติ          
ในการสอบสวน การจัดท า Video Conference บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ
สอบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานวินิจฉัยและก ากับดูแล กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖ 
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๔.๔ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ โดยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจ
ท าให้เกิดข้อร้องเรียนได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน        
ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานสนับสนุนและประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะที่มีอ านาจและหน้าที่ในการก ากับดูแล       
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 

จ านวน ๙,๙๔๘ เรื่อง มีการด าเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จ านวน ๘,๔๐๐ เรื่อง และมีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน ๑,๕๔๘ เรื่อง  

๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 

จะส่งเรื่องให้จังหวัดตรวจสอบและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  
๒) จังหวัดด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หรือส่งเรื่องดังกล่าวให้อ าเภอด าเนินการตรวจสอบ 
๓) เมื่อจังหวัดหรืออ าเภอได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ ในเรื่อง

ร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 
 

84% 

16% 

จ านวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๙,๙๔๘ เร่ือง 

ด าเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว  
8,400 เรื่อง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1,548 เรื่อง  
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๔.๔ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ โดยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจ
ท าให้เกิดข้อร้องเรียนได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน        
ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานสนับสนุนและประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะที่มีอ านาจและหน้าที่ในการก ากับดูแล       
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 

จ านวน ๙,๙๔๘ เรื่อง มีการด าเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จ านวน ๘,๔๐๐ เรื่อง และมีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน ๑,๕๔๘ เรื่อง  

๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 

จะส่งเรื่องให้จังหวัดตรวจสอบและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  
๒) จังหวัดด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หรือส่งเรื่องดังกล่าวให้อ าเภอด าเนินการตรวจสอบ 
๓) เมื่อจังหวัดหรืออ าเภอได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ ในเรื่อง

ร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 
 

84% 

16% 

จ านวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๙,๙๔๘ เร่ือง 

ด าเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว  
8,400 เรื่อง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1,548 เรื่อง  
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- ไม่มีมูลหรือไม่พบการกระท าความผิด ให้พิจารณายุติเรื่องร้องเรียน 
- หากพบว่ามีมูลหรือมีการกระท าความผิด ให้พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในเรื่อง

ร้องเรียน พร้อมทั้งด าเนินการทางวินัย ทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับผู้กระท าความผิดตามข้อร้องเรียน 
๓) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบและรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ทราบ 
๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาผลการด าเนินการของจังหวัด หากเห็นว่า       

การด าเนินการถูกต้องครบถ้วนก็รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือพิจารณายุติเรื่องร้องเรียนและแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
ผลการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ส่งเข้ามาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๒๕๙ เรื่อง ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ส่งเรื่องให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทั้ งหมด ๒๕๙ เรื่อง   
และจังหวัดได้รายงานผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจนได้ข้อยุติ จ านวน ๑๘๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๔ 
ของจ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖ (มท.)  ๕๒๑๔ 
 

๔.๕ การสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป  

การก ากับดูแลเป็นกลไกส าคัญในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและโปร่งใส โดยเป็นกระบวนการหนึ่งที่น ามาใช้ในการก ากับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ซึ่งรวมถึงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ก าหนดให้มีการออก
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การด าเนินการสอบสวนและ
วินิจฉัย เพ่ือให้ชัดเจนและสอดคล้องกับระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด กรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก      
สภาท้องถิ่น รวมทั้งกรณีการพ้นจากต าแหน่ง  เพราะกระท าความผิดหรือเพราะเหตุอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น            
รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และเลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ด าเนินการออกกฎกระทรวงดังกล่าว 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) ในการสอบสวนตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม   

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ก ากับดูแลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ได้มีการก าหนดให้มีออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์      
และวิธีการในเรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับระยะเวลาตามกฎหมายที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม        
มากยิ่งขึ้น การสอบสวนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนก่อนกฎกระทรวงนี้จะมีผลใช้บังคับ จึงต้องด าเนินการตาม     
บทเฉพาะกาลท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว 

๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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- ไม่มีมูลหรือไม่พบการกระท าความผิด ให้พิจารณายุติเรื่องร้องเรียน 
- หากพบว่ามีมูลหรือมีการกระท าความผิด ให้พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในเรื่อง

ร้องเรียน พร้อมทั้งด าเนินการทางวินัย ทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับผู้กระท าความผิดตามข้อร้องเรียน 
๓) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบและรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ทราบ 
๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาผลการด าเนินการของจังหวัด หากเห็นว่า       

การด าเนินการถูกต้องครบถ้วนก็รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือพิจารณายุติเรื่องร้องเรียนและแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
ผลการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ส่งเข้ามาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๒๕๙ เรื่อง ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ส่งเรื่องให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ทั้ งหมด ๒๕๙ เรื่อง   
และจังหวัดได้รายงานผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจนได้ข้อยุติ จ านวน ๑๘๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๔ 
ของจ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖ (มท.)  ๕๒๑๔ 
 

๔.๕ การสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป  

การก ากับดูแลเป็นกลไกส าคัญในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและโปร่งใส โดยเป็นกระบวนการหนึ่งที่น ามาใช้ในการก ากับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ซึ่งรวมถึงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ก าหนดให้มีการออก
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การด าเนินการสอบสวนและ
วินิจฉัย เพ่ือให้ชัดเจนและสอดคล้องกับระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด กรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก      
สภาท้องถิ่น รวมทั้งกรณีการพ้นจากต าแหน่ง  เพราะกระท าความผิดหรือเพราะเหตุอื่นของผู้บริหารท้องถิ่น            
รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และเลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ด าเนินการออกกฎกระทรวงดังกล่าว 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) ในการสอบสวนตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม   

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ก ากับดูแลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ได้มีการก าหนดให้มีออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์      
และวิธีการในเรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับระยะเวลาตามกฎหมายที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม        
มากยิ่งขึ้น การสอบสวนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนก่อนกฎกระทรวงนี้จะมีผลใช้บังคับ จึงต้องด าเนินการตาม     
บทเฉพาะกาลท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว 

๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะกรณี อบจ. เทศบาล อบต.   
และเมืองพัทยา) 

๑) กรณีการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือการพ้นจากต าแหน่งของผู้ บริหาร
ท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และ
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือกระท าการต้องห้าม ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี ด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาวินิจฉัย โดยจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือท าการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต้องสอบสวนให้
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ขยายได้ไม่เกิน ๓๐ วัน และวินิจฉัยภายใน ๓๐ วันนับแต่ที่ได้รับรายงานการสอบสวน 

๒) กรณีการพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่เข้าข่ายพฤติการณ์ตามที่กฎหมายก าหนด 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาเพ่ือสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน (กรณีเมืองพัทยาภายใน ๙๐ วัน) ขยายได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน (การขยายเวลาไม่รวมถึงเมืองพัทยา) 
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า       
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าความผิด ให้สั่งยุติเรื่อง หากผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดตามที่ถูกสอบสวน ให้รายงานผล
การสอบสวนและความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่ง
ให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่งภายใน ๓๐ วัน กรณีให้สอบสวนเพ่ิมเติม ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ผลการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น (กรณีเมืองพัทยา ต้องด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมและรัฐมนตรีต้องสั่งการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด) 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
ผลการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวน      

ผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงสอบสวนผู้ด ารง
ต าแหน่งบางต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ กฎกระทรวงสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่ง
ในเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ กฎกระทรวงสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กฎกระทรวงสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ กฎกระทรวงสอบสวน          
ผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับนับแต่วัน
ประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งเวียนจังหวัดทุกจังหวัด  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ๐๘๐๔.๕/ว ๖๑๗๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ และได้เผยแพร่กฎกระทรวง
ดังกล่าวทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยแล้ว 
 

 - ๔๑๕ - 

  

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
   โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖ ภายใน ๕๒๑๔ 

 

๔.๖ การส่งเสริม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่น 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

การด าเนินงานกิจการต่าง ๆ ของสภาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนด  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและแนะน าแนวทาง
ปฏิบัติแก่สภาท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านกิจการสภาท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ        
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ได้แก่ การแนะน าแนวทางปฏิบัติ การให้ความเห็นทางกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) การด าเนินงานด้านกิจการสภา ได้แก่ การด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ         

การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น และการด าเนินการประชุมสภาท้องถิ่น ตลอดจน         
การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน ๗๖ แห่ง เทศบาล จ านวน ๒,๔๗๒ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล          
จ านวน ๕,๓๐๐ แห่ง รวมทั้งสิ้นจ านวน ๗,๘๕๐ แห่ง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งเสริม ก ากับ 
ติดตามการด าเนินการด้านกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวให้ เป็นไปโดยถูกต้อง                 
(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)   

 
 
 



 - ๔๑๔ - 

  

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะกรณี อบจ. เทศบาล อบต.   
และเมืองพัทยา) 

๑) กรณีการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือการพ้นจากต าแหน่งของผู้ บริหาร
ท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และ
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือกระท าการต้องห้าม ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี ด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาวินิจฉัย โดยจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือท าการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต้องสอบสวนให้
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ขยายได้ไม่เกิน ๓๐ วัน และวินิจฉัยภายใน ๓๐ วันนับแต่ที่ได้รับรายงานการสอบสวน 

๒) กรณีการพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่เข้าข่ายพฤติการณ์ตามที่กฎหมายก าหนด 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาเพ่ือสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน (กรณีเมืองพัทยาภายใน ๙๐ วัน) ขยายได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน (การขยายเวลาไม่รวมถึงเมืองพัทยา) 
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า       
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าความผิด ให้สั่งยุติเรื่อง หากผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดตามที่ถูกสอบสวน ให้รายงานผล
การสอบสวนและความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่ง
ให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่งภายใน ๓๐ วัน กรณีให้สอบสวนเพ่ิมเติม ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ผลการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น (กรณีเมืองพัทยา ต้องด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมและรัฐมนตรีต้องสั่งการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด) 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
ผลการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวน      

ผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงสอบสวนผู้ด ารง
ต าแหน่งบางต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ กฎกระทรวงสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่ง
ในเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ กฎกระทรวงสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กฎกระทรวงสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ กฎกระทรวงสอบสวน          
ผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับนับแต่วัน
ประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งเวียนจังหวัดทุกจังหวัด  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ๐๘๐๔.๕/ว ๖๑๗๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ และได้เผยแพร่กฎกระทรวง
ดังกล่าวทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยแล้ว 
 

 - ๔๑๕ - 

  

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
   โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖ ภายใน ๕๒๑๔ 

 

๔.๖ การส่งเสริม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่น 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

การด าเนินงานกิจการต่าง ๆ ของสภาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนด  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและแนะน าแนวทาง
ปฏิบัติแก่สภาท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านกิจการสภาท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ        
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ได้แก่ การแนะน าแนวทางปฏิบัติ การให้ความเห็นทางกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) การด าเนินงานด้านกิจการสภา ได้แก่ การด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ         

การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น และการด าเนินการประชุมสภาท้องถิ่น ตลอดจน         
การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน ๗๖ แห่ง เทศบาล จ านวน ๒,๔๗๒ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล          
จ านวน ๕,๓๐๐ แห่ง รวมทั้งสิ้นจ านวน ๗,๘๕๐ แห่ง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งเสริม ก ากับ 
ติดตามการด าเนินการด้านกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวให้ เป็นไปโดยถูกต้อง                 
(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)   

 
 
 



 - ๔๑๖ - 

  

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) การพิจารณาและให้ความเห็นทางกฎหมาย ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน กล่าวคือ   

- เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับงานด้านกิจการสภาหรือ 
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องส่งเรื่องดังกล่าวโดยรวบรวมข้อเท็จจริงและท าความเห็นในเรื่องนั้น     
เสนอให้นายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้ก ากับดูแลเพื่อพิจารณา  

- เ ม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรที่จะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว ก็จะต้องรายงานข้อเท็จจริง มายังกรมส่งเสริม         
การปกครองท้องถิ่น  

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือจัดท าความเห็น
เพ่ือให้ผู้ก ากับดูแลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป   

๒) การวินิจฉัยปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งตามข้อ ๕ ของระเบียบดังกล่าว ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการไว้ 
กล่าวคือ 

- ประธานสภาท้องถิ่นจะต้องท าการวินิจฉัยปัญหาโต้แย้งหรือกรณีที่ระเบียบมิได้ก าหนดไว้นั้น 
เพ่ือใช้บังคับไปพลางก่อน 

- ประธานสภาท้องถิ่นน าข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  (กรณีองค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้เสนอต่อนายอ าเภอเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย) 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดจะท าการวินิจฉัยและค าวินิจฉัยนั้นให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุม
คราวนั้น (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุมคราวนั้น      
แล้วรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด) 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องตรวจสอบพิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างละเอียด 

เพ่ือจัดท าความเห็นให้เกิดความถูกต้องและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ก ากับดูแ ล    
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป  

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลการด าเนินการงาน ดังนี้ 
๑) การให้ความเห็นทางกฎหมายหรือตอบข้อหารือในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดหารือมา จ านวน ๖ เรื่อง 
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๒) การแนะน าแนวทางปฏิบัติงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แนวทางการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจการ      
สภาท้องถิ่น  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานวินิจฉัยและก ากับดูแล กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖   
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(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) การพิจารณาและให้ความเห็นทางกฎหมาย ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน กล่าวคือ   

- เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับงานด้านกิจการสภาหรือ 
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องส่งเรื่องดังกล่าวโดยรวบรวมข้อเท็จจริงและท าความเห็นในเรื่องนั้น     
เสนอให้นายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้ก ากับดูแลเพื่อพิจารณา  

- เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรที่จะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว ก็จะต้องรายงานข้อเท็จจริง มายังกรมส่งเสริม         
การปกครองท้องถิ่น  

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือจัดท าความเห็น
เพ่ือให้ผู้ก ากับดูแลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป   

๒) การวินิจฉัยปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งตามข้อ ๕ ของระเบียบดังกล่าว ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการไว้ 
กล่าวคือ 

- ประธานสภาท้องถิ่นจะต้องท าการวินิจฉัยปัญหาโต้แย้งหรือกรณีที่ระเบียบมิได้ก าหนดไว้นั้น 
เพ่ือใช้บังคับไปพลางก่อน 

- ประธานสภาท้องถิ่นน าข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  (กรณีองค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้เสนอต่อนายอ าเภอเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย) 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดจะท าการวินิจฉัยและค าวินิจฉัยนั้นให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุม
คราวนั้น (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุมคราวนั้น      
แล้วรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด) 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องตรวจสอบพิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างละเอียด 

เพ่ือจัดท าความเห็นให้เกิดความถูกต้องและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ก ากับดูแ ล    
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป  

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลการด าเนินการงาน ดังนี้ 
๑) การให้ความเห็นทางกฎหมายหรือตอบข้อหารือในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดหารือมา จ านวน ๖ เรื่อง 
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๒) การแนะน าแนวทางปฏิบัติงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แนวทางการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจการ      
สภาท้องถิ่น  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานวินิจฉัยและก ากับดูแล กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖   
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๕. ระบบบริหารงานบุคคล 
๕.๑ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  

          เพ่ือให้ทันต่อการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแนวคิดการเป็นหน่วยงานสมัยใหม่ที่กะทัดรัด มีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นกรอบให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามแนวนโยบายภาครัฐ คณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติให้
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
น าไปจัดท า ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไป
พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามอ านาจหน้าที่ต่อไป โดยมี ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

๑) ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสมกับประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒) พัฒนาประสิทธิภาพระบบทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น  
๓) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารให้มีศักยภาพท่ีสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามแนวทาง Thailand ๔.o  
๔) เน้นความโปร่งใสในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ยึดหลักสมรรถนะและการสร้าง

เสริมหลักธรรมาภิบาล   
๕) ต่อยอดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น              
๖) ขับเคลื่อนระบบทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี   
๗) การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน                
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๗๕๒ (มท.) ๕๐๕๙๘  

 

๕.๒ การจัดท ามาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓  

(๑) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือ ก.ถ. มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
มาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้ง
และการให้พ้นจากต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น  รวมตลอดถึงการก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การก าหนด มาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์          
การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเจาะจงที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงานบุคคลตาม        
ความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  

 - ๔๑๙ - 

  

 สาระส าคัญ ความในมาตรานี้เป็นการก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฯ (ก.ถ.) ไว้ ๘ เรื่องซึ่งเป็น
อ านาจเพียงก าหนดมาตรฐานกลางในการบริหารงานบุคคลและเรื่องที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพ่ือให้คณะกรรมการกลาง
และคณะกรรมการท้องถิ่นด าเนินการซึ่งเป็นการด าเนินการในเชิงวิชาการมิได้มีอ านาจในการให้คุณให้โทษแก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด 
  ส าหรับการด าเนินการของ ก.ถ. ดังกล่าวข้างต้นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล         
ส่วนท้องถิ่น มาตรา ๓๖ บัญญัติให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขึ้นใน
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐาน          

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔) ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
๕) จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู ้เกี ่ยวกับ           

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
๖) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และ     

ในการด าเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
สาระส าคัญ เมื่อมี ก.ถ. ก็จ าเป็นต้องมี ส านักงานใดส านักงานหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบงาน

ราชการของ ก.ถ.ข้างต้น กฎหมายฉบับนี้จึงก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงานเพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าวขึ้น ในส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส านักงาน ก.ถ. จึงต้องท าหน้าที่ใน ๒ บทบาท กล่าวคือ ท าหน้าที่ในบทบาทงานราชการ
ของ ก.ถ. บทบาทหนึ่ง และบทบาทในฐานะหน่วยงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงอีกบทบาทหนึ่ง 

ส าหรับหน้าที่ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของ ก.ถ. นั้น มีกระบวนการท างานโดยแบ่ง
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ออกเป็น ๔ กลุ่มงาน กับ ๑ ฝ่าย ประกอบด้วย (๑) กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น (๒) กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล (๓) กลุ่มงานกฎหมาย (๔) กลุ่มงาน
สารสนเทศและติดตามประเมินผล (๕) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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๕. ระบบบริหารงานบุคคล 
๕.๑ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  

          เพ่ือให้ทันต่อการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแนวคิดการเป็นหน่วยงานสมัยใหม่ที่กะทัดรัด มีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นกรอบให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามแนวนโยบายภาครัฐ คณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติให้
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
น าไปจัดท า ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไป
พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามอ านาจหน้าที่ต่อไป โดยมี ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

๑) ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสมกับประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒) พัฒนาประสิทธิภาพระบบทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น  
๓) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารให้มีศักยภาพท่ีสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามแนวทาง Thailand ๔.o  
๔) เน้นความโปร่งใสในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ยึดหลักสมรรถนะและการสร้าง

เสริมหลักธรรมาภิบาล   
๕) ต่อยอดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น              
๖) ขับเคลื่อนระบบทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี   
๗) การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน                
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป.  โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๗๕๒ (มท.) ๕๐๕๙๘  

 

๕.๒ การจัดท ามาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓  

(๑) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือ ก.ถ. มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
มาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้ง
และการให้พ้นจากต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น  รวมตลอดถึงการก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การก าหนด มาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์          
การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเจาะจงที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงานบุคคลตาม        
ความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
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 สาระส าคัญ ความในมาตรานี้เป็นการก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฯ (ก.ถ.) ไว้ ๘ เรื่องซึ่งเป็น
อ านาจเพียงก าหนดมาตรฐานกลางในการบริหารงานบุคคลและเรื่องที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพ่ือให้คณะกรรมการกลาง
และคณะกรรมการท้องถิ่นด าเนินการซึ่งเป็นการด าเนินการในเชิงวิชาการมิได้มีอ านาจในการให้คุณให้โทษแก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด 
  ส าหรับการด าเนินการของ ก.ถ. ดังกล่าวข้างต้นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล         
ส่วนท้องถิ่น มาตรา ๓๖ บัญญัติให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขึ้นใน
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐาน          

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔) ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
๕) จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี ่ยวกับ           

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
๖) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และ     

ในการด าเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
สาระส าคัญ เมื่อมี ก.ถ. ก็จ าเป็นต้องมี ส านักงานใดส านักงานหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบงาน

ราชการของ ก.ถ.ข้างต้น กฎหมายฉบับนี้จึงก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงานเพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าวขึ้น ในส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส านักงาน ก.ถ. จึงต้องท าหน้าที่ใน ๒ บทบาท กล่าวคือ ท าหน้าที่ในบทบาทงานราชการ
ของ ก.ถ. บทบาทหนึ่ง และบทบาทในฐานะหน่วยงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงอีกบทบาทหนึ่ง 

ส าหรับหน้าที่ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของ ก.ถ. นั้น มีกระบวนการท างานโดยแบ่ง
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ออกเป็น ๔ กลุ่มงาน กับ ๑ ฝ่าย ประกอบด้วย (๑) กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น (๒) กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล (๓) กลุ่มงานกฎหมาย (๔) กลุ่มงาน
สารสนเทศและติดตามประเมินผล (๕) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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ทั้งนี้ในการก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีกระบวนการและขั้นตอนใน
การด าเนินงานดังนี้ 

(๑) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยเปรียบเทียบกับ  
การบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานกลางที่จะน าไปใช้ส าหรับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนต าบล และต้องเป็นแนวทางที่จะ
สามารถน าไปใช้กับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและ เมืองพัทยาได้ด้วย แล้วน าเสนอ
ทางเลือกเพ่ือให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพิจารณา 

(๒) จัดท ามาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เมื่อคณะกรรมการมาตรฐาน      
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม จึงน าทางเลือกที่ได้ไปก าหนดเป็นระบบบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจัดท าเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานบุคคล
สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งประกอบด้วย 

๑) บททั่วไป 
๒) การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการการก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 
๓) โครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
๔) การสรรหาบุคคล 
๕) การแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่ง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา 
๓๖  

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ (๙) ข้อ ๑๔  

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

- ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ประสานงาน ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และแนะน าในด้านมาตรฐานกลาง
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

- จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมท้ังประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกลางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นศูนย์กลางและศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานกลางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

- กลั่นกรองมาตรฐานท่ัวไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ลงนาม 

- งานผู้ช่วยเลขานุการ ก.ถ. และงานเลขานุการคณะอนุกรรมการใน ก.ถ. 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๖) การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน  

๗) วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 
๘) การอุทธรณ์ 
๙) การร้องทุกข์ 
๑๐) การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น 
๑๑) การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 
๑๒) บทเฉพาะกาล 

(๓) จัดท าประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พิจารณาสาระส าคัญของ

ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแล้วจึงออกเป็นประกาศคณะกรรมการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามเวลาที่ก าหนด เพื่อให้คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน าไปจัดท ามาตรฐานทั่วไปเพื่อใช้เป็นการเฉพาะกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท คือ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหาร    
ส ่วนจ ังหว ัด มาตรฐานทั ่ว ไปเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล พนักงานเทศบาล มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ             
การบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนต าบล 

(๔) การพัฒนาเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
เมื่อมีการน ามาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ส านักงาน ก.ถ.    

มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลระบบการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทราบข้อดีข้อเสียของมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นรวมทั้งเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้ระบบการบริหารงานบุคคล   
ส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน      
โทร.๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๘  
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ทั้งนี้ในการก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน มีกระบวนการและขั้นตอนใน
การด าเนินงานดังนี้ 

(๑) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยเปรียบเทียบกับ  
การบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานกลางที่จะน าไปใช้ส าหรับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนต าบล และต้องเป็นแนวทางที่จะ
สามารถน าไปใช้กับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและ เมืองพัทยาได้ด้วย แล้วน าเสนอ
ทางเลือกเพ่ือให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพิจารณา 

(๒) จัดท ามาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เมื่อคณะกรรมการมาตรฐาน      
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม จึงน าทางเลือกที่ได้ไปก าหนดเป็นระบบบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจัดท าเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานบุคคล
สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งประกอบด้วย 

๑) บททั่วไป 
๒) การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการการก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 
๓) โครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
๔) การสรรหาบุคคล 
๕) การแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่ง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา 
๓๖  

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ (๙) ข้อ ๑๔  

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

- ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ประสานงาน ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และแนะน าในด้านมาตรฐานกลาง
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

- จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมท้ังประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกลางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นศูนย์กลางและศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานกลางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

- กลั่นกรองมาตรฐานท่ัวไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ลงนาม 

- งานผู้ช่วยเลขานุการ ก.ถ. และงานเลขานุการคณะอนุกรรมการใน ก.ถ. 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๖) การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน  

๗) วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 
๘) การอุทธรณ์ 
๙) การร้องทุกข์ 
๑๐) การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น 
๑๑) การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 
๑๒) บทเฉพาะกาล 

(๓) จัดท าประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พิจารณาสาระส าคัญของ

ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแล้วจึงออกเป็นประกาศคณะกรรมการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามเวลาที่ก าหนด เพื่อให้คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน าไปจัดท ามาตรฐานทั่วไปเพื่อใช้เป็นการเฉพาะกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท คือ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหาร    
ส ่วนจ ังหว ัด มาตรฐานทั ่ว ไปเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล พนักงานเทศบาล มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ             
การบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนต าบล 

(๔) การพัฒนาเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
เมื่อมีการน ามาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ส านักงาน ก.ถ.    

มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลระบบการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทราบข้อดีข้อเสียของมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นรวมทั้งเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้ระบบการบริหารงานบุคคล   
ส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      
โทร.๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๘  
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๕.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้การบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ง
ต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
เพ่ือให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ รวมไปถึงค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐    
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ก าหนดให้คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ท าหน้าที่เก่ียวกับการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก และการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม เพ่ือเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทาง 
จัดท า และปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม ตลอดจนสามารถ
เยียวยาแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงที 

 (๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) สถิตที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 

จ านวน ๑๕๘,๓๐๑ คน, ลูกจ้างประจ า จ านวน ๑๒,๑๘๔ คน, พนักงานจ้าง จ านวน ๒๒๖,๖๔๒ คน รวมทั้งหมด 
๓๙๗,๑๒๗ คน (ข้อมูลระบบ LHR ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)  

๒) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และค าสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น  

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  
๑) จัดท า พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบแข่งขันการสอบ

คัดเลือกการคัดเลือก และการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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๒) ด าเนินการตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ   
การสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกการคัดเลือก  และการโอน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

๓) การให้ค าปรึกษาและแนะน าตอบข้อหารือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินการปรับปรุง

มาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓  
- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ประกาศคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การก าหนด
กอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินการปรับปรุง
มาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔  

- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๕.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้การบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ง
ต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
เพ่ือให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ รวมไปถึงค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐    
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ก าหนดให้คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ท าหน้าที่เก่ียวกับการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก และการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม เพ่ือเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทาง 
จัดท า และปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม ตลอดจนสามารถ
เยียวยาแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงที 

 (๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) สถิตที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 

จ านวน ๑๕๘,๓๐๑ คน, ลูกจ้างประจ า จ านวน ๑๒,๑๘๔ คน, พนักงานจ้าง จ านวน ๒๒๖,๖๔๒ คน รวมทั้งหมด 
๓๙๗,๑๒๗ คน (ข้อมูลระบบ LHR ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)  

๒) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และค าสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น  

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  
๑) จัดท า พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบแข่งขันการสอบ

คัดเลือกการคัดเลือก และการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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๒) ด าเนินการตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ   
การสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกการคัดเลือก  และการโอน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

๓) การให้ค าปรึกษาและแนะน าตอบข้อหารือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินการปรับปรุง

มาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เร่ือง มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓  
- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ประกาศคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การก าหนด
กอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินการปรับปรุง
มาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔  

- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เร่ือง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔  

- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๗ 
 

๕.๔ การสร้างขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุมัติให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๖๙๕๑ ลงวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ประกอบระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ       
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบล        

และองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ ๔ อ าเภอ     
ของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน อัตราคนละ        
๒,๕๐๐ บาทต่อเดือน 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติ งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ใ น พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้ ต่ อ ส า นั ก
งบประมาณ และคณะกรรมการการกระจาย
อ า น า จ ให้ แ ก่ อ ง ค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น 
ตามล าดับ 

๒) ส านักงบประมาณอนุมัติและโอนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้กรมส่งเสริม       
การปกครองท้องถิ่น 

 - ๔๒๕ - 

  

๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจสอบข้อมูลจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ 

๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขออนุมัติและโอนจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ 
(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  

๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนส าหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับ ข้าราชการ/พนักงานส่วนถิ่น ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ในพ้ืนที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา      
และ ๔ อ าเภอ ของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี  และสะบ้าย้อย) จ านวน ๑๒,๙๒๐ คน เป็นเงิน 
๓๙๐,๓๓๐,๐๐๐ บาท 

๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนส าหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับข้าราชการ/พนักงานส่วนถิ่น ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างในพ้ืนที่เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา     
และ ๔ อ าเภอ ของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี  และสะบ้าย้อย) จ านวน ๙,๘๓๙ คน เป็นเงิน 
๒๙๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๘๙๙๑ 

 

๕.๕ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 ๕.๕.๑ การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรจองสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

(๑) ที่มาและความส าคัญ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะ

การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   
เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว  
 ท่ามกลางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ส่งผลให้  
การจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ณ ที่ตั้งได้รับผลกระทบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จึงได้ปรับรูปแบบและแพลตฟอร์มการเรียนรู้และการเข้ารับการอบรมให้เป็นการอบรมทางออนไลน์ โดยใช้            
การสื่อสารสองทางและทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑๖ หลักสูตร โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าสมัครรับ       
การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 



 - ๔๒๔ - 

  

- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔  

- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๗ 
 

๕.๔ การสร้างขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุมัติให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๖๙๕๑ ลงวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ประกอบระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ       
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบล        

และองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ ๔ อ าเภอ     
ของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน อัตราคนละ        
๒,๕๐๐ บาทต่อเดือน 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติ งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ใ น พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้ ต่ อ ส า นั ก
งบประมาณ และคณะกรรมการการกระจาย
อ า น า จ ให้ แ ก่ อ ง ค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น 
ตามล าดับ 

๒) ส านักงบประมาณอนุมัติและโอนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้กรมส่งเสริม       
การปกครองท้องถิ่น 

 - ๔๒๕ - 

  

๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจสอบข้อมูลจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ 

๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขออนุมัติและโอนจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ 
(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  

๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนส าหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับ ข้าราชการ/พนักงานส่วนถิ่น ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ในพ้ืนที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา      
และ ๔ อ าเภอ ของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี  และสะบ้าย้อย) จ านวน ๑๒,๙๒๐ คน เป็นเงิน 
๓๙๐,๓๓๐,๐๐๐ บาท 

๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนส าหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับข้าราชการ/พนักงานส่วนถิ่น ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างในพ้ืนที่เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา     
และ ๔ อ าเภอ ของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี  และสะบ้าย้อย) จ านวน ๙,๘๓๙ คน เป็นเงิน 
๒๙๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๘๙๙๑ 

 

๕.๕ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 ๕.๕.๑ การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรจองสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

(๑) ที่มาและความส าคัญ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะ

การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   
เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว  
 ท่ามกลางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ส่งผลให้  
การจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ณ ที่ตั้งได้รับผลกระทบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จึงได้ปรับรูปแบบและแพลตฟอร์มการเรียนรู้และการเข้ารับการอบรมให้เป็นการอบรมทางออนไลน์ โดยใช้            
การสื่อสารสองทางและทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑๖ หลักสูตร โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าสมัครรับ       
การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 



 - ๔๒๖ - 

  

(๒) ขั้นตอนการสมัคร  
๑) สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ www.lpdi.go.th. เมนู/หัวข้อ สมัครอบรม 
๒) สแกน QR CODE ในหน้าหนังสือประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม  
๓) ประสานงานผ่านเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
๔) กรอกรายละเอียดการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้เข้ารับการอบรมพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 
๕) ผู้ เ ข้ารับการอบรมจะต้องขออนุญาตและขออนุมัติ เข้ ารับการอบรมจาก

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจจากต้นสังกัด 
๖) น าใบช าระเงินไปช าระได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารได้ทุกสาขา 
๗) กรณีบางหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา       

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงานที่ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดการอบรมได้โดยตรง 
๘) เก็บหลักฐานและรายละเอียดการช าระเงินเพ่ือส่งยืนยันให้สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่นทราบทางช่องทางต่าง ๆ 

 
    

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๕๑๖ ๒๑๐๖, ๐๒๕๑๖ ๔๒๓๒ 

 - ๔๒๗ - 

  

  ๕.๕.๒ โครงการพัฒนาระบบเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ 
Local MOOC  
  (๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
ภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เ พ่ือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ        
การกระจายอ านาจและการด าเนินงานขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้จัดท าระบบ       
การเรียนรู้ผ่านพลตฟอร์มทางออนไลน์ภายใต้โครงการ “พัฒนาระบบเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่
องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC” ซึ่งเป็นการพัฒนาต้นแบบในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน
ระบบการเรียนรู้แบบเปิดทางออนไลน์ส าหรับมหาชน (Massive Open Online Course : MOOC) 

เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งระบบจะระบุจ านวนเวลาขั้นต่ าที่จะต้องเข้า
เรียนรู้และมีแบบทดสอบวัดความรู้ในแต่ละรายวิชาผู้เข้าเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรทางออนไลน์ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเพ่ือเป็นหลักฐานในการเข้าเรียนรู้กับระบบ Local MOOC ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ก้าว
ข้ามอุปสรรคในเรื่องสถานที่และเวลา เพราะเป็นระบบการเรียนที่ “เรียนรู้ได้ทุกท่ี ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” 

(๒) ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ Local MOOC 
๑) เข้าเว็ปไซต์ Local MOOC (www.localmooc.com) ผ่านเว็ปไซต์กรมส่งเสริม   

การปกครองท้องถิ่น 
๒) สมัครเปิดบัญชีเพ่ือเข้าเรียนในระบบ 
๓) เลือกคอร์สเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เมื่อสนใจเข้าเรียนในคอร์สใด ให้กดเพ่ิมใส่รถเข็น 
๔) กดเลือกเมนูคอร์สเรียนของฉัน เลือกคอร์สที่ต้องการเรียนรู้ และกด “เริ่มเรียนคอร์สนี้” 
๕) กด “เริ่ม” เพ่ือท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
๖) เมื่อเรียนจบและท าแบบทดสอบหลังเรียนแล้วให้กลับไปที่เมนู “คอร์สเรียนของฉัน” 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจและดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร  
 

 



 - ๔๒๖ - 

  

(๒) ขั้นตอนการสมัคร  
๑) สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ www.lpdi.go.th. เมนู/หัวข้อ สมัครอบรม 
๒) สแกน QR CODE ในหน้าหนังสือประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม  
๓) ประสานงานผ่านเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
๔) กรอกรายละเอียดการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้เข้ารับการอบรมพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 
๕) ผู้ เข้ ารับการอบรมจะต้องขออนุญาตและขออนุ มัติ เข้ ารับการอบรมจาก

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจจากต้นสังกัด 
๖) น าใบช าระเงินไปช าระได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารได้ทุกสาขา 
๗) กรณีบางหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา       

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงานที่ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดการอบรมได้โดยตรง 
๘) เก็บหลักฐานและรายละเอียดการช าระเงินเพ่ือส่งยืนยันให้สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่นทราบทางช่องทางต่าง ๆ 

 
    

หน่วยงานรับผิดชอบ :  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๕๑๖ ๒๑๐๖, ๐๒๕๑๖ ๔๒๓๒ 

 - ๔๒๗ - 

  

  ๕.๕.๒ โครงการพัฒนาระบบเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ 
Local MOOC  
  (๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
ภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เ พ่ือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ        
การกระจายอ านาจและการด าเนินงานขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้จัดท าระบบ       
การเรียนรู้ผ่านพลตฟอร์มทางออนไลน์ภายใต้โครงการ “พัฒนาระบบเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่
องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC” ซ่ึงเป็นการพัฒนาต้นแบบในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน
ระบบการเรียนรู้แบบเปิดทางออนไลน์ส าหรับมหาชน (Massive Open Online Course : MOOC) 

เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งระบบจะระบุจ านวนเวลาขั้นต่ าที่จะต้องเข้า
เรียนรู้และมีแบบทดสอบวัดความรู้ในแต่ละรายวิชาผู้เข้าเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรทางออนไลน์ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเพ่ือเป็นหลักฐานในการเข้าเรียนรู้กับระบบ Local MOOC ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ก้าว
ข้ามอุปสรรคในเรื่องสถานที่และเวลา เพราะเป็นระบบการเรียนที่ “เรียนรู้ได้ทุกท่ี ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” 

(๒) ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ Local MOOC 
๑) เข้าเว็ปไซต์ Local MOOC (www.localmooc.com) ผ่านเว็ปไซต์กรมส่งเสริม   

การปกครองท้องถิ่น 
๒) สมัครเปิดบัญชีเพ่ือเข้าเรียนในระบบ 
๓) เลือกคอร์สเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เมื่อสนใจเข้าเรียนในคอร์สใด ให้กดเพ่ิมใส่รถเข็น 
๔) กดเลือกเมนูคอร์สเรียนของฉัน เลือกคอร์สที่ต้องการเรียนรู้ และกด “เริ่มเรียนคอร์สนี้” 
๕) กด “เริ่ม” เพ่ือท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
๖) เมื่อเรียนจบและท าแบบทดสอบหลังเรียนแล้วให้กลับไปที่เมนู “คอร์สเรียนของฉัน” 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจและดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร  
 

 



 - ๔๒๘ - 

  

(๓) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สถิติการเข้าเรียนรู้ในระบบ Local MOOC (ข้อมูล ณ วันที่ 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) มีผู้เรียนรู้ในระดับกล่าวทั้งสิ้น ๔,๒๔๗ คน และมีผู้ส าเร็จการศึกษาทุกรายวิชาจ านวน ๖,๖๙๑ คน 
และมีรายวิชาเปิดให้เรียนรู้ในระบบทั้งสิ้น ๒๗ รายวิชา 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
   โทร. 0 2241 9000 ต่อ 1251, 1252 

 

 ๖. ระบบสารสนเทศ 
๖.๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
กรมส่ ง เ ส ริ ม ก า รปกครอ ง

ท้องถิ่นได้จัดท าโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local 
Administrative Accounting System : e-LAAS) 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ลดความผิดพลาดและภาระในการปฏิบัติ งาน     
ด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๔๘ และได้เริ่มให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตั้งแต่ปี    
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.laas.go.th และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกการจัดท าบัญชีด้วยระบบมือและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบัญชีและ
รายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพียงระบบเดียวตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และเพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้อมูลการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนในการบริหารการคลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗,๘๔๘ แห่ง      
ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประกอบด้วยระบบงานเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงาน    
ด้านการเงินการคลัง ดังนี้ 

 - ๔๒๙ - 

  

 
๑) ระบบงบประมาณ เป็นระบบส าหรับจัดท างบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยสามารถบันทึกร่างเทศบัญญัติประมาณการรายรับ ร่างเทศบัญญัติประมาณการรายจ่าย อนุมัติเทศบัญญัติ    
การโอนงบประมาณ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ การร่างประมาณการเพ่ิมเติมระหว่างปี และ
สามารถตรวจสอบงบประมาณคงเหลือเปรียบเทียบกับรายรับจริงและรายจ่ายจริงได้ 

๒) ระบบรายรับ เป็นระบบส าหรับจัดการการรับเงินของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
โดยสามารถออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงิน ส าหรับรายการธุรกรรมการรับเงินทุกรายการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท าใบน าส่งเงินประจ าวันของเจ้าหน้าที่ผู้ท ารายการรับเงิน การจัดท าใบส าคัญสรุป       
ใบน าส่งเงินเพ่ือน าฝากธนาคารประจ าวัน  

๓) ระบบรายจ่าย เป็นระบบส าหรับจัดการการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
โดยสามารถจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง การจัดท าสัญญา/ข้อตกลง การตรวจรับงาน การจัดท าฎีกา การจัดท ารายงานการ
จัดท าเช็ค การพิมพ์เช็ค ส าหรับรายการธุรกรรมการจ่ายเงินทุกรายการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔) ระบบบัญชี เป็นระบบส าหรับจัดท าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงบประมาณ ระบบรายรับ และระบบรายจ่ายเพื่อใช้ในการจัดท ารายการบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกรายการปรับปรุงประจ าปีส าหรับการปิดบัญชี การจัดท างบการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

๕) ระบบสินทรัพย์ถาวร เป็นระบบส าหรับการจัดการสินทรัพย์ การบันทึกฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจ าหน่าย/โอนสินทรัพย์ การยืม/คืนสินทรัพย์ การบันทึกประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์  
และการค านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์  

๖) ระบบบริหารจัดการ เป็นระบบส าหรับการจัดการก าหนดข้อมูลตั้งต้น และการก าหนดสิทธิการ
ใช้งานส าหรับส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  
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(๓) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สถิติการเข้าเรียนรู้ในระบบ Local MOOC (ข้อมูล ณ วันที่ 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) มีผู้เรียนรู้ในระดับกล่าวทั้งสิ้น ๔,๒๔๗ คน และมีผู้ส าเร็จการศึกษาทุกรายวิชาจ านวน ๖,๖๙๑ คน 
และมีรายวิชาเปิดให้เรียนรู้ในระบบทั้งสิ้น ๒๗ รายวิชา 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
   โทร. 0 2241 9000 ต่อ 1251, 1252 

 

 ๖. ระบบสารสนเทศ 
๖.๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 
กรมส่ ง เ ส ริ มก า รปกครอ ง

ท้องถิ่นได้จัดท าโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local 
Administrative Accounting System : e-LAAS) 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ลดความผิดพลาดและภาระในการปฏิบัติ งาน     
ด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๔๘ และได้เริ่มให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตั้งแต่ปี    
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.laas.go.th และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกการจัดท าบัญชีด้วยระบบมือและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบัญชีและ
รายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพียงระบบเดียวตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และเพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้อมูลการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนในการบริหารการคลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗,๘๔๘ แห่ง      
ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประกอบด้วยระบบงานเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถปฏิบัติงาน    
ด้านการเงินการคลัง ดังนี้ 

 - ๔๒๙ - 

  

 
๑) ระบบงบประมาณ เป็นระบบส าหรับจัดท างบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยสามารถบันทึกร่างเทศบัญญัติประมาณการรายรับ ร่างเทศบัญญัติประมาณการรายจ่าย อนุมัติเทศบัญญัติ    
การโอนงบประมาณ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ การร่างประมาณการเพ่ิมเติมระหว่างปี และ
สามารถตรวจสอบงบประมาณคงเหลือเปรียบเทียบกับรายรับจริงและรายจ่ายจริงได้ 

๒) ระบบรายรับ เป็นระบบส าหรับจัดการการรับเงินของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
โดยสามารถออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงิน ส าหรับรายการธุรกรรมการรับเงินทุกรายการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท าใบน าส่งเงินประจ าวันของเจ้าหน้าที่ผู้ท ารายการรับเงิน การจัดท าใบส าคัญสรุป       
ใบน าส่งเงินเพ่ือน าฝากธนาคารประจ าวัน  

๓) ระบบรายจ่าย เป็นระบบส าหรับจัดการการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
โดยสามารถจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดท าสัญญา/ข้อตกลง การตรวจรับงาน การจัดท าฎีกา การจัดท ารายงานการ
จัดท าเช็ค การพิมพ์เช็ค ส าหรับรายการธุรกรรมการจ่ายเงินทุกรายการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔) ระบบบัญชี เป็นระบบส าหรับจัดท าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงบประมาณ ระบบรายรับ และระบบรายจ่ายเพื่อใช้ในการจัดท ารายการบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกรายการปรับปรุงประจ าปีส าหรับการปิดบัญชี การจัดท างบการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

๕) ระบบสินทรัพย์ถาวร เป็นระบบส าหรับการจัดการสินทรัพย์ การบันทึกฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจ าหน่าย/โอนสินทรัพย์ การยืม/คืนสินทรัพย์ การบันทึกประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์  
และการค านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์  

๖) ระบบบริหารจัดการ เป็นระบบส าหรับการจัดการก าหนดข้อมูลตั้งต้น และการก าหนดสิทธิการ
ใช้งานส าหรับส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  
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๗) ระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบส าหรับ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ การประกาศข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ         
ที่เก่ียวข้องกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลระบบงานอ่ืน ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
หน่วยงานภายนอก ตามนโยบายการบูรณาการระบบสารสนเทศเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) เชื ่อมต่อกับระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (LHR) ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร 
ฐานข้อมูลเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ จากระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (LHR) เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าฎีกา     
เพ่ือเบิกจ่ายเงินเดือน 

๓) เชื่อมต่อกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ( GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง             
โดยกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินสวัสดิการภาครัฐแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งข้อมูลมาเพ่ือบันทึกบัญชี
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป        
เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรณีขอรับ
งบประมาณโดยตรงจากส านักงบประมาณ 

๔) เชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ในส่วนที่เกี่ยวข้องจาก
ระบบ e-GP เพ่ือบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชีในระบบ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑ – ๑๖๑๑ Call center : ๐ ๒๒๐๖ ๖๓๐๐ 

 

๖.๒ ฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้อยู่ในรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางสร้างมาตรฐานการท างานที่เป็นแบบการใช้ข้อมูลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลักการสร้างเครื่องมือในการบริการจัดการข้อมูลที่ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ตัวเองเป็นผู้จัดท าในการบริหารจัดการ            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตัวเองเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงจากการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง  เป็นการ
กระจายการบริหารจัดการข้อมูลไปสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( INFO) เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดท าขึ้น        

เพ่ือส ารวจ ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูลที่น าเข้าโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ประกอบด้วยข้อมูล     
๘ ด้าน ดังนี้ ด้านที่ ๑ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ด้านที่ ๒ นวัตกรรมและการศึกษา ด้านที่ ๓ สาธารณภัย         
ด้านที่ ๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านที่ ๕ บริหารจัดการน้ า ด้านที่ ๖ การจัดการภายในและธรรมาภิบาล ด้านที่ ๗ ศาสนา 
สังคม และวัฒนธรรม ด้านที่ ๘ เศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยว 
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๗) ระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบส าหรับ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ การประกาศข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ         
ที่เก่ียวข้องกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลระบบงานอ่ืน ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
หน่วยงานภายนอก ตามนโยบายการบูรณาการระบบสารสนเทศเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) เชื ่อมต่อกับระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (LHR) ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร 
ฐานข้อมูลเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ จากระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (LHR) เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าฎีกา     
เพ่ือเบิกจ่ายเงินเดือน 

๓) เชื่อมต่อกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ( GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง             
โดยกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินสวัสดิการภาครัฐแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งข้อมูลมาเพ่ือบันทึกบัญชี
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป        
เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรณีขอรับ
งบประมาณโดยตรงจากส านักงบประมาณ 

๔) เชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ในส่วนที่เกี่ยวข้องจาก
ระบบ e-GP เพ่ือบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชีในระบบ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑ – ๑๖๑๑ Call center : ๐ ๒๒๐๖ ๖๓๐๐ 

 

๖.๒ ฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้อยู่ในรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางสร้างมาตรฐานการท างานที่เป็นแบบการใช้ข้อมูลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลักการสร้างเครื่องมือในการบริการจัดการข้อมูลที่ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ตัวเองเป็นผู้จัดท าในการบริหารจัดการ            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตัวเองเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงจากการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง  เป็นการ
กระจายการบริหารจัดการข้อมูลไปสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( INFO) เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดท าขึ้น        

เพ่ือส ารวจ ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูลที่น าเข้าโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ประกอบด้วยข้อมูล     
๘ ด้าน ดังนี้ ด้านที่ ๑ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ด้านที่ ๒ นวัตกรรมและการศึกษา ด้านที่ ๓ สาธารณภัย         
ด้านที่ ๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านที่ ๕ บริหารจัดการน้ า ด้านที่ ๖ การจัดการภายในและธรรมาภิบาล ด้านที่ ๗ ศาสนา 
สังคม และวัฒนธรรม ด้านที่ ๘ เศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยว 
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(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลโครงการและแผนงานให้ครบถ้วนถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
๒) ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๘ ด้านสามารถแก้ปัญหาและ

พัฒนาการให้บริการประชาชน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) สามารถมองภาพรวม สถานะของทั้งประเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ตั้งแต่กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ,       
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผล ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญได้อย่างครบถ้วน 
๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถเผยแพ่ข้อมูลส าคัญขององค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่นสู่สาธารณะผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ https://info.dla.go.th 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๖ - ๙    
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๖.๓ ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
การจัดเก็บข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา

ท้องถิ่นและทะเบียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกองการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้จัดท าระบบศูนย์ ข้อมูล
เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ประวัติการจัดตั้ง ยุบรวม ยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้ง ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น ข้อมูลวาระการเลือกตั้ง ข้อมูลประวัติการด ารงต าแหน่ง ข้อมูลวุฒิ
การศึกษา ข้อมูลจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่งระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งฯ 
นี้ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการท างานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลโครงการและแผนงานให้ครบถ้วนถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
๒) ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๘ ด้านสามารถแก้ปัญหาและ

พัฒนาการให้บริการประชาชน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) สามารถมองภาพรวม สถานะของทั้งประเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ตั้งแต่กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ,       
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผล ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญได้อย่างครบถ้วน 
๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถเผยแพ่ข้อมูลส าคัญขององค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่นสู่สาธารณะผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ https://info.dla.go.th 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๖ - ๙    
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๖.๓ ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
การจัดเก็บข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา

ท้องถิ่นและทะเบียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) 
(๑) ที่มาและความส าคัญ โดยสังเขป 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกองการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้จัดท าระบบศูนย์ ข้อมูล
เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ประวัติการจัดตั้ง ยุบรวม ยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้ง ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น ข้อมูลวาระการเลือกตั้ง ข้อมูลประวัติการด ารงต าแหน่ง ข้อมูลวุฒิ
การศึกษา ข้อมูลจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่งระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งฯ 
นี้ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการท างานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) จัดเก็บข้อมูลชื่อ - สกุล และวาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก

สภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) 

๒) จัดเก็บข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๓) จัดเก็บข้อมูลประวัติการจัดตั้ง ยุบรวม ยุบเลิก และเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
๔) ประมวลผลข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นแบบแยกเพศชาย เพศหญิง 
๕) เผยแพร่รายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยแยกเป็นรายประเภทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด ทางหน้าเว็บไซต์ของระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง https://ele.dla.go.th 
โดยไม่ต้อง login เข้าระบบใช้งาน เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้น าข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นไปศึกษา  
วิเคราะห์ และวิจัย 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนี้  
๑) กรณี ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

- เพ่ิมข้อมูลวาระ/ครั้งที่/เขตเลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
- เพ่ิมข้อมูลผู้สมัคร 
- เพ่ิมข้อมูลผลการนับคะแนน 
- ด าเนินการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง 
- พ้นจากต าแหน่ง 

๒) กรณี ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น มาจากวาระ คสช. 
- แต่งตั้ง (ผู้บริหารท้องถิ่น รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก) ในวาระการแต่งตั้ง

แบบพิเศษ 
- แต่งตั้ง (สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) ในวาระ   

การแต่งตั้งแบบพิเศษ  
๓) พ้นจากต าแหน่ง 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา 
จัดเก็บข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
๑) องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๕,๓๐๐ แห่ง แยกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๔,๖๒๘ คน (ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก จ านวน ๖๗๒ คน) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑๐๓,๑๓๔ คน  
๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวน ๗๖ แห่ง แยกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จ านวน ๗๖ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน ๒,๓๑๖ คน 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่ ม งานประชาสัมพันธ์  การมี ส่ วนร่ วมและข้อมู ลการ เลื อกตั้ ง  กองการ เลือกตั้ งท้ องถิ่ น                   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๖๒ - ๓ 



 - ๔๓๔ - 

  

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
๑) จัดเก็บข้อมูลชื่อ - สกุล และวาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก

สภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) 

๒) จัดเก็บข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๓) จัดเก็บข้อมูลประวัติการจัดตั้ง ยุบรวม ยุบเลิก และเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
๔) ประมวลผลข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นแบบแยกเพศชาย เพศหญิง 
๕) เผยแพร่รายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยแยกเป็นรายประเภทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด ทางหน้าเว็บไซต์ของระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง https://ele.dla.go.th 
โดยไม่ต้อง login เข้าระบบใช้งาน เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้น าข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นไปศึกษา  
วิเคราะห์ และวิจัย 

(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนี้  
๑) กรณี ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

- เพ่ิมข้อมูลวาระ/ครั้งที่/เขตเลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
- เพ่ิมข้อมูลผู้สมัคร 
- เพ่ิมข้อมูลผลการนับคะแนน 
- ด าเนินการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง 
- พ้นจากต าแหน่ง 

๒) กรณี ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น มาจากวาระ คสช. 
- แต่งตั้ง (ผู้บริหารท้องถิ่น รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก) ในวาระการแต่งตั้ง

แบบพิเศษ 
- แต่งตั้ง (สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) ในวาระ   

การแต่งตั้งแบบพิเศษ  
๓) พ้นจากต าแหน่ง 

(๔) ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา 
จัดเก็บข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
๑) องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๕,๓๐๐ แห่ง แยกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๔,๖๒๘ คน (ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก จ านวน ๖๗๒ คน) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑๐๓,๑๓๔ คน  
๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวน ๗๖ แห่ง แยกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จ านวน ๗๖ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน ๒,๓๑๖ คน 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุ่ ม งานประชาสัมพันธ์  การมี ส่ วนร่ วมและข้อมู ลการ เลื อกตั้ ง  กองการ เลือกตั้ งท้ องถิ่ น                   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โทร. ๐ ๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๖๒ - ๓ 
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 ตัวอย่างการด าเนินงานภารกจิด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ 
๑. การพัฒนาเส้นใยกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ : จังหวัดปทุมธานี 

๑.๑ สรุปสาระส าคัญ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”     
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง           
และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  กระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
มาเป็นหลัก ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง      
โดยการพัฒนาคนให้พ่ึงตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้าน หรือชุมชนให้มีวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข”  
 จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ปลูกกล้วยมากกว่า ๓,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันการผลิตและจัดจ าหน่ายกล้วย  
เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่มากขึ้น โดยต้นกล้วย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกร
จะตัดท้ิง เพ่ือเตรียมพื้นท่ีปลูกพืชรอบใหม่ ปริมาณมากกว่า ๓๐,๐๐๐ ตันต่อปี ซึ่งหากมีการน า เศษวัสดุเหลือทิ้ง 
ในส่วนของกาบและก้านใบของกล้วย น ามาแยกสกัดเป็นเส้นใยถือเป็นการลดวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกล้วย 
และสร้างมูลค่าด้านการพัฒนาเส้นใยในอุตสาหกรรมสิ่งทอให้แก่เกษตรก รลดการน าเส้นใยธรรมชาติ            
จากต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมทางเลือกใช้ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการ ด้านเคร่ืองแต่งกาย
และเคหะสิ่งทอ ในการผลิตเสื้อผ้าจากเส้นใยกล้วย ซึ่งเป็นแนวโน้มในการผลิตเสื้อผ้า Eco - friendly เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม อาท ิเสื้อผ้า กระเป๋าถือ หมวก และรองเท้า เป็นต้น สามารถเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย และภาคเกษตร จังหวัดฯ จึงเล็งเห็นความส าคัญของกล้วยพืชเศรษฐกิจส าคัญ       
จึงมอบหมายให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อน “การพัฒนาเส้นใยกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ” เพ่ือเพ่ิมมูลค่าจากต้นกล้วย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและน าวัตถุดิบทางการ
เกษตรมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด 

จังหวัดปทุมธานี โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเส้นใยกล้วย
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ ซึ่งมีการด าเนินการดังนี้ 

๑.๒ การด าเนินการ โดยได้ก าหนดเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ระยะเริ่มการพัฒนา  
 การพัฒนาเส้นใยกล้วย จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี ได้จัดท า “โครงการพัฒนาเส้นใยกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ” งบประมาณ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย         
ตามโครงการน้อมน าแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา         
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้ด าเนินการ ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
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(๑) กิจกรรมการฝึกอบรม ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเส้นใยกล้วยให้แก่ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสง
ตะวัน” โดยก าหนดอบรมเป็น ๔ หลักสูตร หลักสูตรละ ๓ วัน รวม ๑๒ วัน ดังนี้ หลักสูตรที่ ๑ การแยกเส้นใยกล้วย 
หลักสูตรที่ ๒ การปั่นเส้นด้ายด้วยใยกล้วย หลักสูตรที่ ๓ การทอผ้าใยกล้วย และหลักสูตรที่ ๔ การตัดเย็บ ผลิตลายผ้า
และการย้อม 

(๒) กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนาเส้นใยกล้วยฯ ประกอบด้วย เครื่องแยก
เส้นใยกล้วย เครื่องทอผ้า และเครื่องปั่นเส้นใย 
 ผลผลิตโครงการ (output) 
   ๑) กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเส้นใยกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ 

 ๒) ผลิตภัณฑ์ผ้าที่ผลิตมาจากส่วนประกอบของใยกล้วย และมีเป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดปทุมธานี และเป็นผ้าประจ าจังหวัดที่มีชื่อว่า “ผ้าใยกล้วยบัวหลวง” 
 ผลลัพธ์โครงการ (outcome) 

  ๑) ประชาชนในพื้นท่ีได้มีอาชีพ และมีรายได้จากการผลิตผ้าใยกล้วย 
   ๒) สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรผู้ปลูกกล้วยจากการน าของกาบกล้วยมาใช้ประโยชน์   

ให้คุ้มค่ามากท่ีสุด 
  ๑.๒.๒ ระยะการพัฒนาและต่อยอด 
 จังหวัดปทุมธานี มอบหมายส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จัดท า “โครงการ
พัฒนายกระดับการผลิตผ้าใยกล้วย” งบประมาณ ๘๙๕,๑๐๐ บาท เพื่อส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน 
ยกระดับมาตรฐานการผลิต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยได้ด าเนินการ ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าใยกล้วยและการแปรรูป
ผ้าทอใยกล้วย 

 กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องแยกเส้นใย
กล้วยขนาดใหญ่ เครื่องทอผ้าอัตโนมัติ และวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 กิจกรรมที่ ๓ ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าใยกล้วยบัวหลวง จ านวน ๒ ผลิตภัณฑ์ 
 ผลผลิตโครงการ (output) 

๑) ผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วยได้รับการพัฒนาแปรรูปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความสวยงาม
ตรงตามความต้องการของตลาด อย่างน้อยจ านวน ๒ ผลิตภัณฑ์ 

๒) กลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 
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 ตัวอย่างการด าเนินงานภารกจิด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ 
๑. การพัฒนาเส้นใยกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ : จังหวัดปทุมธานี 

๑.๑ สรุปสาระส าคัญ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน”     
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง           
และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  กระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
มาเป็นหลัก ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง      
โดยการพัฒนาคนให้พ่ึงตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้าน หรือชุมชนให้มีวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข”  
 จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ปลูกกล้วยมากกว่า ๓,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันการผลิตและจัดจ าหน่ายกล้วย  
เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่มากขึ้น โดยต้นกล้วย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกร
จะตัดท้ิง เพ่ือเตรียมพื้นท่ีปลูกพืชรอบใหม่ ปริมาณมากกว่า ๓๐,๐๐๐ ตันต่อปี ซึ่งหากมีการน า เศษวัสดุเหลือทิ้ง 
ในส่วนของกาบและก้านใบของกล้วย น ามาแยกสกัดเป็นเส้นใยถือเป็นการลดวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกล้วย 
และสร้างมูลค่าด้านการพัฒนาเส้นใยในอุตสาหกรรมสิ่งทอให้แก่เกษตรก รลดการน าเส้นใยธรรมชาติ            
จากต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมทางเลือกใช้ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการ ด้านเคร่ืองแต่งกาย
และเคหะสิ่งทอ ในการผลิตเสื้อผ้าจากเส้นใยกล้วย ซึ่งเป็นแนวโน้มในการผลิตเสื้อผ้า Eco - friendly เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม อาท ิเสื้อผ้า กระเป๋าถือ หมวก และรองเท้า เป็นต้น สามารถเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย และภาคเกษตร จังหวัดฯ จึงเล็งเห็นความส าคัญของกล้วยพืชเศรษฐกิจส าคัญ       
จึงมอบหมายให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อน “การพัฒนาเส้นใยกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ” เพ่ือเพ่ิมมูลค่าจากต้นกล้วย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและน าวัตถุดิบทางการ
เกษตรมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด 

จังหวัดปทุมธานี โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเส้นใยกล้วย
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ ซึ่งมีการด าเนินการดังนี้ 

๑.๒ การด าเนินการ โดยได้ก าหนดเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ระยะเริ่มการพัฒนา  
 การพัฒนาเส้นใยกล้วย จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี ได้จัดท า “โครงการพัฒนาเส้นใยกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ” งบประมาณ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย         
ตามโครงการน้อมน าแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา         
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้ด าเนินการ ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
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(๑) กิจกรรมการฝึกอบรม ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเส้นใยกล้วยให้แก่ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสง
ตะวัน” โดยก าหนดอบรมเป็น ๔ หลักสูตร หลักสูตรละ ๓ วัน รวม ๑๒ วัน ดังนี้ หลักสูตรที่ ๑ การแยกเส้นใยกล้วย 
หลักสูตรที่ ๒ การปั่นเส้นด้ายด้วยใยกล้วย หลักสูตรที่ ๓ การทอผ้าใยกล้วย และหลักสูตรที่ ๔ การตัดเย็บ ผลิตลายผ้า
และการย้อม 

(๒) กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนาเส้นใยกล้วยฯ ประกอบด้วย เครื่องแยก
เส้นใยกล้วย เครื่องทอผ้า และเครื่องปั่นเส้นใย 
 ผลผลิตโครงการ (output) 
   ๑) กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเส้นใยกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ 

 ๒) ผลิตภัณฑ์ผ้าที่ผลิตมาจากส่วนประกอบของใยกล้วย และมีเป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดปทุมธานี และเป็นผ้าประจ าจังหวัดที่มีชื่อว่า “ผ้าใยกล้วยบัวหลวง” 
 ผลลัพธ์โครงการ (outcome) 

  ๑) ประชาชนในพื้นท่ีได้มีอาชีพ และมีรายได้จากการผลิตผ้าใยกล้วย 
   ๒) สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรผู้ปลูกกล้วยจากการน าของกาบกล้วยมาใช้ประโยชน์   

ให้คุ้มค่ามากท่ีสุด 
  ๑.๒.๒ ระยะการพัฒนาและต่อยอด 
 จังหวัดปทุมธานี มอบหมายส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จัดท า “โครงการ
พัฒนายกระดับการผลิตผ้าใยกล้วย” งบประมาณ ๘๙๕,๑๐๐ บาท เพื่อส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน 
ยกระดับมาตรฐานการผลิต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยได้ด าเนินการ ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าใยกล้วยและการแปรรูป
ผ้าทอใยกล้วย 

 กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องแยกเส้นใย
กล้วยขนาดใหญ่ เครื่องทอผ้าอัตโนมัติ และวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 กิจกรรมที่ ๓ ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าใยกล้วยบัวหลวง จ านวน ๒ ผลิตภัณฑ์ 
 ผลผลิตโครงการ (output) 

๑) ผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วยได้รับการพัฒนาแปรรูปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความสวยงาม
ตรงตามความต้องการของตลาด อย่างน้อยจ านวน ๒ ผลิตภัณฑ์ 

๒) กลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 
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 ผลลัพธ์โครงการ (outcome) กลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยกล้วยที่หลากหลาย 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี  โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๓๗๐ 
 

๒. การสร้างมูลค่าเพิ่มผักตบชวาสู่เศรษฐกิจชุมชน : จังหวัดปทุมธานี 
 ๒.๑ สรุปสาระส าคัญ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ       
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก       
ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยการพัฒนาคน        
ให้พ่ึงตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข”  
 จังหวัดปทุมธานี โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดท าโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชา
และน้อมน าเอาแนวคิดท่ีทรงพระราชทานไว้ให้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์
กับแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ด าเนินการ “โครงการ
สร้างมูลค่าเพิ่มผักตบชวาสู่เศรษฐกิจชุมชน” เพ่ือร่วมกันก าจัดผักตบชวาที่เป็นปัญหา (ขยะ) ในแม่น้ าเจ้าพระยา
และคลองหมายเลข ๓ ซึ่งมีปัญหาเรื่องผักตบชวาที่เป็นขยะของชุมชนมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพ่ิม 
โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการท างานของคนในชุมชน  
  ๒.๒ วิธีการด าเนินการ 
 ๒.๒.๑ การสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน  
 (๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การแปรรูปผักตบชวา กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ๙๐ คน 
 (๒) จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนในการด าเนินกิจกรรม จ านวน ๓ กลุ่ม 
  ๒.๒.๒ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
 (๑) ชมรมรักษ์วัฒนธรรมวัดโบสถ์และกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 (๒) กลุ่มอาชีพสตรีต าบลบางหลวง หมู่ที่ ๒ ต าบลบางหลวง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี 
 (๓) กลุ่มจักรสานคันทรีพาร์ค ๑๕ หมู่ที่ ๔ ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
 ๒.๒.๓  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ       
โดยใช้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ดังต่อไปนี้ 
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 (๑) ปรับทุกข์ โดยการสอบถามพูดคุยเรื่องความทุกข์ของประชาชนในชุมชน การแลกเปลี่ยน
ความทุกข์ซึ่งกันและกัน ในฐานะที่เราก็มีทุกข์เช่นเดียวกันกับประชาชนในชุมชน เราก็สามารถมีความสัมพันธ์    
กับประชาชนในชุมชนในระดับหนึ่ง และสามารถรับรู้ปัญหาของชุมชน 
 (๒) ผูกมิตร การท างานกับชุมชนจ าเป็นต้องทราบข้อมูลที่ลึกซึ้งและรอบด้าน ต้องเข้าไป  
ผูกมิตร เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่รอบด้านของชุมชน 
 (๓) วิเคราะห์ประชาชนในชุมชนว่ามีทัศนะอย่างไร มีความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ และต้อง
วิเคราะห์/จัดล าดับประชาชนในชุมชนที่เราไปท างานร่วมออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับที่ก้าวหน้า ระดับปานกลาง 
และระดับที่หล้าหลัง โดยเราต้องเริ่มต้นท างานกับประชาชนที่มีแนวคิดก้าวหน้า เพ่ือที่จ ะเข้าไปสร้างกระแส     
การรับรู้กับคนที่ปานกลาง และดึงส่วนที่ล้าหลังให้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนต่อไป 
 (๔) บ่มเพาะแกนน าและชักชวนให้เข้าร่วมท างานกับเรา เพ่ือให้แกนน าขยายบทบาท     
ในการไปท างานกับประชาชนในชุมชน  
 (๕) ขยายผลกับชุมชนอื่นเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
  ๒.๓ ประโยชน์ในการด าเนินการ 
 ๒.๓.๑ ผลผลิตโครงการ (output) 
 ได้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผักตบชวา จ านวน ๓ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
 (๑) กระเป๋าสานผักตบชวา 
 (๒) บับเบิ้ลกันกระแทก/ทรายแมว 
 (๓) จานรักษ์โลก 
  ๒.๓.๒ ผลลัพธ์โครงการ (outcome) 
 (๑) มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผักตบชวา 
 (๒) ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 (๓) ขยะจากผักตบชวาในแม่น้ าเจ้าพระยาและคลองหมายเลข ๓ ลดน้อยลง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธาน ี โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๓๗๐ 
 

๓. ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง : จังหวัดอุบลราชธานี 
   ประเด็น มุ่งเน้นการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า สร้างรายได้แก่ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีความสุข 
   ๓.๑ สรุปสาระส าคัญ  
   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ การสร้างความเข้มแข็งให้ครัวเรือนยากจน 

(๑) นโยบายและแนวทางของจังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัด     
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และ
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 ผลลัพธ์โครงการ (outcome) กลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยกล้วยที่หลากหลาย 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี  โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๓๗๐ 
 

๒. การสร้างมูลค่าเพิ่มผักตบชวาสู่เศรษฐกิจชุมชน : จังหวัดปทุมธานี 
 ๒.๑ สรุปสาระส าคัญ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ       
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก       
ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยการพัฒนาคน        
ให้พ่ึงตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข”  
 จังหวัดปทุมธานี โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดท าโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชา
และน้อมน าเอาแนวคิดท่ีทรงพระราชทานไว้ให้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์
กับแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ด าเนินการ “โครงการ
สร้างมูลค่าเพิ่มผักตบชวาสู่เศรษฐกิจชุมชน” เพ่ือร่วมกันก าจัดผักตบชวาที่เป็นปัญหา (ขยะ) ในแม่น้ าเจ้าพระยา
และคลองหมายเลข ๓ ซึ่งมีปัญหาเรื่องผักตบชวาที่เป็นขยะของชุมชนมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพ่ิม 
โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการท างานของคนในชุมชน  
  ๒.๒ วิธีการด าเนินการ 
 ๒.๒.๑ การสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน  
 (๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การแปรรูปผักตบชวา กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ๙๐ คน 
 (๒) จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนในการด าเนินกิจกรรม จ านวน ๓ กลุ่ม 
  ๒.๒.๒ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
 (๑) ชมรมรักษ์วัฒนธรรมวัดโบสถ์และกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 (๒) กลุ่มอาชีพสตรีต าบลบางหลวง หมู่ที่ ๒ ต าบลบางหลวง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี 
 (๓) กลุ่มจักรสานคันทรีพาร์ค ๑๕ หมู่ที่ ๔ ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
 ๒.๒.๓  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ       
โดยใช้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ดังต่อไปนี้ 
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 (๑) ปรับทุกข์ โดยการสอบถามพูดคุยเรื่องความทุกข์ของประชาชนในชุมชน การแลกเปลี่ยน
ความทุกข์ซึ่งกันและกัน ในฐานะที่เราก็มีทุกข์เช่นเดียวกันกับประชาชนในชุมชน เราก็สามารถมีความสัมพันธ์    
กับประชาชนในชุมชนในระดับหนึ่ง และสามารถรับรู้ปัญหาของชุมชน 
 (๒) ผูกมิตร การท างานกับชุมชนจ าเป็นต้องทราบข้อมูลที่ลึกซึ้งและรอบด้าน ต้องเข้าไป  
ผูกมิตร เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่รอบด้านของชุมชน 
 (๓) วิเคราะห์ประชาชนในชุมชนว่ามีทัศนะอย่างไร มีความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ และต้อง
วิเคราะห์/จัดล าดับประชาชนในชุมชนที่เราไปท างานร่วมออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับที่ก้าวหน้า ระดับปานกลาง 
และระดับที่หล้าหลัง โดยเราต้องเริ่มต้นท างานกับประชาชนที่มีแนวคิดก้าวหน้า เพ่ือที่จ ะเข้าไปสร้างกระแส     
การรับรู้กับคนที่ปานกลาง และดึงส่วนที่ล้าหลังให้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนต่อไป 
 (๔) บ่มเพาะแกนน าและชักชวนให้เข้าร่วมท างานกับเรา เพ่ือให้แกนน าขยายบทบาท     
ในการไปท างานกับประชาชนในชุมชน  
 (๕) ขยายผลกับชุมชนอื่นเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
  ๒.๓ ประโยชน์ในการด าเนินการ 
 ๒.๓.๑ ผลผลิตโครงการ (output) 
 ได้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผักตบชวา จ านวน ๓ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
 (๑) กระเป๋าสานผักตบชวา 
 (๒) บับเบิ้ลกันกระแทก/ทรายแมว 
 (๓) จานรักษ์โลก 
  ๒.๓.๒ ผลลัพธ์โครงการ (outcome) 
 (๑) มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผักตบชวา 
 (๒) ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 (๓) ขยะจากผักตบชวาในแม่น้ าเจ้าพระยาและคลองหมายเลข ๓ ลดน้อยลง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธาน ี โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๓๗๐ 
 

๓. ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง : จังหวัดอุบลราชธานี 
   ประเด็น มุ่งเน้นการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า สร้างรายได้แก่ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีความสุข 
   ๓.๑ สรุปสาระส าคัญ  
   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ การสร้างความเข้มแข็งให้ครัวเรือนยากจน 

(๑) นโยบายและแนวทางของจังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัด     
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และ
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ระดับต่าง ๆ โดยจะมีคณะท างานวิเคราะห์และติดตามในการวางแผนให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ ๕ มิติ 
คือ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านสุขภาพ และมิติด้านการเข้าถึงบริการรัฐ 

(๒) บูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนงาน 
(๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพัฒนา          

ขีดความสามารถคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลจากระบบพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map 
and Analytics Platform : TPMAP) ควบคู่กับการใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลผู้ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการยืนยันข้อมูลซึ่งกันและกัน 

(๔) การด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนโดยอาศัยกลไกการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
ด้วยการส่งเสริมอาชีพที่ตรงกับทักษะและภูมิสังคมของครัวเรือน  
   ๓.๑.๒ ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
     (๑) ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้นเป็นการการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้างมากกว่า
การแก้ไขปัญหาแบบสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะสามารถสร้างความม่ันคงอย่างยั่งยืนแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ 
     (๒) ท าให้ผู้มีรายได้น้อย มีความม่ันคงในอาชีพ มีรายได้และคุณภาพท่ีดีเพ่ิมข้ึน 
 ๓.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   ๓.๒.๑ โครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
     (๑) จัดท าฐานข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย 
     (๒) ตรวจสอบข้อมูล/สถานะครัวเรือน โดยทีมปฏิบัติการแก้จนระดับต าบล/หมู่บ้าน 
    (๓) ประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) จ าแนกครัวเรือนตามการตกเกณฑ์มิติต่าง ๆ ทั้ง ๕ มิติ เพ่ือก าหนด
หน่วยงานเจ้าภาพและวางแผนขับเคลื่อนโครงการ 
    (๔) คณะท างานครัวเรือนตกเกณฑ์แต่ละมิติ ท าการติดตามประมวลสรุปผล และรายงาน 
คจพ.จ. พิจารณาและให้ความช่วยเหลือ 
    (๕) สนับสนุนการประกอบอาชีพตามความต้องการของครัวเรือน 
    (๖) นายอ าเภอพ้ืนที่  อ านวยการ สั่ งการ ก ากับดูแล ตรวจสอบ และรายงานผล           
การด าเนินงานสรุปในภาพรวมให้คณะท างานครัวเรือนตกเกณฑ์แต่ละมิติเสนอ คจพ.จ. พิจารณา 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๓๗๐ 
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ระดับต่าง ๆ โดยจะมีคณะท างานวิเคราะห์และติดตามในการวางแผนให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ ๕ มิติ 
คือ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านสุขภาพ และมิติด้านการเข้าถึงบริการรัฐ 

(๒) บูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนงาน 
(๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพัฒนา          

ขีดความสามารถคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลจากระบบพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map 
and Analytics Platform : TPMAP) ควบคู่กับการใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลผู้ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการยืนยันข้อมูลซึ่งกันและกัน 

(๔) การด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนโดยอาศัยกลไกการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
ด้วยการส่งเสริมอาชีพที่ตรงกับทักษะและภูมิสังคมของครัวเรือน  
   ๓.๑.๒ ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
     (๑) ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้นเป็นการการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้างมากกว่า
การแก้ไขปัญหาแบบสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะสามารถสร้างความม่ันคงอย่างยั่งยืนแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ 
     (๒) ท าให้ผู้มีรายได้น้อย มีความม่ันคงในอาชีพ มีรายได้และคุณภาพท่ีดีเพ่ิมข้ึน 
 ๓.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   ๓.๒.๑ โครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
     (๑) จัดท าฐานข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย 
     (๒) ตรวจสอบข้อมูล/สถานะครัวเรือน โดยทีมปฏิบัติการแก้จนระดับต าบล/หมู่บ้าน 
    (๓) ประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) จ าแนกครัวเรือนตามการตกเกณฑ์มิติต่าง ๆ ทั้ง ๕ มิติ เพ่ือก าหนด
หน่วยงานเจ้าภาพและวางแผนขับเคลื่อนโครงการ 
    (๔) คณะท างานครัวเรือนตกเกณฑ์แต่ละมิติ ท าการติดตามประมวลสรุปผล และรายงาน 
คจพ.จ. พิจารณาและให้ความช่วยเหลือ 
    (๕) สนับสนุนการประกอบอาชีพตามความต้องการของครัวเรือน 
    (๖) นายอ าเภอพ้ืนที่  อ านวยการ สั่ งการ ก ากับดูแล ตรวจสอบ และรายงานผล           
การด าเนินงานสรุปในภาพรวมให้คณะท างานครัวเรือนตกเกณฑ์แต่ละมิติเสนอ คจพ.จ. พิจารณา 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๓๗๐ 
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๔. คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น : จังหวัดขอนแก่น 
๔.๑ สรุปสาระส าคัญ 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ และคณะนายอ าเภอทั้ง ๒๖ อ าเภอ
ไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน รัฐกวางซีจวง ที่มีแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน มาเป็นแนวทางปรับใช้กับจังหวัด
ขอนแก่น จึงเกิดโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชน
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และสามารถพัฒนาร่วมกันอย่างเกื้อกูล สมดุลและยั่งยืน และเพ่ือตอบสนอง         
งบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล และการพัฒนาสู่เมือง Khonkaen Smart City 

๔.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๒.๑ กลไกการท างาน คือ การขับเคลื่อนงาน และแก้ไขปัญหา ด้วย ๕ มิติ ๕ วงล้อ ตาม    

TPMAP Logbook (มิติที่ ๑ ด้านรายได้และอาชีพ มิติที่ ๒ ด้านสุขภาพ มิติที่ ๓ ด้านการศึกษา มิติที่ ๔ ด้านที่อยู่อาศัย 
และมิติที่ ๕ สวัสดิการแห่งรัฐ) ประชุมแก้ไขปัญหาความยากจน และบูรณาการภารกิจงานตามบทบาทภารกิจ   
ของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ลงพ้ืนที่เป้าหมายเดียวกัน การปฏิบัติงานของข้าราชการในระดับอ าเภอ ข้าราชการ
คู่เสี่ยว ภาคประชาชน ภาคเอกชน ในพ้ืนที่ ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท รวมถึงการแสวงหางบประมาณในการช่วยเหลือ         
ตามก าลังและความสามารถของอ าเภอเป็นเบื้องต้น ภาควิชาการได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา เช่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคล เครือข่ายวิทยาลัยการอาชีพ โครงการคืนคุณแผ่นดิน      
ในข้อเสนอแนะทางวิชาการ ผนวกกับการปฏิบัติการในเชิงพื้นที่  

๔.๒.๒ คณะท างานในทุกระดับ ประกอบด้วย  
(๑) ระดับจังหวัด มีคณะท างาน ๓ คณะ (๑) คณะท างาน ศจพ.จ. (๒) คณะท างาน

ขับเคลื ่อนโครงการคู ่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น เป็นชุดอ านวยการการท างานในระดับจังหวัด               
(๓) คณะท างานชุดปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาความยากจนตามภารกิจ ใน ๕ มิติ ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จน
คนขอนแก่น เป็นชุดปฏิบัติการ และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน  

(๒) ระดับอ าเภอ มีคณะท างาน ศจพ.อ. และค าสั่งระดับอ าเภอแต่งตั้งคณะท างานเป็นการเฉพาะ 

(๓) ระดับต าบล โดยการน าของเครือข่ายก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นองค์กรให้การสนับสนุน  

(๔) ระดับหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) น าทีมอาสาสมัคร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาสาพัฒนาชุมชน (อช., ผู้น า อช.) 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) และจิตอาสาในหมู่บ้าน 

๔.๒.๓ ระบบการท างานที่ใช้เป็นเครื่องมือการท างาน คือ TPMAP ถ่ายทอดการท างานของโปรแกรม
บรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนรู้ของข้าราชการคู่เสี่ยว หลักสูตรขอนแก่นศึกษา (๑) สัมมนาข้าราชการคู่เสี่ยว        
โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมายคณะอาจารย์ มาเป็นวิทยากรกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข และการด าเนินงานในอนาคต (๒) การเรียนรู้การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ Deep interview 
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“Survey Village” น าสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมของชุมชน “สู่ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนแห่งความเกื้อกูล”    
(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง One page เพ่ือการขับเคลื่อนงาน และน าสู่โมเดลของแต่ละมิติ 
เพ่ือใช้ในการติดตามงานในทุกข้ันตอน 

๔.๒.๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการด้วย ๔ กระบวนงาน ๓ เป้าหมาย ๒ กลยุทธ์ ๑ โครงการ 
   (๑) ๔ กระบวนงาน วัตถุประสงค์ “ใช้พลังการมีส่วนร่วมของข้าราชการ เอกชน จับคู่ดูแล 
รับผิดชอบครัวเรือนยากจน”  

๑) ชี้เป้าชีวิต (ศึกษาข้อมูลรายครัวเรือน ประชาคมหมู่บ้านตรวจสอบ ทบทวนว่าเป็น
ครัวเรือนยากจนจริง)  

๒) เข็มทิศชีวิต “จับคู่ผูกเสี่ยว” จับเข่าวางแผนแก้จนครัวเรือน ข้าราชการอ าเภอจับคู่
เสี่ยวกับภาคเอกชน ช่วยเหลือครัวเรือน ข้าราชการจังหวัด “บทบาทพี่เลี้ยง” ประสานความร่วมมือสถานศึกษา 

๓) บริหารจัดการชีวิต “คู่เสี่ยวลงมือแก้จน” ปรับ Mind Set สอนให้รู้จักพ่ึงพาตนเอง 
ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอาชีพ ๑๐ อาชีพแก้จน ๑๐ ร้อยคนขอนแก่น แสวงหาทุน กองทุนชุมชนใน
พ้ืนที่ การบริหารจัดการหนี้ครัวเรือนบรรเทาความเดือดร้อน พัฒนาคุณภาพชีวิต (น้ า ไฟฟ้า โรงเรียน ซ่อมแซมที่
อยู่อาศัย ทุนการศึกษา ฯลฯ) การจัดหาทุนช่วยเหลือ 

๔) ดูแลชีวิต “คู่เสี่ยว เยี่ยมยามถามไถ่ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” (ไปเยี่ยม ช่วยเหลือ แก้ไข 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน บันทึกข้อมูล Family Folder และรายงานผลให้นายอ าเภอ/จังหวัดทราบ 

(๒) เป้าหมาย ยกระดับคุณภาพชีวิต ๓ ดี  
๑) ความเป็นอยู่ดี (ลดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิต ลดละเลิกอบายมุข สุขภาพดี การออม 

และจัดท าบัญชีครัวเรือน) 
๒) รายได้ดี (ฝึกอบรมอาชีพ รวมกลุ่ม การออม ทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน) 
๓) สวัสดิการดี (สวัสดิการแห่งรัฐครบถ้วน/สวัสดีการชุมชน จิตอาสา การดูแล ผู้สูงอายุ 

เด็ก ผู้ด้อยโอกาส และครัวเรือนยากจน) 
(๓) กลยุทธ์ กลยุทธ์ส าคัญในการขับเคลื่อน คือ ๒ พลัง   

๑) พลังจากภายในชุมชน “ต้องระเบิดจากข้างใน” ที่ส าคัญมาก คือ ผู้น าชุมชน และ
องค์กรที่มีในชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ ความเอ้ืออาทร ท าให้เกิด อาสาสมัครในชุมชน สร้าง
คนให้เป็น “จิตอาสา” ตัวแทนภาครัฐ ที่สร้างขึ้นในชุมชน จึงเป็นเสมือน ผู้ที่ท างาน ตามนโยบายรัฐบาล และ
ช่วยเหลือ พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนให้เกิดขึ้น เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) อาสาพัฒนาชุมชน(อช.) ผู้น า อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ฯลฯ)  

๒) พลังจากภายนอกชุมชน (คู่เสี่ยว ราชการ เอกชน ภาคประชาสังคม) ปฏิบัติการ      
๔ ท ๓ พ ทัศนคติ ปรับทัศนคติ (mind set) ทางบวก พูดคุยให้ครัวเรือนรู้สึกอบอุ่น ทักษะ หาทักษะการประกอบอาชีพ 
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๔. คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น : จังหวัดขอนแก่น 
๔.๑ สรุปสาระส าคัญ 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ และคณะนายอ าเภอทั้ง ๒๖ อ าเภอ
ไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน รัฐกวางซีจวง ที่มีแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน มาเป็นแนวทางปรับใช้กับจังหวัด
ขอนแก่น จึงเกิดโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชน
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และสามารถพัฒนาร่วมกันอย่างเกื้อกูล สมดุลและยั่งยืน และเพ่ือตอบสนอง         
งบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล และการพัฒนาสู่เมือง Khonkaen Smart City 

๔.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๔.๒.๑ กลไกการท างาน คือ การขับเคลื่อนงาน และแก้ไขปัญหา ด้วย ๕ มิติ ๕ วงล้อ ตาม    

TPMAP Logbook (มิติที่ ๑ ด้านรายได้และอาชีพ มิติที่ ๒ ด้านสุขภาพ มิติที่ ๓ ด้านการศึกษา มิติที่ ๔ ด้านที่อยู่อาศัย 
และมิติที่ ๕ สวัสดิการแห่งรัฐ) ประชุมแก้ไขปัญหาความยากจน และบูรณาการภารกิจงานตามบทบาทภารกิจ   
ของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ลงพ้ืนที่เป้าหมายเดียวกัน การปฏิบัติงานของข้าราชการในระดับอ าเภอ ข้าราชการ
คู่เสี่ยว ภาคประชาชน ภาคเอกชน ในพ้ืนที่ ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท รวมถึงการแสวงหางบประมาณในการช่วยเหลือ         
ตามก าลังและความสามารถของอ าเภอเป็นเบื้องต้น ภาควิชาการได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา เช่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคล เครือข่ายวิทยาลัยการอาชีพ โครงการคืนคุณแผ่นดิน      
ในข้อเสนอแนะทางวิชาการ ผนวกกับการปฏิบัติการในเชิงพื้นที่  

๔.๒.๒ คณะท างานในทุกระดับ ประกอบด้วย  
(๑) ระดับจังหวัด มีคณะท างาน ๓ คณะ (๑) คณะท างาน ศจพ.จ. (๒) คณะท างาน

ขับเคลื ่อนโครงการคู ่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น เป็นชุดอ านวยการการท างานในระดับจังหวัด               
(๓) คณะท างานชุดปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาความยากจนตามภารกิจ ใน ๕ มิติ ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จน
คนขอนแก่น เป็นชุดปฏิบัติการ และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน  

(๒) ระดับอ าเภอ มีคณะท างาน ศจพ.อ. และค าสั่งระดับอ าเภอแต่งตั้งคณะท างานเป็นการเฉพาะ 

(๓) ระดับต าบล โดยการน าของเครือข่ายก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นองค์กรให้การสนับสนุน  

(๔) ระดับหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) น าทีมอาสาสมัคร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาสาพัฒนาชุมชน (อช., ผู้น า อช.) 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) และจิตอาสาในหมู่บ้าน 
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“Survey Village” น าสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมของชุมชน “สู่ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนแห่งความเกื้อกูล”    
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ความช านาญของครัวเรือน ทรัพยากร พ้ืนที่ที่สามารถแปลงเป็นทุน สร้างอาชีพ ที่ดิน ปัจจัยการผลิต ทางออก 
หนทางที่ครัวเรือนคิด ตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาของครัวเรือนตนเองอย่างเหมาะสมต่อตนเอง “สงเคราะห์” คนที่ 
ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ สนับสนุน ด้านอาชีพ ในครัวเรือน “ที่พัฒนาได้” สู่การด ารงชีวิต ๓ พ เศรษฐกิจพอเพียง 
ความสุขพอเพียง ครอบครัวอบอุ่นพอเพียง 

(๔) โครงการ คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น (The Project Of Siew Partnership 
Against Poverty) มีแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย ๕ มิต ิ

มิติ ๑ ด้านอาชีพและรายได้ ส่งเสริมให้ความรู้ ด้านอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ท างานแบบ ๔ ประสาน ภาคเกษตรกร ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคสถาบันการเงิน น าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง/โครงการพระราชด าริฯ/โคกหนองนาโมเดล/ทหารพันธุ์ดี/โครงการปิดทองหลังพระ ฯลฯ 

มิติ ๒ ด้านการศึกษา (แก้ไขปัญหาทุกช่วงวัย) น าข้อมูลครัวเรือน เข้าสู่ระบบ
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (CCT/ศึกษา)/สถานศึกษาทุกรดับ(สพฐ. วิทยาลัย มหาวิทยาลัย)/ช่วยเหลือระบบ
การศึกษาโดยภาคเอกชนในการให้ทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาเด็กในชนบทฯ/มูลนิธิ/สมาคม/กาชาด 

มิติ ๓ ด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพตามก าหนดระยะเวลา(ชราภาพ/ผู้ป่วยติดเตียง/
พิการ/HIV)/ระบบบริการสุขภาพ/กองทุนสุขภาพต าบล/คนขอนแก่นทุกครบครัวมีหมอประจ าตัว  ๓ คน/
caregiver/Long term care (care manager)/ท้องถิ่น/กาชาด ให้บริการและอ านวยความสะดวกบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า 

มิติ ๔ ด้านที่อยู่อาศัย ความเป็นอยู่ ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักผู้พิการ ผู้สูงอายุ บ้าน
พอเพียง บ้านมั่นคง บ้านเอ้ืออาทร บ้านกาชาด มูลนิธิ CSR บริษัทต่าง ๆ ฯลฯ บริหารจัดการโครงการด้วยการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่น ในการจัดซื้อวัสดุ แรงงาน/ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ  

มิติ ๕ ด้านสวัสดิการแห่งรัฐ รวมสวัสดิการทุกประเภทจากทุกหน่วยงานและสร้างการ
รับรู้ให้ข้าราชการคู่เสี่ยวให้ความช่วยเหลือ น าพาให้สมาชิกในครัวเรือนเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น  โทร. ๐ ๔๓๒๔ ๖๖๙๒ 
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๕. การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ : จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๕.๑ สรุปสาระส าคัญ 

ความส าคัญของภารกิจ 
จังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา  

ทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่าและเสน่ห์ที่โดดเด่น เอ้ือต่อการพัฒนา และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับพ้ืนที่ได้ สามารถเชื่อมโยงกันในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกลุ่มล้านนาที่ประชาชน  มีความสัมพันธ์     
ต่อกันมาอย่างยาวนาน  การน าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาสร้างคุณค่า เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นแนวทาง    
ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้านนา ให้เกิดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) ที่เปิดให้ใช้เพื่อการท่องเที่ยว    
โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน นับเป็นต้นทุนทางธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ที่
สามารถพัฒนาให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด สร้างรายได้ ความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

     
 

นอกจากนั้นแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีความโดดเด่นในด้านศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
สปาไทย ในสไตล์ล้านนาซึ่งมีอัตลักษณ์ทั้งด้านสถาปัตยกรรม หัตถกรรม เครื่องใช้อุปกรณ์ ผ้าทอการแต่งกาย
อาหาร สมุนไพร เครื่องหอม และศาสตร์แห่งการนวดล้านนา รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ า พุร้อนธรรมชาติที่ส าคัญ    
ของประเทศ และยังเป็นเมืองที่มีความโดดเด่น มีศักยภาพในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) มีความพร้อม
ในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยว อาทิ ท่าอากาศยานนานาชาติ      
การคมนาคมขนส่งทางบกเชื่อมระหว่างภาค มหานคร และเมืองหลัก เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลดี
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และการขยายเชื่อมโยงสู่เมืองรอง เช่น ล าปาง เชียงราย ฯลฯ 

๕.๒ แนวทางการด าเนินการ  
จังหวัดเชียงใหม่ได้มีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่า เชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม 

สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ในรูปแบบของ
คณะกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคมด้วยขั้นตอนส าคัญ คือ การประมวลสถานการณ์
ด้านการท่องเที่ยวและศักยภาพของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด น าไปสู่การก าหนดผลิตภัณฑ์ส าคัญ
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ของจังหวัดเชียงใหม่ (Product Champion) ได้แก่ (๑) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (๒) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(๓) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และ (๔) การท่องเที่ยวรูปแบบ MICE รวมทั้งการก าหนดกรอบแนวความคิดการหา
จุดตัด (แกน X – Y) ในการท าโครงการ คือ การก าหนดพ้ืนที่ (Zone) ที่ต้องการพัฒนา การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
และการบูรณาการแผนงาน โดยก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา ๖ ประเด็น คือ 

๕.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ 
๕.๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและ

ท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
๕.๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
๕.๒.๔ ยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน 
๕.๒.๕ ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการท่องเที่ยว 

 
๕.๓ กิจกรรม 

 จังหวัดเชียงใหม่ได้ก าหนดกิจกรรมรองรับประเด็นส าคัญด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่า 
เชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น ให้มีการด าเนินการได้อย่างครบถ้วนเชื่อมโยงกันตั้งแต่
ต้นทางถึงปลายทาง ตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยมีกิจกรรมรองรับ ๘ กิจกรรมหลัก ดังนี้     

๕.๓.๑ ต้นทาง ประกอบด้วย (๑) จัดการองค์ความรู้และบริหารจัดการชุมชน (๒) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (๓) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว และ 
(๔) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  

๕.๓.๒ กลางทาง ประกอบด้วย (๑) พัฒนากิจกรรมเส้นทางและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว          
(๒) การเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยว สินค้าท่ีระลึก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง   

๕.๓.๓ ปลายทาง ประกอบด้วย (๑) พัฒนาตลาด (๒) ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ 
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๕. การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ : จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๕.๑ สรุปสาระส าคัญ 

ความส าคัญของภารกิจ 
จังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา  

ทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่าและเสน่ห์ที่โดดเด่น เอ้ือต่อการพัฒนา และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับพ้ืนที่ได้ สามารถเชื่อมโยงกันในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกลุ่มล้านนาที่ประชาชน  มีความสัมพันธ์     
ต่อกันมาอย่างยาวนาน  การน าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาสร้างคุณค่า เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นแนวทาง    
ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้านนา ให้เกิดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) ที่เปิดให้ใช้เพื่อการท่องเที่ยว    
โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน นับเป็นต้นทุนทางธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ที่
สามารถพัฒนาให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด สร้างรายได้ ความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

     
 

นอกจากนั้นแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีความโดดเด่นในด้านศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
สปาไทย ในสไตล์ล้านนาซึ่งมีอัตลักษณ์ทั้งด้านสถาปัตยกรรม หัตถกรรม เครื่องใช้อุปกรณ์ ผ้าทอการแต่งกาย
อาหาร สมุนไพร เครื่องหอม และศาสตร์แห่งการนวดล้านนา รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ า พุร้อนธรรมชาติที่ส าคัญ    
ของประเทศ และยังเป็นเมืองที่มีความโดดเด่น มีศักยภาพในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) มีความพร้อม
ในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยว อาทิ ท่าอากาศยานนานาชาติ      
การคมนาคมขนส่งทางบกเชื่อมระหว่างภาค มหานคร และเมืองหลัก เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลดี
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และการขยายเชื่อมโยงสู่เมืองรอง เช่น ล าปาง เชียงราย ฯลฯ 

๕.๒ แนวทางการด าเนินการ  
จังหวัดเชียงใหม่ได้มีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่า เชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม 

สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ในรูปแบบของ
คณะกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคมด้วยขั้นตอนส าคัญ คือ การประมวลสถานการณ์
ด้านการท่องเที่ยวและศักยภาพของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด น าไปสู่การก าหนดผลิตภัณฑ์ส าคัญ
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ของจังหวัดเชียงใหม่ (Product Champion) ได้แก่ (๑) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (๒) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(๓) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และ (๔) การท่องเที่ยวรูปแบบ MICE รวมทั้งการก าหนดกรอบแนวความคิดการหา
จุดตัด (แกน X – Y) ในการท าโครงการ คือ การก าหนดพ้ืนที่ (Zone) ที่ต้องการพัฒนา การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
และการบูรณาการแผนงาน โดยก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา ๖ ประเด็น คือ 

๕.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ 
๕.๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและ

ท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
๕.๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
๕.๒.๔ ยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน 
๕.๒.๕ ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการท่องเที่ยว 

 
๕.๓ กิจกรรม 

 จังหวัดเชียงใหม่ได้ก าหนดกิจกรรมรองรับประเด็นส าคัญด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่า 
เชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น ให้มีการด าเนินการได้อย่างครบถ้วนเชื่อมโยงกันตั้งแต่
ต้นทางถึงปลายทาง ตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยมีกิจกรรมรองรับ ๘ กิจกรรมหลัก ดังนี้     

๕.๓.๑ ต้นทาง ประกอบด้วย (๑) จัดการองค์ความรู้และบริหารจัดการชุมชน (๒) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (๓) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว และ 
(๔) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  

๕.๓.๒ กลางทาง ประกอบด้วย (๑) พัฒนากิจกรรมเส้นทางและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว          
(๒) การเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยว สินค้าท่ีระลึก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง   

๕.๓.๓ ปลายทาง ประกอบด้วย (๑) พัฒนาตลาด (๒) ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ 
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๕.๔ ความส าเร็จของการด าเนินการ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : จังหวัดเชียงใหม่ได้ด าเนินการ
โดยประเมินผลความส าเร็จผ่านตัวชี้วัดส าคัญ ๒ ประเด็น คือ (๑) รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมขึ้น 
และ (๒) จ านวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น 

จากการด าเนินการข้างต้น ประชาชนชาวเชียงใหม่จะมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการยกระดับมาตรฐาน
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก รวมถึงการพัฒนามาตรฐาน
ของบุคลากรเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ภายในหลักการในการเพ่ิมมูลค่าให้กับต้นทุนทางการท่องเที่ยว   
ที่มีอยู่เดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้น ตลอดจนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนในจังหวัดเชียงใหม่  จะได้รับความสะดวกสบาย          
ในการเดินทาง และได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และได้รับความประทับใจจากการมาเยือน
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงานหลักในพ้ืนท่ี : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
    โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๓๒๕ – ๖ 
    (๒) หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ มช., ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่,

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี ๑,๒,๓ , สบอ. ๑๖, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ, อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย, ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่, 
อ าเภอที่เกี่ยวข้อง, ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ต ารวจท่องเที่ยว, พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบน
พื้นที่สูง, ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่, 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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๕.๔ ความส าเร็จของการด าเนินการ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : จังหวัดเชียงใหม่ได้ด าเนินการ
โดยประเมินผลความส าเร็จผ่านตัวชี้วัดส าคัญ ๒ ประเด็น คือ (๑) รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมขึ้น 
และ (๒) จ านวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น 

จากการด าเนินการข้างต้น ประชาชนชาวเชียงใหม่จะมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการยกระดับมาตรฐาน
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก รวมถึงการพัฒนามาตรฐาน
ของบุคลากรเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ภายในหลักการในการเพ่ิมมูลค่าให้กับต้นทุนทางการท่องเที่ยว   
ที่มีอยู่เดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้น ตลอดจนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนในจังหวัดเชียงใหม่  จะได้รับความสะดวกสบาย          
ในการเดินทาง และได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และได้รับความประทับใจจากการมาเยือน
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงานหลักในพ้ืนท่ี : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
    โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๓๒๕ – ๖ 
    (๒) หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ มช., ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่,

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี ๑,๒,๓ , สบอ. ๑๖, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ, อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย, ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่, 
อ าเภอที่เกี่ยวข้อง, ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ต ารวจท่องเที่ยว, พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบน
พื้นที่สูง, ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่, 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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๖. Phuket Sandbox : จังหวัดภูเก็ต 
๖.๑ สรุปสาระส าคัญ 

 จังหวัดภูเก็ตได้ประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ เนื่องจากได้รับผลกระทบการแพร่ระบาด             
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจ านวนมาก 
ประชาชนบางส่วนได้กลายเป็นคนจนเฉียบพลันมีรายได้ต่อหัวต่ ากว่าเส้นความยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. เนื่องจาก
รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเท่ียว จ านวน ๔๔๒,๘๙๑ ล้านบาท 
แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลดเหลือเพียง ๑๐๘,๔๖๔ ล้านบาท โดย ๙๘,๘๓๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๑ เป็นรายได้
ในช่วงก่อน (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) และหลังจากนั้นจังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยเพียง
เดือนละ ๑,๒๙๙ ล้านบาท (เดือนมิถุนายน – ธันวาคม) ซึ่งในช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดภูเก็ตมี
รายได้เฉลี่ยเดือนละกว่า ๓๒,๗๕๒ ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ ๙๖) โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดมี
ความเชื่อมโยงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมการบริการถึงร้อยละ ๘๔ โดยธุรกิจบริการดังกล่าวส่วนมากเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการท่องเที่ยว ซึ่งการลดลงของรายได้จากการท่องเที่ยวส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดภู เก็ต                
มีความเปราะบางสูง และเป็นที่มาของภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
 ๖.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 เนื่องจากสถานการณ์ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจดังกล่าวจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีแนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 
  ๖.๒.๑ การด าเนินการในระยะสั้น หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในจังหวัดภูเก็ต ได้มีการด าเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตไว ้           
๒ ส่วน คือ  

(๑) การช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง/กลุ่มคนด้อยโอกาส จากการที่เกิดภาวะการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ท าให้เกิด
ภาวการณ์ว่างงานเกิดขึ้น เนื่องจากมีรายได้เฉลี่ยที่ต่ ากว่าเส้นความยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. จังหวัดภูเก็ตจึงได้มี   
การส ารวจและช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง/กลุ่มคนด้อยโอกาสและกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถด ารงชีวิตได้ก่อน 
โดยการสร้างโรงทานการแจกสิ่งของยังชีพ เช่น ข้าวสารเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในภาวะวิกฤติ ดังนี้  

๑) กลุ่มคนเปราะบาง คนด้อยโอกาสจังหวัดภูเก็ต ได้มีการส ารวจกลุ่มคนเปราะบาง 
ทั้งสิ้นจ านวน ๔,๕๕๑ คน โดยได้รับความช่วยเหลือเป็นข้าวสาร และเครื่องบริโภคที่จ าเป็น  เพื่อช่วยบรรเทา     
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น  

๒) การจัดท าโรงทานโดย ส านักงาน กศน. เพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาสกลุ่มคนอ่อนแอ
ในจังหวัดภูเก็ต ได้ด าเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีจ านวนคนที่ได้รับ
การช่วยเหลือและใช้บริการจ านวนทั้งสิ้น ๕,๑๙๖ คน  
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(๒) การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแนวทางการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต มีแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจในจังหวัดได้เกิดพลวัตร จังหวัดภูเก็ตจึงได้มีข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี    
เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๖๓ โดยข้อเสนอ
ของภาครัฐและเอกชนของจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มีดังนี้ 
 ๑) มาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามัน ในระยะ
เร่งด่วน ประกอบด้วย 

๑.๑) การปรับปรุงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน 
๑.๒) การส่งเสริมให้มีการจัดประชุม สัมมนา ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัด

อันดามันของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑.๓) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการกีฬา อาหาร และสันทนาการ  
๑.๔) การเพ่ิมจ านวนเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต ในช่วงสุดสัปดาห์ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
๑.๕) มาตรการส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย 

โครงการฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมให้เกิดการช่วยเหลือตนเองด้วยการปลูกพืชสวนครัว โครงการสนับสนุนการปลูกพืช 
๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของจังหวัดภูเก็ต โครงการภูเก็ต
เมืองสะอาดการรักษาการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมทั้งฝั่ง
นายจ้างและลูกจ้าง  

๑.๖) มาตรการทางการเงิน ประกอบด้วย การขยายเวลาพักช าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยในสินเชื่อเพ่ือธุรกิจ การจัดตั้งวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน
จังหวัดอันดามัน และการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์  

๑.๗) แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแนวทาง ๕T ซึ่งประกอบด้วย 
Targeting Testing on Arrival Tracing Application Treating Capacity และ Trusting Fund  

๑.๘) การจัดตั้งคณะท างาน Phuket Sandbox เพ่ือปรับปรุง แก้ไข กระบวนงาน 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตในประเทศไทยในส่วนของภาคการท่องเที่ยวและจัดตั้งคณะท างาน        
เพ่ือแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจที่เกิดจากผลกระทบของโควิดของจังหวัดภูเก็ต  
 ๒) มาตรการฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาในระยะต่อไป 
ประกอบด้วย  

๒.๑) โครงการพัฒนาคุณภาพการคัดกรองด่านตรวจภูเก็ต  
๒.๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ (สายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว ระยะทาง 

๒๒.๔ กิโลเมตร)  
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๖. Phuket Sandbox : จังหวัดภูเก็ต 
๖.๑ สรุปสาระส าคัญ 

 จังหวัดภูเก็ตได้ประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ เนื่องจากได้รับผลกระทบการแพร่ระบาด             
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจ านวนมาก 
ประชาชนบางส่วนได้กลายเป็นคนจนเฉียบพลันมีรายได้ต่อหัวต่ ากว่าเส้นความยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. เนื่องจาก
รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเท่ียว จ านวน ๔๔๒,๘๙๑ ล้านบาท 
แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลดเหลือเพียง ๑๐๘,๔๖๔ ล้านบาท โดย ๙๘,๘๓๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๑ เป็นรายได้
ในช่วงก่อน (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) และหลังจากนั้นจังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยเพียง
เดือนละ ๑,๒๙๙ ล้านบาท (เดือนมิถุนายน – ธันวาคม) ซึ่งในช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดภูเก็ตมี
รายได้เฉลี่ยเดือนละกว่า ๓๒,๗๕๒ ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ ๙๖) โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดมี
ความเชื่อมโยงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมการบริการถึงร้อยละ ๘๔ โดยธุรกิจบริการดังกล่าวส่วนมากเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการท่องเที่ยว ซึ่งการลดลงของรายได้จากการท่องเที่ยวส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดภู เก็ต                
มีความเปราะบางสูง และเป็นที่มาของภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
 ๖.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 เนื่องจากสถานการณ์ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจดังกล่าวจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีแนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 
  ๖.๒.๑ การด าเนินการในระยะสั้น หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในจังหวัดภูเก็ต ได้มีการด าเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตไว้            
๒ ส่วน คือ  

(๑) การช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง/กลุ่มคนด้อยโอกาส จากการที่เกิดภาวะการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ท าให้เกิด
ภาวการณ์ว่างงานเกิดขึ้น เนื่องจากมีรายได้เฉลี่ยที่ต่ ากว่าเส้นความยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. จังหวัดภูเก็ตจึงได้มี   
การส ารวจและช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง/กลุ่มคนด้อยโอกาสและกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถด ารงชีวิตได้ก่อน 
โดยการสร้างโรงทานการแจกสิ่งของยังชีพ เช่น ข้าวสารเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในภาวะวิกฤติ ดังนี้  

๑) กลุ่มคนเปราะบาง คนด้อยโอกาสจังหวัดภูเก็ต ได้มีการส ารวจกลุ่มคนเปราะบาง 
ทั้งสิ้นจ านวน ๔,๕๕๑ คน โดยได้รับความช่วยเหลือเป็นข้าวสาร และเครื่องบริโภคที่จ าเป็น  เพื่อช่วยบรรเทา     
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น  

๒) การจัดท าโรงทานโดย ส านักงาน กศน. เพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาสกลุ่มคนอ่อนแอ
ในจังหวัดภูเก็ต ได้ด าเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีจ านวนคนที่ได้รับ
การช่วยเหลือและใช้บริการจ านวนทั้งสิ้น ๕,๑๙๖ คน  
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(๒) การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแนวทางการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต มีแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจในจังหวัดได้เกิดพลวัตร จังหวัดภูเก็ตจึงได้มีข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี    
เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๖๓ โดยข้อเสนอ
ของภาครัฐและเอกชนของจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มีดังนี้ 
 ๑) มาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามัน ในระยะ
เร่งด่วน ประกอบด้วย 

๑.๑) การปรับปรุงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน 
๑.๒) การส่งเสริมให้มีการจัดประชุม สัมมนา ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัด

อันดามันของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑.๓) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการกีฬา อาหาร และสันทนาการ  
๑.๔) การเพ่ิมจ านวนเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต ในช่วงสุดสัปดาห์ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
๑.๕) มาตรการส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย 

โครงการฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมให้เกิดการช่วยเหลือตนเองด้วยการปลูกพืชสวนครัว โครงการสนับสนุนการปลูกพืช 
๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของจังหวัดภูเก็ต โครงการภูเก็ต
เมืองสะอาดการรักษาการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมทั้งฝั่ง
นายจ้างและลูกจ้าง  

๑.๖) มาตรการทางการเงิน ประกอบด้วย การขยายเวลาพักช าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยในสินเชื่อเพ่ือธุรกิจ การจัดตั้งวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน
จังหวัดอันดามัน และการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์  

๑.๗) แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแนวทาง ๕T ซึ่งประกอบด้วย 
Targeting Testing on Arrival Tracing Application Treating Capacity และ Trusting Fund  

๑.๘) การจัดตั้งคณะท างาน Phuket Sandbox เพ่ือปรับปรุง แก้ไข กระบวนงาน 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตในประเทศไทยในส่วนของภาคการท่องเที่ยวและจัดตั้งคณะท างาน        
เพ่ือแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจที่เกิดจากผลกระทบของโควิดของจังหวัดภูเก็ต  
 ๒) มาตรการฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาในระยะต่อไป 
ประกอบด้วย  

๒.๑) โครงการพัฒนาคุณภาพการคัดกรองด่านตรวจภูเก็ต  
๒.๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ (สายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว ระยะทาง 

๒๒.๔ กิโลเมตร)  
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๒.๓) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยว   
เชิงสุขภาพระดับโลก โดยโครงการในระยะที่หนึ่ง ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข
ระดับนานาชาติครบวงจร ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรักษ์  และศูนย์เวชศาสตร์พ้ืนที่ครบวงจร 
ส าหรับในระยะที่ ๒ ประกอบด้วย การจัดตั้งสถาบันบ าราศนราดูร สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน  และศูนย์มะเร็ง     
ในพ้ืนที่อันดามัน  

๒.๔) การให้สิทธิประโยชน์ ให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์         
หรือบริษัทเอกชนอ่ืน ๆ ให้ด าเนินการจัดตั้งพ้ืนที่ส านักงานในหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จังหวัดภูเก็ต      
ต่อมาจังหวัดภูเก็ต ขอรับการจัดสรรงบประมาณซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จ านวน ๖๖๖,๘๑๑,๑๙๖ บาท 
เพ่ือใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดภูเก็ต จ านวน ๔ โครงการ ได้แก่ การส่งเสริม   
การจ้างงานเร่งด่วนการสร้างโรงทานแบบมีส่วนร่วม มหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ       
ด้วยแนวคิด City of Gastronomy  
 ๖.๒.๒. มาตรการเตรียมการรองรับด้านการท่องเที่ยว (Phuket Model) เพ่ือให้เกิดการฟ้ืนฟู
เมืองในระยะยาวซึ่งจะต้องพ่ึงพิงด้านการท่องเที่ยวในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของเมือง แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ คนภูเก็ต
ต้องปลอดภัย และนักท่องเที่ยวเองต้องปลอดภัยด้วย โดยจังหวัดภูเก็ตได้วางมาตรการเพ่ือเตรียมรองรับ          
การท่องเที่ยวในช่วง Hi Season ไว้ ดังนี้         
  (๑) มาตรการการกักตัว/กักกันโรค เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ในจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีรูปแบบสถานที่กักกันทางราชการ ได้ก าหนดประเภทต่าง ๆ 
ไว้ในจังหวัดภูเก็ต ๕ ประเภท ได้แก่  

๑) Local Quarantine (LQ) มีจ านวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงแรมรีเซ็นต้าสวนหลวง 
จ านวน ๖๖ ห้อง  

๒) Alternative Local Quarantine (ALQ) จะเป็นโรงแรมที่ขึ้นทะเบียน ALQ 
จ านวน ๒๕ แห่ง ๒,๗๙๔ ห้อง (รวมศรีพันวา ๔๒ ห้อง) 

๓) Alternative Yacht Quarantine (AYQ) จะเป็นจุดจอดเรือชั่วคราวบริเวณอ่าวปอ 
พ้ืนที่โดยรอบรัศมี ๕๐๐ เมตร 

๔) Organizational Quarantine : OQ ประเภท ข มีจ านวน ๑ แห่ง คือโรงแรม
ศรีพันวา ซึ่งจะยึดแนวกักกันโรค ๑๔ วัน โดยนับวันที่เข้าสู่ราชอาณาจักรไทย เป็นวันที่ ๐ (Day o) และวันรุ่งขึ้น
เป็นวันที่ ๑ (Day ๑) ซึ่งเมื่ออยู่ในห้องพัก (villa) ครบ ๕ วัน และไม่มีการติดเชื้อหรือถูกระบุว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง 
ก็สามารถออกจากห้องพัก (villa) ได้แต่ยังคงกักตัวในบริเวณโรงแรมอีก ๙ วันจนครบ ๑๔ วัน ซึ่งมาตรการตรงนี้   
จะช่วยผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างมาก 

๕) Alternative Hospital Quarantine (AHO) มีจ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสิริโรจน์  
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     (๒) แนวทางการเปิดเมืองเพ่ือรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(Phuket Sandbox) ภายใต้แนวคิด “คนภูเก็ตปลอดภัย นักท่องเที่ยวปลอดภัย” โดยการฉีดวัคซีนให้ประชาชนภูเก็ต 
ร้อยละ ๗๐ เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นและนักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตก็ต้องมีการฉีดวัคซีนด้วย 

๑) แผนการกระจ่ายวัคซีนให้แก่ประชาชน จ านวน ๙๓๓,๑๗๔ Dose จะครอบคลุม
จ านวนประชาชนที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ( Immunity) โดยค านวณจากฐานประชากร ๔๙๓ ,๑๓๗ คน            
จะครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่มีทะเบียนบ้านและไม่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว จะมีประชากรเป้าหมายการฉีดวัคซีน ๔๖๖,๕๘๗ คน โดยมีศูนย์ฉีดวัคซีนที่เตรียมไว้ทั้งหมด ๙ ศูนย์ มีทีม
แพทย์/บุคลากรทั้งหมดที่วางแผนเตรียมไว้ ๒๐ ทีม ใช้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด ๔๐๐ คน แต่เปิดด าเนินการ 
จ านวน ๖ ศูนย์ ข้อมูลจ านวนผู้ลงทะเบียนและได้รับวัคซีนในจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔      
ตามเป้าหมาย ๔๖๖,๕๘๗ คน (๑) ผู้ที่ฉีดเข็มที่ ๑ แล้ว ๒๗๙,๙๔๓ คน (๒) ผู้ที่ฉีดครบ ๒ เข็ม ๙๘,๗๙๕ คน ผู้ที่ฉีด
เข็มที่ ๑ แล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๙ โดยข้อมูลถึง ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ลงทะเบียนและรอรับการฉีดวัคซีน 
๓๗๒,๗๘๓ คน   

๒) แผนการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจและเชิญชวนประชาชนฉีด
วัคซีน ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน จ านวน ๓ คณะ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
ดังนี้ (๑) คณะท างานการกระจายวัคซีน เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน COVID-19 มี รอง ผวจ.ภก. (ศ) เป็นหัวหน้า
คณะท างาน (๒) คณะท างานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 มี รอง ผวจ.ภก. (ส) เป็นหัวหน้า
คณะท างาน และ (๓) คณะท างานเพ่ือสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการรับวัคซีน COVID-19 มี รอง ผวจ.ภก. (ม) 
เป็นหัวหน้าคณะท างาน   

๓) มาตรการเตรียมการเปิดพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งระดับความรุนแรงของ
สถานการณ์การระบาด ดังนี้ 

๓.๑) ระดับความรุนแรงสีขาว ปลอดภัย คือไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศและจังหวัดภูเก็ต 
พบเฉพาะผู้ป่วยหรือติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศ และเข้าระบบกักกันโรค หรือรักษาในโรงพยาบาลที่ก าหนด 
และมีการจัดหาวัคซีนได้เพียงพอ   

๓.๒) ระดับความรุนแรงสีเขียว สถานการณ์ที่พบการระบาดไม่รุนแรง คือพบผู้ติดเชื้อ
ประปราย ๑-๕ รายต่อสัปดาห์ในจังหวัดเล็ก หรือไม่เกิน ๑ ต่อประชากรแสนคนต่อสัปดาห์ในจังหวัดใหญ่        
โดยสามารถระบุที่มาของการติดเชื้อ ระบุปัจจัยเสี่ยงหรือแหล่งโรคได้ทั้งหมด ผู้ป่วยทั้งหมดเข้ารับการรักษา        
ในโรงพยาบาลที่ก าหนด และสามารถควบคุมโรคได้หรือไม่มีการติดเชื้อเกินกว่า ๒ Generation 

๓.๓) ระดับความรุนแรงสีเหลือง สถานการณ์ท่ีมีการระบาดรุนแรงน้อย คือพบผู้ติดเชื้อ 
๑-๕ รายต่อประชากรแสนคนต่อสัปดาห์ โดยมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วย
รายเดิม หรือสามารถระบุแหล่งโรคได้ และพ้ืนที่การระบาดเกิดขึ้นในชุมชนเดียว 
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๒.๓) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยว   
เชิงสุขภาพระดับโลก โดยโครงการในระยะที่หนึ่ง ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข
ระดับนานาชาติครบวงจร ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรักษ์  และศูนย์เวชศาสตร์พ้ืนที่ครบวงจร 
ส าหรับในระยะที่ ๒ ประกอบด้วย การจัดตั้งสถาบันบ าราศนราดูร สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน  และศูนย์มะเร็ง     
ในพ้ืนที่อันดามัน  

๒.๔) การให้สิทธิประโยชน์ ให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์         
หรือบริษัทเอกชนอ่ืน ๆ ให้ด าเนินการจัดตั้งพ้ืนที่ส านักงานในหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จังหวัดภูเก็ต      
ต่อมาจังหวัดภูเก็ต ขอรับการจัดสรรงบประมาณซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จ านวน ๖๖๖,๘๑๑,๑๙๖ บาท 
เพ่ือใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดภูเก็ต จ านวน ๔ โครงการ ได้แก่ การส่งเสริม   
การจ้างงานเร่งด่วนการสร้างโรงทานแบบมีส่วนร่วม มหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ       
ด้วยแนวคิด City of Gastronomy  
 ๖.๒.๒. มาตรการเตรียมการรองรับด้านการท่องเที่ยว (Phuket Model) เพ่ือให้เกิดการฟ้ืนฟู
เมืองในระยะยาวซึ่งจะต้องพ่ึงพิงด้านการท่องเที่ยวในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของเมือง แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ คนภูเก็ต
ต้องปลอดภัย และนักท่องเที่ยวเองต้องปลอดภัยด้วย โดยจังหวัดภูเก็ตได้วางมาตรการเพ่ือเตรียมรองรับ         
การท่องเที่ยวในช่วง Hi Season ไว้ ดังนี้         
  (๑) มาตรการการกักตัว/กักกันโรค เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ในจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีรูปแบบสถานที่กักกันทางราชการ ได้ก าหนดประเภทต่าง ๆ 
ไว้ในจังหวัดภูเก็ต ๕ ประเภท ได้แก่  

๑) Local Quarantine (LQ) มีจ านวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงแรมรีเซ็นต้าสวนหลวง 
จ านวน ๖๖ ห้อง  

๒) Alternative Local Quarantine (ALQ) จะเป็นโรงแรมที่ขึ้นทะเบียน ALQ 
จ านวน ๒๕ แห่ง ๒,๗๙๔ ห้อง (รวมศรีพันวา ๔๒ ห้อง) 

๓) Alternative Yacht Quarantine (AYQ) จะเป็นจุดจอดเรือชั่วคราวบริเวณอ่าวปอ 
พ้ืนที่โดยรอบรัศมี ๕๐๐ เมตร 

๔) Organizational Quarantine : OQ ประเภท ข มีจ านวน ๑ แห่ง คือโรงแรม
ศรีพันวา ซึ่งจะยึดแนวกักกันโรค ๑๔ วัน โดยนับวันที่เข้าสู่ราชอาณาจักรไทย เป็นวันที่ ๐ (Day o) และวันรุ่งขึ้น
เป็นวันที่ ๑ (Day ๑) ซึ่งเมื่ออยู่ในห้องพัก (villa) ครบ ๕ วัน และไม่มีการติดเชื้อหรือถูกระบุว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง 
ก็สามารถออกจากห้องพัก (villa) ได้แต่ยังคงกักตัวในบริเวณโรงแรมอีก ๙ วันจนครบ ๑๔ วัน ซ่ึงมาตรการตรงนี้   
จะช่วยผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างมาก 

๕) Alternative Hospital Quarantine (AHO) มีจ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสิริโรจน์  
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     (๒) แนวทางการเปิดเมืองเพ่ือรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(Phuket Sandbox) ภายใต้แนวคิด “คนภูเก็ตปลอดภัย นักท่องเที่ยวปลอดภัย” โดยการฉีดวัคซีนให้ประชาชนภูเก็ต 
ร้อยละ ๗๐ เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นและนักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตก็ต้องมีการฉีดวัคซีนด้วย 

๑) แผนการกระจ่ายวัคซีนให้แก่ประชาชน จ านวน ๙๓๓,๑๗๔ Dose จะครอบคลุม
จ านวนประชาชนที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ( Immunity) โดยค านวณจากฐานประชากร ๔๙๓ ,๑๓๗ คน            
จะครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่มีทะเบียนบ้านและไม่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว จะมีประชากรเป้าหมายการฉีดวัคซีน ๔๖๖,๕๘๗ คน โดยมีศูนย์ฉีดวัคซีนที่เตรียมไว้ทั้งหมด ๙ ศูนย์ มีทีม
แพทย์/บุคลากรทั้งหมดที่วางแผนเตรียมไว้ ๒๐ ทีม ใช้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด ๔๐๐ คน แต่เปิดด าเนินการ 
จ านวน ๖ ศูนย์ ข้อมูลจ านวนผู้ลงทะเบียนและได้รับวัคซีนในจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔      
ตามเป้าหมาย ๔๖๖,๕๘๗ คน (๑) ผู้ที่ฉีดเข็มที่ ๑ แล้ว ๒๗๙,๙๔๓ คน (๒) ผู้ที่ฉีดครบ ๒ เข็ม ๙๘,๗๙๕ คน ผู้ที่ฉีด
เข็มที่ ๑ แล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๙ โดยข้อมูลถึง ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ลงทะเบียนและรอรับการฉีดวัคซีน 
๓๗๒,๗๘๓ คน   

๒) แผนการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจและเชิญชวนประชาชนฉีด
วัคซีน ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน จ านวน ๓ คณะ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
ดังนี้ (๑) คณะท างานการกระจายวัคซีน เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน COVID-19 มี รอง ผวจ.ภก. (ศ) เป็นหัวหน้า
คณะท างาน (๒) คณะท างานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 มี รอง ผวจ.ภก. (ส) เป็นหัวหน้า
คณะท างาน และ (๓) คณะท างานเพ่ือสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการรับวัคซีน COVID-19 มี รอง ผวจ.ภก. (ม) 
เป็นหัวหน้าคณะท างาน   

๓) มาตรการเตรียมการเปิดพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งระดับความรุนแรงของ
สถานการณ์การระบาด ดังนี้ 

๓.๑) ระดับความรุนแรงสีขาว ปลอดภัย คือไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศและจังหวัดภูเก็ต 
พบเฉพาะผู้ป่วยหรือติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศ และเข้าระบบกักกันโรค หรือรักษาในโรงพยาบาลที่ก าหนด 
และมีการจัดหาวัคซีนได้เพียงพอ   

๓.๒) ระดับความรุนแรงสีเขียว สถานการณ์ที่พบการระบาดไม่รุนแรง คือพบผู้ติดเชื้อ
ประปราย ๑-๕ รายต่อสัปดาห์ในจังหวัดเล็ก หรือไม่เกิน ๑ ต่อประชากรแสนคนต่อสัปดาห์ในจังหวัดใหญ่        
โดยสามารถระบุที่มาของการติดเชื้อ ระบุปัจจัยเสี่ยงหรือแหล่งโรคได้ทั้งหมด ผู้ป่วยทั้งหมดเข้ารับการรักษา        
ในโรงพยาบาลที่ก าหนด และสามารถควบคุมโรคได้หรือไม่มีการติดเชื้อเกินกว่า ๒ Generation 

๓.๓) ระดับความรุนแรงสีเหลือง สถานการณ์ท่ีมีการระบาดรุนแรงน้อย คือพบผู้ติดเชื้อ 
๑-๕ รายต่อประชากรแสนคนต่อสัปดาห์ โดยมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วย
รายเดิม หรือสามารถระบุแหล่งโรคได้ และพ้ืนที่การระบาดเกิดขึ้นในชุมชนเดียว 
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๓.๔) ระดับรุนแรงสีส้ม สถานการณ์ที่มีการระบาดรุนแรงปานกลาง คือ พบผู้ติดเชื้อ 
๕-๑๕ รายต่อประชากรแสนคนต่อสัปดาห์ โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่าร้อยละ ๒๐ ไม่พบความเชื่อมโยงกับ        
ผู้ติดเชื้อรายเดิม หรือพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่หรือชุมชนมากกว่า ๑ แห่ง  

๓.๕) ระดับรุนแรงสีแดง สถานการณ์ที่มีการระบาดรุนแรงมาก คือ พบผู้ติดเชื้อ
มากกว่า ๑๕ รายต่อแสนประชากรต่อสัปดาห์ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุสาเหตุหรือพบว่ามีความเชื่อมโยง
กับผู้ป่วยเดิม หรือพบผู้ป่วยหลายกลุ่มก้อนในหลายชุมชน หรือมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ป่วยมากกว่าศักย ภาพ          
ทางการแพทย์จะสามารถรองรับได้ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานจังหวัดภูเก็ต  โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๖๑๐๑ 
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ภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
กระทรวงมหาดไทยมีการขับเคลื่อนภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เพ่ือมุ่งให้ประเทศไทย           

มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย มีความรู้ ตระหนักถึง
วัฒนธรรมความปลอดภัย หมู่บ้าน/ชุมชนมีความสงบสุข การเตรียมรับในการส่งเสริมการบรรเทาสาธารณภัย    
ด้วยการใช้ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม การปรับตัว โดยการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน               
การเปลี่ยนแปลงโดยการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงในพ้ืนที่ของตนเอง
สิ่งก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐานหลักวิชาการ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมที่จะท าให้เกิดผลกระทบกับชีวิต       
และทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด  
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจหน้าที่ในการจัดท าแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริม
สนับสนุน การป้องกัน บรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย โดยก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบ
ป้องกัน เตือนภัย ฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพ่ือให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัย     
ในชีวิตและทรัพย์สิน การใช้กลไก กระบวนการ และองค์ประกอบในการด าเนินงาน เพ่ือจุดมุ่ งหมาย                   
ในประสิทธิภาพของการปฏิบัติการด้านสาธารณภัย เช่น การป้องกัน การลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม      
การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตลอดจนบูรณะซ่อมแซมและพัฒนา ถือเป็นกลไกส าคัญในการจัดการ       
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยและด าเนินการจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐานสากล โดยการป้องกัน 
บรรเทา และฟ้ืนฟู ด้วยระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการลด       
ความสูญเสียที่เกิดขึ้น จากสาธารณภัยทุกประเภทอย่างเป็นรูปธรรม 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานและบริหารจัดการที่ดิน    
งานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการการออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
ด าเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พ้ืนที่ และชนบท โดยการก าหนด    
และก ากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถ่ินฐานและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการก าหนดคุณภาพ
และมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐาน
ความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ให้เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่     
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมประกอบกับประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการผังเมือง           
และการควบคุมอาคาร พร้อมได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 

โดยจ าแนกกระบวนการท างานตามภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมืองออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย 
๑. ระดับของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย 

๑.๑ สรุปสาระส าคัญ  
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    

เพ่ือลดผลกระทบจากสาธารณภัยและสามารถสร้างมาตรฐานของการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย               
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๓.๔) ระดับรุนแรงสีส้ม สถานการณ์ที่มีการระบาดรุนแรงปานกลาง คือ พบผู้ติดเชื้อ 
๕-๑๕ รายต่อประชากรแสนคนต่อสัปดาห์ โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่าร้อยละ ๒๐ ไม่พบความเชื่อมโยงกับ        
ผู้ติดเชื้อรายเดิม หรือพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่หรือชุมชนมากกว่า ๑ แห่ง  

๓.๕) ระดับรุนแรงสีแดง สถานการณ์ที่มีการระบาดรุนแรงมาก คือ พบผู้ติดเชื้อ
มากกว่า ๑๕ รายต่อแสนประชากรต่อสัปดาห์ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุสาเหตุหรือพบว่ามีความเชื่อมโยง
กับผู้ป่วยเดิม หรือพบผู้ป่วยหลายกลุ่มก้อนในหลายชุมชน หรือมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ป่วยมากกว่าศักย ภาพ          
ทางการแพทย์จะสามารถรองรับได้ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานจังหวัดภูเก็ต  โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๖๑๐๑ 
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ภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
กระทรวงมหาดไทยมีการขับเคลื่อนภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เพ่ือมุ่งให้ประเทศไทย           

มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย มีความรู้ ตระหนักถึง
วัฒนธรรมความปลอดภัย หมู่บ้าน/ชุมชนมีความสงบสุข การเตรียมรับในการส่งเสริมการบรรเทาสาธารณภัย    
ด้วยการใช้ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม การปรับตัว โดยการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน               
การเปลี่ยนแปลงโดยการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงในพ้ืนที่ของตนเอง
สิ่งก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐานหลักวิชาการ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมที่จะท าให้เกิดผลกระทบกับชีวิต       
และทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด  
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจหน้าที่ในการจัดท าแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริม
สนับสนุน การป้องกัน บรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย โดยก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบ
ป้องกัน เตือนภัย ฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพ่ือให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัย     
ในชีวิตและทรัพย์สิน การใช้กลไก กระบวนการ และองค์ประกอบในการด าเนินงาน เพ่ือจุดมุ่ งหมาย                   
ในประสิทธิภาพของการปฏิบัติการด้านสาธารณภัย เช่น การป้องกัน การลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม      
การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตลอดจนบูรณะซ่อมแซมและพัฒนา ถือเป็นกลไกส าคัญในการจัดการ       
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยและด าเนินการจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐานสากล โดยการป้องกัน 
บรรเทา และฟ้ืนฟู ด้วยระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการลด       
ความสูญเสียที่เกิดขึ้น จากสาธารณภัยทุกประเภทอย่างเป็นรูปธรรม 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานและบริหารจัดการที่ดิน    
งานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการการออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
ด าเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พ้ืนที่ และชนบท โดยการก าหนด    
และก ากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถ่ินฐานและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการก าหนดคุณภาพ
และมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐาน
ความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ให้เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่     
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมประกอบกับประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการผังเมือง           
และการควบคุมอาคาร พร้อมได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 

โดยจ าแนกกระบวนการท างานตามภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมืองออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย 
๑. ระดับของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย 

๑.๑ สรุปสาระส าคัญ  
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเคร่ืองมือในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย    

เพ่ือลดผลกระทบจากสาธารณภัยและสามารถสร้างมาตรฐานของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย               
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ให้เกิดขึ้นทุกชุมชน ตลอดจนเป็นการน าแนวคิดและวิธีการในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้บรรจุ           
ไว้ในกระบวนการพัฒนาในระดับพื้นท่ีและระดับชาติ เพ่ือน าประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

ดังน้ัน หน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชน จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญในการร่วมคิด          
ร่วมท า และร่วมขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ ให้บรรลุเป้าหมายการลด        
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ดังนี้ 

๑.๑.๑ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดท าร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และหน่วยงาน
ภาคเอกชน โดยต้องมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 
 (๑) แนวทาง มาตรการ งบประมาณ ในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และแนวทาง วิธีการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของรัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบ 
 (๒) แนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
จัดระบบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากรและประชาชน 
 (๓) แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ประสบสาธารณภัย 
 ทั้งนี้ ให้ท าแผนดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยแห่งชาติ และขออนุมัติคณะรัฐมนตรี  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ที่เก่ียวข้องยึดเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ  
  ๑.๑.๒ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  จัดท าโดยคณะกรรมการที่มี            
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามประกาศใช้ ซึ่ งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้อง    
กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (๑) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัย โครงสร้างและผู้มีอ านาจสั่งการ
ด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (๒) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (๓) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้มีเครื่องหมาย สัญญาณ
หรือสิ่งอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

 (๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล 
 ๑.๑.๓ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  จัดท าโดยคณะกรรมการ     
ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนามประกาศใช้            
ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 (๑) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัย โครงสร้าง และผู้มีอ านาจ     
สั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 (๒) แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะ         
เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (๓) แผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมาย สัญญาณ หรือสิ่งอ่ืนใดในการแจ้ง          
ให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
 (๔) แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ๑.๑.๔ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ จัดท าโดยคณะกรรมการจัดท าแผน    
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ โดยนายอ าเภอเป็นผู้ลงนามประกาศใช้แผนดังกล่าว ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีสาระส าคัญประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัย โครงสร้าง และผู้มีอ านาจสั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           
และแผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล 
  ๑.๑.๕ แผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยเขต จัดท าโดยคณะกรรมการจัดท าแผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ            
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต โดยผู้อ านวยกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)           
เป็นผู้ลงนามประกาศใช้ ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ       
โดยมีสาระส าคัญในการก าหนดแนวทางปฏิบัติการสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้กับจังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและจังหวัด
พ้ืนที่ใกล้เคียง ตั้งแต่การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ 
ตลอดจนการฟ้ืนฟู เพ่ือสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนนโยบายภัยจากธรรมชาติ  
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๐๙ 

 

๒. กลไกการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ 
๒.๑ สรุปสาระส าคัญ  

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยทางถนน ๒๐ ปี โดยมุ่งเสริมสร้างกลไกการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติ เหตุทางถนนครอบคลุมทั้ งด้านคน  รถ ถนน              
และสิ่งแวดล้อม  
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ให้เกิดขึ้นทุกชุมชน ตลอดจนเป็นการน าแนวคิดและวิธีการในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยให้บรรจุ           
ไว้ในกระบวนการพัฒนาในระดับพื้นท่ีและระดับชาติ เพ่ือน าประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

ดังนั้น หน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชน จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญในการร่วมคิด          
ร่วมท า และร่วมขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ ให้บรรลุเป้าหมายการลด        
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ดังนี้ 

๑.๑.๑ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดท าร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และหน่วยงาน
ภาคเอกชน โดยต้องมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 
 (๑) แนวทาง มาตรการ งบประมาณ ในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และแนวทาง วิธีการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของรัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบ 
 (๒) แนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
จัดระบบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากรและประชาชน 
 (๓) แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ประสบสาธารณภัย 
 ทั้งนี้ ให้ท าแผนดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยแห่งชาติ และขออนุมัติคณะรัฐมนตรี  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ที่เก่ียวข้องยึดเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ  
  ๑.๑.๒ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  จัดท าโดยคณะกรรมการที่มี            
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามประกาศใช้ ซึ่ งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้อง    
กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (๑) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัย โครงสร้างและผู้มีอ านาจสั่งการ
ด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (๒) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (๓) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้มีเครื่องหมาย สัญญาณ
หรือสิ่งอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

 (๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล 
 ๑.๑.๓ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  จัดท าโดยคณะกรรมการ     
ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนามประกาศใช้            
ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 (๑) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัย โครงสร้าง และผู้มีอ านาจ     
สั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 (๒) แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะ         
เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (๓) แผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมาย สัญญาณ หรือสิ่งอ่ืนใดในการแจ้ง          
ให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
 (๔) แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ๑.๑.๔ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ จัดท าโดยคณะกรรมการจัดท าแผน    
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ โดยนายอ าเภอเป็นผู้ลงนามประกาศใช้แผนดังกล่าว ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีสาระส าคัญประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัย โครงสร้าง และผู้มีอ านาจสั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           
และแผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล 
  ๑.๑.๕ แผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยเขต จัดท าโดยคณะกรรมการจัดท าแผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ            
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต โดยผู้อ านวยกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)           
เป็นผู้ลงนามประกาศใช้ ซ่ึงแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ       
โดยมีสาระส าคัญในการก าหนดแนวทางปฏิบัติการสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้กับจังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและจังหวัด
พ้ืนที่ใกล้เคียง ตั้งแต่การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ 
ตลอดจนการฟ้ืนฟู เพ่ือสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนนโยบายภัยจากธรรมชาติ  
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๐๙ 

 

๒. กลไกการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ 
๒.๑ สรุปสาระส าคัญ  

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยทางถนน ๒๐ ปี โดยมุ่งเสริมสร้างกลไกการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติ เหตุทางถนนครอบคลุมทั้ งด้านคน  รถ ถนน              
และสิ่งแวดล้อม  
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 ๒.๒ กลไกการด าเนินงานระดับพื้นที่ 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กร เพ่ือเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ    
ทางถนน ออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย    
ทางถนนจังหวัด (ศปถ. จังหวัด) มีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัย    
ทางถนนจังหวัด และเป็นประธานกรรมการ ศปถ.จังหวัด ภายใต้องค์ประกอบ คณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด 
ประกอบด้วย ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้แทนหน่วยราชการ/หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจที่ประจ าอยู่ในเขตจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการป้องกัน   
และลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นกรรมการ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ประจ าอยู่ในจังหวัดจ านวนหนึ่งคนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง           
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน ส่วนนโยบายและประเมินผลความปลอดภัยทางถนน         
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๗๒๑ 

 

แผนผังการด าเนินงาน 

- 459 - 

๓. องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
๓.๑ สรุปสาระส าคัญ  

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉินที่เป็นระบบ มีเอกภาพ ภายใต้
รูปแบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดตั้งองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC)    
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ท าหน้าที่เป็นกลไกที่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติ เพ่ือวิเคราะห์ 
ประเมิน ประสานงาน และปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนึ่ง ๆ ตามระดับการจัดการสาธารณภัย     
ของประเทศในแต่ละระดับ 
 ๓.๒ โครงสร้างองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  สามารถปรับ ลด ตั้ง หรือยุบโครงสร้าง
บางส่วนตามความจ าเป็น เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วย 

 

 
๓.๒.๑ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ( Incident Commander) มีหน้าที่ อ านวยการ สั่งการ ก ากับ

ควบคุม เหตุการณ์ตามระเบียบกฎหมาย โดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบัญชาการเหตุการณ์    
การติดตามสถานการณ์ของเหตุการณ์ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมหรือมาตรการตามแผนเผชิญเหตุ
(Incident Action Plan : IAP) โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตาม ประเมิน
สถานการณ์ แก้ไขปัญหาการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ  

๓.๒.๒ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ (Technical Specialist) มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าข้อมูล   
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น  

๓.๒.๓ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) มีหน้าที่ประสานข้อมูล
เหตุการณ์กับส่วนต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างองค์กรปฏิบัติ เพ่ือเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลและสื่อสาร ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์สู่ประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการด้านข่าวสาร 
(Information Operation) ที่ครอบคลุมการจัดการข่าวปลอม ข่าวลือ และการปฏิบัติการจิตวิทยามวลชน       
เพ่ือสร้างความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  

๓.๒.๔ ศูนย์ประสานการปฏิบัติ (Liaison Officer) มีหน้าที่ประสานงานและประสานการปฏิบัติ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งนี้ กรณีการจัดการสาธารณภัยที่จ าเป็นต้องมี    
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 ๒.๒ กลไกการด าเนินงานระดับพื้นที่ 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กร เพ่ือเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ    
ทางถนน ออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย    
ทางถนนจังหวัด (ศปถ. จังหวัด) มีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัย    
ทางถนนจังหวัด และเป็นประธานกรรมการ ศปถ.จังหวัด ภายใต้องค์ประกอบ คณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด 
ประกอบด้วย ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้แทนหน่วยราชการ/หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจที่ประจ าอยู่ในเขตจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการป้องกัน   
และลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นกรรมการ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ประจ าอยู่ในจังหวัดจ านวนหนึ่งคนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง           
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน ส่วนนโยบายและประเมินผลความปลอดภัยทางถนน         
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๗๒๑ 

 

แผนผังการด าเนินงาน 

- 459 - 

๓. องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
๓.๑ สรุปสาระส าคัญ  

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉินที่เป็นระบบ มีเอกภาพ ภายใต้
รูปแบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดตั้งองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC)    
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ท าหน้าที่เป็นกลไกที่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติ เพ่ือวิเคราะห์ 
ประเมิน ประสานงาน และปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนึ่ง ๆ ตามระดับการจัดการสาธารณภัย     
ของประเทศในแต่ละระดับ 
 ๓.๒ โครงสร้างองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  สามารถปรับ ลด ตั้ง หรือยุบโครงสร้าง
บางส่วนตามความจ าเป็น เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วย 

 

 
๓.๒.๑ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ( Incident Commander) มีหน้าที่ อ านวยการ สั่งการ ก ากับ

ควบคุม เหตุการณ์ตามระเบียบกฎหมาย โดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบัญชาการเหตุการณ์    
การติดตามสถานการณ์ของเหตุการณ์ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมหรือมาตรการตามแผนเผชิญเหตุ
(Incident Action Plan : IAP) โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตาม ประเมิน
สถานการณ์ แก้ไขปัญหาการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ  

๓.๒.๒ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ (Technical Specialist) มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าข้อมูล   
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น  

๓.๒.๓ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) มีหน้าที่ประสานข้อมูล
เหตุการณ์กับส่วนต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างองค์กรปฏิบัติ เพ่ือเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลและสื่อสาร ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์สู่ประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการด้านข่าวสาร 
(Information Operation) ที่ครอบคลุมการจัดการข่าวปลอม ข่าวลือ และการปฏิบัติการจิตวิทยามวลชน       
เพ่ือสร้างความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  

๓.๒.๔ ศูนย์ประสานการปฏิบัติ (Liaison Officer) มีหน้าที่ประสานงานและประสานการปฏิบัติ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งนี้ กรณีการจัดการสาธารณภัยที่จ าเป็นต้องมี    
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การประสานงานด้านกิจการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกันจัดท าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในศูนย์ประสานการปฏิบัติ  

  ส าหรับกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) ให้ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่มีภารกิจที่ เกี่ยวข้องในส านักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมปฏิบัติงานในฐานะ        
หน่วยงานหลักด้วย 

๓.๒.๕ ส่วนปฏิบัติการ (Operation Section) มีหน้าที่ปฏิบัติการเพ่ือลดและบรรเทาภยันตราย    
ที่เกิดขึ้น ด้วยการเข้าควบคุมสถานการณ์เพ่ือรักษาชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เช่น      
การปฏิบัติการดับเพลิง ค้นหาและกู้ภัย ตอบโต้สารเคมีและวัตถุอันตราย ให้บริการการแพทย์ และการสาธารณสุข 
อ านวยความสะดวกด้านคมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงประสานการปฏิบัติร่วมกับฝ่ายทหาร          
โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดังกล่าวร่วมกันจัดท าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในส่วนปฏิบัติการ  

๓.๒.๖ ส่วนอ านวยการ (Planning Section) มีหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้ม สถานการณ์    
แจ้งเตือนภัย ประสาน รวบรวมข้อมูลสถานะทรัพยากร เพ่ือใช้ในการประเมินความต้องการ และความจ าเป็น     
ในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมเพ่ือร่วมจัดท าแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูล        
ที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการและส่วนสนับสนุนเป็นฐานด าเนินการ  

๓.๒.๗ ส่วนสนับสนุน (Logistics and Administration Section) มีหน้าที่สนับสนุนการส่งก าลัง
บ ารุงที่จ าเป็น และตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง และการรับบริจาค 
เพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้หน่วยงานที่รับผิ ดชอบ
ภารกิจในแต่ละด้านร่วมกันจัดท าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในส่วนสนับสนุน 

 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) ศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย ส่วนอ านวยการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๕๙ 
    (๒) ศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย ส่วนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๖๗ 
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๔. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
๔.๑ สรุปสาระส าคัญ  

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือ อปพร. เป็น เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน          
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สนับสนุนภาครัฐในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง       
ซ่ึงรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นระบบ        
และมีเอกภาพตามมาตรฐานสากล  

๔.๒ แผนกลยุทธ์การพัฒนางานกิจการ อปพร. ฉบับที่ ๑ ได้วางแผนพัฒนางาน อปพร. ให้มีความเข้มแข็ง
มีมาตรฐานและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “อปพร. เป็นองค์กรเข้มแข็งที่สนับสนุนการจัดการสาธารณภัยอย่างมีมาตรฐาน
เพ่ือประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน” (3S : Strong Standard and Sustainable) ตามแนวทางกลยุทธ์ ดังนี้ 

๔.๒.๑ พัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมทักษะด้านการจัดการสาธารณภัยให้เข้มแข็ง  
(๑) เสริมสร้างศักยภาพ อปพร. ให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพ้ืนที่ 

รวมถึงสามารถสนับสนุนการจัดการวิกฤตภัยที่มีความรุนแรงและภัยพิบัติเฉพาะด้าน 
(๒) ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยภายใต้แนวคิด “การจัดการความเสี่ยง      

จากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน : CBDRM” เพ่ือให้ อปพร. เป็นก าลังส าคัญของภาครัฐในการถ่ายทอดความรู้       
สร้างการมีส่วนร่วม และเป็นแกนน าส าคัญในการจัดการภัยพิบัติแก่ชุมชน  

๔.๒.๒ บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรด้านการจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน 
(๑) สร้างเครือข่ายการจัดการสาธารณภัยที่ มี เอกภาพ โดยส่งเสริมความร่วมมือ            

ในการปฏิบัติงานระหว่าง อปพร. กับเครือข่ายการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน      
รวมถึงสร้างเครือข่ายด้านสาธารณภัยระดับพ้ืนที่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน 

(๒) ขยายเครือข่าย อปพร. ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยจัดให้มี อปพร. ประจ าศูนย์  อปพร.       
ที่พร้อมปฏิบัติการในทุกระดับ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด รวมถึงสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนางาน อปพร. ให้มีประสิทธิภาพ 

๔.๑.๓ พัฒนาระบบการจัดการสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนศูนย์ อปพร. ให้มีประสิทธิภาพ 
(๑) พัฒนากลไกการจัดการ อปพร. ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งขับเคลื่อนระบบงาน อปพร.     

เชิงโครงสร้างและเชิงปฏิบัติการ ให้มีเอกภาพ รวมถึงปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของ อปพร.  

(๒) ส่งเสริมการจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยผลักดันการจัดท าแผนพัฒนางาน    
อปพร. ระดับท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ รวมถึงส่งเสริมให้ อปพร. เชื่อมโยงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๔.๑.๔ สร้างนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนกิจการ อปพร. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ขับเคลื่อนงาน 
อปพร. ด้วยนวัตกรรม โดยจัดท าระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครด้านสาธารณภัย (E - Volunteer) เพื่อรองรับ   
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การประสานงานด้านกิจการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกันจัดท าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในศูนย์ประสานการปฏิบัติ  

  ส าหรับกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) ให้ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่มีภารกิจที่ เกี่ยวข้องในส านักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมปฏิบัติงานในฐานะ        
หน่วยงานหลักด้วย 

๓.๒.๕ ส่วนปฏิบัติการ (Operation Section) มีหน้าที่ปฏิบัติการเพ่ือลดและบรรเทาภยันตราย    
ที่เกิดขึ้น ด้วยการเข้าควบคุมสถานการณ์เพ่ือรักษาชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เช่น      
การปฏิบัติการดับเพลิง ค้นหาและกู้ภัย ตอบโต้สารเคมีและวัตถุอันตราย ให้บริการการแพทย์ และการสาธารณสุข 
อ านวยความสะดวกด้านคมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงประสานการปฏิบัติร่วมกับฝ่ายทหาร          
โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดังกล่าวร่วมกันจัดท าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในส่วนปฏิบัติการ  

๓.๒.๖ ส่วนอ านวยการ (Planning Section) มีหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้ม สถานการณ์    
แจ้งเตือนภัย ประสาน รวบรวมข้อมูลสถานะทรัพยากร เพ่ือใช้ในการประเมินความต้องการ และความจ าเป็น     
ในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมเพ่ือร่วมจัดท าแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูล        
ที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการและส่วนสนับสนุนเป็นฐานด าเนินการ  

๓.๒.๗ ส่วนสนับสนุน (Logistics and Administration Section) มีหน้าที่สนับสนุนการส่งก าลัง
บ ารุงที่จ าเป็น และตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง และการรับบริจาค 
เพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้หน่วยงานที่รับผิ ดชอบ
ภารกิจในแต่ละด้านร่วมกันจัดท าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในส่วนสนับสนุน 

 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) ศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย ส่วนอ านวยการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๕๙ 
    (๒) ศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย ส่วนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๖๗ 
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๔. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
๔.๑ สรุปสาระส าคัญ  

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือ อปพร. เป็น เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน          
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สนับสนุนภาครัฐในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง       
ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นระบบ        
และมีเอกภาพตามมาตรฐานสากล  

๔.๒ แผนกลยุทธ์การพัฒนางานกิจการ อปพร. ฉบับที่ ๑ ได้วางแผนพัฒนางาน อปพร. ให้มีความเข้มแข็ง
มีมาตรฐานและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “อปพร. เป็นองค์กรเข้มแข็งที่สนับสนุนการจัดการสาธารณภัยอย่างมีมาตรฐาน
เพ่ือประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน” (3S : Strong Standard and Sustainable) ตามแนวทางกลยุทธ์ ดังนี้ 

๔.๒.๑ พัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมทักษะด้านการจัดการสาธารณภัยให้เข้มแข็ง  
(๑) เสริมสร้างศักยภาพ อปพร. ให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพ้ืนที่ 

รวมถึงสามารถสนับสนุนการจัดการวิกฤตภัยที่มีความรุนแรงและภัยพิบัติเฉพาะด้าน 
(๒) ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยภายใต้แนวคิด “การจัดการความเสี่ยง      

จากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน : CBDRM” เพ่ือให้ อปพร. เป็นก าลังส าคัญของภาครัฐในการถ่ายทอดความรู้       
สร้างการมีส่วนร่วม และเป็นแกนน าส าคัญในการจัดการภัยพิบัติแก่ชุมชน  

๔.๒.๒ บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรด้านการจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน 
(๑) สร้างเครือข่ายการจัดการสาธารณภัยที่ มี เอกภาพ โดยส่งเสริมความร่วมมือ            

ในการปฏิบัติงานระหว่าง อปพร. กับเครือข่ายการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน      
รวมถึงสร้างเครือข่ายด้านสาธารณภัยระดับพ้ืนที่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน 

(๒) ขยายเครือข่าย อปพร. ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยจัดให้มี อปพร. ประจ าศูนย์  อปพร.       
ที่พร้อมปฏิบัติการในทุกระดับ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด รวมถึงสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนางาน อปพร. ให้มีประสิทธิภาพ 

๔.๑.๓ พัฒนาระบบการจัดการสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนศูนย์ อปพร. ให้มีประสิทธิภาพ 
(๑) พัฒนากลไกการจัดการ อปพร. ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งขับเคลื่อนระบบงาน อปพร.     

เชิงโครงสร้างและเชิงปฏิบัติการ ให้มีเอกภาพ รวมถึงปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของ อปพร.  

(๒) ส่งเสริมการจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยผลักดันการจัดท าแผนพัฒนางาน    
อปพร. ระดับท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ รวมถึงส่งเสริมให้ อปพร. เชื่อมโยงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๔.๑.๔ สร้างนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนกิจการ อปพร. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ขับเคลื่อนงาน 
อปพร. ด้วยนวัตกรรม โดยจัดท าระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครด้านสาธารณภัย (E - Volunteer) เพื่อรองรับ   
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การจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และให้การสั่งการและสั่งใช้เครือข่าย อปพร. ในการแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างทันท่วงที พร้อมจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของอาสาสมัครที่สอดรับกับบริบทของสังคมไทย และส่งเสริม 
สนับสนุนให้ อปพร. เสนอนวัตกรรมจัดการสาธารณภัยที่สอดคล้องกับสาธารณภัยในพื้นท่ี 

๔.๓ ขั้นตอนการสั่งใช้ อปพร.  

การปฏิบัติ (Action) ค าอธิบาย (Description) 
แหล่งอ้างอิง (Reference) / 

หน่วยรับผิดชอบ 
๑. การสั่งใช้ อปพร. 
สังกัดศูนย์ อปพร. 
จังหวัด 
 

ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดในฐานะผู้ อ านวยการ 
ศูนย์ อปพร. จังหวัด จัดท าค าสั่ งใช้ อปพร.  
ในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ ต้นสังกัดสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายให้ อปพร. ได้ 

- พรบ. ปภ. พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- ระเบียบ กปภ.ช. ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

ของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๑ ลงวันที่ 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒. การสั่งใช้ อปพร. 
สังกัดอ่ืนในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อ านวยการ
ศูนย์ อปพร. จังหวัด สั่งการให้ผู้อ านวยการ
ศูนย์ อปพร. ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ด าเนินการ 
๒. ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัด จัดท า
ค าสั่งใช้ อปพร. ในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการจังหวัด  
 
หมาย เหตุ  :  เ มื่ อ มี ก า ร สั่ ง ใ ช้  อปพร .  ศู น ย์  
อปพร .ต้ นสั งกั ด  (ศู น ย์  อปพร .  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายให้  อปพร. ได้ 

 

๔.๔ ค่าตอบแทน อปพร. 
 กรณีส่ังใช้ อปพร. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. มีสิทธิ์ได้รับ
ค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร  
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในอัตราต่อคนต่อวัน ดังนี้ 
 ๔.๔.๑ กรณีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จ านวน ๑๐๐ บาท 
 ๔.๔.๒ กรณีการปฏิบัติหน้าที่ ๔ – ๘ ชั่วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จ านวน ๒๐๐ บาท 
 ๔.๔.๓ กรณีการปฏิบัติหน้าที่เกิน ๘ ชั่วโมงข้ึนไป ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จ านวน ๓๐๐ บาท 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ส่วนกิจการอาสาสมัคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๔๒๔ – ๒๘ 
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๕. การแจ้งเตือนภัย 
๕.๑ สรุปสาระส าคัญ 

การแจ้งเตือนภัยถือเป็นกระบวนการส าคัญในการลดความเสี่ยงและผลกระทบจากสาธารณภัยท าให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเข้าถึงข้อมูลและได้รับการแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึง สามารถวางแผนเตรียมพร้อม
รับมือสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที  

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการวางระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าในพ้ืนที่ เสี่ยงภัย            
ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการระบบการแจ้งเตือนภัย           
ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเป็น ๔ ขั้นตอนตามความรุนแรงและแนวโน้มของสถานการณ์ภัย เพ่ือให้หน่วยงาน   
ที่เก่ียวข้องใช้เป็นกรอบการด าเนินงานที่มีเอกภาพและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ดังนี้ 
 ๕.๑.๑ การเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ภัย เป็นการติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัย         
โดยการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย โดยบูรณาการข้อมูล          
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซ่ึงกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ านวยกา รป้องกันและ     
บรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูล แลกเปล่ียนข้อมูล 
ประเมิน วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัย เพ่ือเตรียมรับมือสาธารณภัย 
  ๕.๑.๒ การแจ้งเตือนล่วงหน้า เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเกิดสาธารณภัย     
โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งข้อมูลข่าวสารแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยไปยัง     
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชน  
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย เพ่ือให้ติดตามข้อมูลด้านสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง ส าหรับระยะเวลาในการแจ้งเตือนล่วงหน้า         
ขึ้นอยู่กับประเภทของสาธารณภัย โดยทั่วไปต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
เป็นหน่วยประสานงานร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่มีหน้าที่ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย 
เพ่ือให้การแจ้งเตือนล่วงหน้ามีเอกภาพและเข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

 ๕.๑.๓ การแจ้งเตือนภัย เมื่อประเมินแล้วมีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด าเนินการแจ้งแนวทางปฏิบัติแก่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย             
ที่อาจเกิดขึ้น โดยแจ้งเตือนก่อนเกิดภัยไม่ต่ ากว่า ๗๒ ชั่วโมง มุ่งเน้นการแจ้งเตือนข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ภัย 
คาดการณ์ระยะเวลา พ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ     
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

 ๕.๑.๔ การรับมือและการอพยพ โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน พร้อมจัดท าแผนอพยพครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการก าหนดเส้นทางอพยพ            
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การจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และให้การสั่งการและสั่งใช้เครือข่าย อปพร. ในการแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างทันท่วงที พร้อมจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของอาสาสมัครที่สอดรับกับบริบทของสังคมไทย และส่งเสริม 
สนับสนุนให้ อปพร. เสนอนวัตกรรมจัดการสาธารณภัยที่สอดคล้องกับสาธารณภัยในพื้นท่ี 

๔.๓ ขั้นตอนการสั่งใช้ อปพร.  

การปฏิบัติ (Action) ค าอธิบาย (Description) 
แหล่งอ้างอิง (Reference) / 

หน่วยรับผิดชอบ 
๑. การสั่งใช้ อปพร. 
สังกัดศูนย์ อปพร. 
จังหวัด 
 

ผู้ ว่ าราชการจังหวัดในฐานะผู้ อ านวยการ 
ศูนย์ อปพร. จังหวัด จัดท าค าสั่ งใช้ อปพร.  
ในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ ต้นสังกัดสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายให้ อปพร. ได้ 

- พรบ. ปภ. พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- ระเบียบ กปภ.ช. ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

ของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๑ ลงวันที่ 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒. การสั่งใช้ อปพร. 
สังกัดอ่ืนในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อ านวยการ
ศูนย์ อปพร. จังหวัด สั่งการให้ผู้อ านวยการ
ศูนย์ อปพร. ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ด าเนินการ 
๒. ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัด จัดท า
ค าสั่งใช้ อปพร. ในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการจังหวัด  
 
หมาย เหตุ  :  เ มื่ อ มี ก า ร สั่ ง ใ ช้  อปพร .  ศู น ย์  
อปพร . ต้นสั งกั ด  ( ศูน ย์  อปพร .  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายให้  อปพร. ได้ 

 

๔.๔ ค่าตอบแทน อปพร. 
 กรณีสั่งใช้ อปพร. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. มีสิทธิ์ได้รับ
ค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร  
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในอัตราต่อคนต่อวัน ดังนี้ 
 ๔.๔.๑ กรณีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จ านวน ๑๐๐ บาท 
 ๔.๔.๒ กรณีการปฏิบัติหน้าที่ ๔ – ๘ ชั่วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จ านวน ๒๐๐ บาท 
 ๔.๔.๓ กรณีการปฏิบัติหน้าที่เกิน ๘ ชั่วโมงข้ึนไป ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จ านวน ๓๐๐ บาท 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ส่วนกิจการอาสาสมัคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๔๒๔ – ๒๘ 
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๕. การแจ้งเตือนภัย 
๕.๑ สรุปสาระส าคัญ 

การแจ้งเตือนภัยถือเป็นกระบวนการส าคัญในการลดความเสี่ยงและผลกระทบจากสาธารณภัยท าให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเข้าถึงข้อมูลและได้รับการแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึง สามารถวางแผนเตรียมพร้อม
รับมือสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที  

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการวางระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าในพ้ืนที่ เสี่ยงภัย            
ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการระบบการแจ้งเตือนภัย           
ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเป็น ๔ ข้ันตอนตามความรุนแรงและแนวโน้มของสถานการณ์ภัย เพ่ือให้หน่วยงาน   
ที่เก่ียวข้องใช้เป็นกรอบการด าเนินงานที่มีเอกภาพและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ดังนี้ 
 ๕.๑.๑ การเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ภัย เป็นการติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัย         
โดยการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย โดยบูรณาการข้อมูล          
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ านวยกา รป้องกันและ     
บรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ประเมิน วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัย เพ่ือเตรียมรับมือสาธารณภัย 
  ๕.๑.๒ การแจ้งเตือนล่วงหน้า เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเกิดสาธารณภัย     
โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งข้อมูลข่าวสารแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยไปยัง     
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชน  
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย เพ่ือให้ติดตามข้อมูลด้านสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง ส าหรับระยะเวลาในการแจ้งเตือนล่วงหน้า         
ขึ้นอยู่กับประเภทของสาธารณภัย โดยทั่วไปต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
เป็นหน่วยประสานงานร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่มีหน้าที่ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย 
เพ่ือให้การแจ้งเตือนล่วงหน้ามีเอกภาพและเข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

 ๕.๑.๓ การแจ้งเตือนภัย เมื่อประเมินแล้วมีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด าเนินการแจ้งแนวทางปฏิบัติแก่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย             
ที่อาจเกิดข้ึน โดยแจ้งเตือนก่อนเกิดภัยไม่ต่ ากว่า ๗๒ ชั่วโมง มุ่งเน้นการแจ้งเตือนข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ภัย 
คาดการณ์ระยะเวลา พ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ     
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

 ๕.๑.๔ การรับมือและการอพยพ โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน พร้อมจัดท าแผนอพยพครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการก าหนดเส้นทางอพยพ            
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การฝึกซ้อมแผนอพยพ และจัดหาศูนย์ พักพิงชั่วคราว โดยมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต               
เป็นหน่วยสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยในการเผชิญเหตุและรับมือสถานการณ์ภัย 

 ๕.๑.๕ ระดับของการเตือนภัย เป็นการระบุระดับสถานการณ์สาธารณภัย รวมทั้งแนวทาง      
การปฏิบัติตนของประชาชนในการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย  

ระดับการแจ้งเตือนภัย สถานการณ์ แนวทางการปฏิบัต ิ
 ภาวะอันตรายสูง  ประชาชนควรอยู่ในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตาม

ข้อสั่งการ 
 ภาวะเสี่ยงอันตรายสูง  เจ้าหน้าท่ีอยู่ระหว่างควบคุมสถานการณ์ ประชาชน

ควรอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก าหนด 

 ภาวะเสีย่งอันตรายมีแนวโนม้ 
สถานการณ์จะรุนแรง  

ประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยและ
ปฏิบัติตามค าแนะน า 

 ภาวะเฝ้าระวัง  ประชาชนควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
อย่างต่อเนื่อง 

 ภาวะปกติ  ประชาชนควรติดตามข้อมูลสภาพอากาศอยู่เสมอ 
 

 ๕.๑.๖ ช่องทางการแจ้งเตือนภัย 
   เมื่อประเมินสถานการณ์แล้ว คาดว่ามีแนวโน้มเกิดสาธารณภัย จะด าเนินการแจ้งเตือนภัย 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ข้อความสั้น (SMS) โทรสาร โทรศัพท์ สถานีวิทยุกระจายเสียง เว็บไซต์กรมป้องกัน     
และบรรเทาสาธารณภัย เว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หอเตือนภัยและอุปกรณ์แจ้งเตือนภัย รวมทั้งสื่อสังคม
ออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแอปพลิเคชัน DPM Reporter  
  ทั้งนี้  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มุ่งพัฒนาระบบ           
การแจ้งเตือนภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้การแจ้งเตือนภัยมีความแม่นย า        
และประชาชนเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์ เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  ส่วนปฏิบัติการเตือนภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
โทร.๐ ๒๓๙๙ ๔๑๑๔ ,๐ ๒๖๓๗ ๓๗๕๐ 

 

๖. การเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ 
๖.๑ สรุปสาระส าคัญ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์         
เพ่ือให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเผชิญภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเสียของประชาชน  โดยเนื้อหา    
ของคู่มือดังกล่าวเกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติตัวของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างเป็นระบบ        
โดยทุกขั้นตอนจะครอบคลุมภัยพิบัติในหลายรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

สีแดง 

สสี้ม 

สเีหลือง 

สนี้ าเงิน 

สเีขียว 
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หากประสบภัยพิบัติ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวทางเว็บไซต์กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ได้ที ่www.disaster.go.th/upload/download/file_attach/58cb60f5607de.pdf หรือ QR Code เช่น 

๖.๑.๑ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ลดเสี่ยงอันตราย...ด าเนินชีวิตปลอดภัย  
๖.๑.๒ ถุงยังชีพฉุกเฉิน...พร้อมไว้เมื่อภัยมา  
๖.๑.๓ อุบัติภัยทางน้ า...มหันตภัยสายน้ าคร่าชีวิต  
๖.๑.๔ แนะชุมชนริมน้ ารับมือน้ าล้นตลิ่ง  
๖.๑.๕ แนะเตรียมรับมือ-หนีภัยจากน้ าท่วม  
๖.๑.๖ รู้ทันอันตราย ช่วยป้องกันภัยในช่วงน้ าท่วม  
๖.๑.๗ แนะชุมชนเชิงเขา สังเกตสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติ ช่วยชีวิตรอดจากภัยดินถล่ม 
๖.๑.๘ แผ่นดินไหว...หายนะจากธรณีพิบัติภัย เรียนรู้ รับมือ ภัยแผ่นดินไหว  
๖.๑.๙ สึนามิ...มหันตภัยคลื่นยักษ์ เรียนรู้ เตรียมพร้อมรับมือภัยสึนามิ  
๖.๑.๑๐ วาตภัย...ภัยร้ายที่มากับสายลม เตือนอันตรายจากพายุลมแรง  
๖.๑.๑๑ แนะป้องกันฟ้าผ่า...มหันตภัยร้ายช่วงต้น-ปลายฤดูฝน  
๖.๑.๑๒ แนะวิธีหลบหลีก ฟ้าผ่า กรณีอยู่กลางแจ้ง  
๖.๑.๑๓ รู้หลักใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าถูกวิธี...ช่วยชีวิตปลอดภัย  
๖.๑.๑๔ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า...ลดเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร  
๖.๑.๑๕ ดูแล - จัดสภาพแวดล้อมบ้านปลอดภัย...ลดอุบัติภัยในบ้านเรือน  
๖.๑.๑๖ เพลิงไหม้...หายนะร้ายใกล้ตัว เรียนรู้ ป้องกัน รู้ทันเพลิงไหม้  
๖.๑.๑๗ หลักปฏิบัติตามกฎ ลดอุบัติภัยในการท างาน  
๖.๑.๑๘ แนะใช้ - จัดเก็บสารเคมีในบ้านถูกวิธี ลดเสี่ยงภัยแฝงเร้นในชีวิตประจ าวัน  
     ฯลฯ 

คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์และความมั่นคง              
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๒๑ 

 

๗. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๗.๑ สรุปสาระส าคัญ  

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ ท าให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่      
และความปลอดภัย รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย     
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้การช่วยเหลือและดูแลชีวิต    
ความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น  
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การฝึกซ้อมแผนอพยพ และจัดหาศูนย์ พักพิงชั่วคราว โดยมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต               
เป็นหน่วยสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยในการเผชิญเหตุและรับมือสถานการณ์ภัย 

 ๕.๑.๕ ระดับของการเตือนภัย เป็นการระบุระดับสถานการณ์สาธารณภัย รวมท้ังแนวทาง      
การปฏิบัติตนของประชาชนในการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย  

ระดับการแจ้งเตือนภัย สถานการณ์ แนวทางการปฏิบัต ิ
 ภาวะอันตรายสูง  ประชาชนควรอยู่ในสถานท่ีปลอดภัยและปฏิบัติตาม

ข้อสั่งการ 
 ภาวะเสี่ยงอันตรายสูง  เจ้าหน้าท่ีอยู่ระหว่างควบคุมสถานการณ์ ประชาชน

ควรอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก าหนด 

 ภาวะเสีย่งอันตรายมีแนวโนม้ 
สถานการณ์จะรุนแรง  

ประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยและ
ปฏิบัติตามค าแนะน า 

 ภาวะเฝ้าระวัง  ประชาชนควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
อย่างต่อเนื่อง 

 ภาวะปกติ  ประชาชนควรติดตามข้อมูลสภาพอากาศอยู่เสมอ 
 

 ๕.๑.๖ ช่องทางการแจ้งเตือนภัย 
   เมื่อประเมินสถานการณ์แล้ว คาดว่ามีแนวโน้มเกิดสาธารณภัย จะด าเนินการแจ้งเตือนภัย 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ข้อความสั้น (SMS) โทรสาร โทรศัพท์ สถานีวิทยุกระจายเสียง เว็บไซต์กรมป้องกัน     
และบรรเทาสาธารณภัย เว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หอเตือนภัยและอุปกรณ์แจ้งเตือนภัย รวมทั้งสื่อสังคม
ออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแอปพลิเคชัน DPM Reporter  
  ทั้งนี้  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มุ่งพัฒนาระบบ           
การแจ้งเตือนภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้การแจ้งเตือนภัยมีความแม่นย า        
และประชาชนเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ศูนย์ เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  ส่วนปฏิบัติการเตือนภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
โทร.๐ ๒๓๙๙ ๔๑๑๔ ,๐ ๒๖๓๗ ๓๗๕๐ 

 

๖. การเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ 
๖.๑ สรุปสาระส าคัญ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์         
เพ่ือให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเผชิญภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเสียของประชาชน  โดยเนื้อหา    
ของคู่มือดังกล่าวเกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติตัวของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างเป็นระบบ        
โดยทุกขั้นตอนจะครอบคลุมภัยพิบัติในหลายรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

สีแดง 

สสี้ม 

สเีหลือง 

สนี้ าเงิน 

สเีขียว 
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หากประสบภัยพิบัติ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวทางเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ได้ที ่www.disaster.go.th/upload/download/file_attach/58cb60f5607de.pdf หรือ QR Code เช่น 

๖.๑.๑ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ลดเสี่ยงอันตราย...ด าเนินชีวิตปลอดภัย  
๖.๑.๒ ถุงยังชีพฉุกเฉิน...พร้อมไว้เมื่อภัยมา  
๖.๑.๓ อุบัติภัยทางน้ า...มหันตภัยสายน้ าคร่าชีวิต  
๖.๑.๔ แนะชุมชนริมน้ ารับมือน้ าล้นตลิ่ง  
๖.๑.๕ แนะเตรียมรับมือ-หนีภัยจากน้ าท่วม  
๖.๑.๖ รู้ทันอันตราย ช่วยป้องกันภัยในช่วงน้ าท่วม  
๖.๑.๗ แนะชุมชนเชิงเขา สังเกตสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติ ช่วยชีวิตรอดจากภัยดินถล่ม 
๖.๑.๘ แผ่นดินไหว...หายนะจากธรณีพิบัติภัย เรียนรู้ รับมือ ภัยแผ่นดินไหว  
๖.๑.๙ สึนามิ...มหันตภัยคลื่นยักษ์ เรียนรู้ เตรียมพร้อมรับมือภัยสึนามิ  
๖.๑.๑๐ วาตภัย...ภัยร้ายที่มากับสายลม เตือนอันตรายจากพายุลมแรง  
๖.๑.๑๑ แนะป้องกันฟ้าผ่า...มหันตภัยร้ายช่วงต้น-ปลายฤดูฝน  
๖.๑.๑๒ แนะวิธีหลบหลีก ฟ้าผ่า กรณีอยู่กลางแจ้ง  
๖.๑.๑๓ รู้หลักใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าถูกวิธี...ช่วยชีวิตปลอดภัย  
๖.๑.๑๔ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า...ลดเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร  
๖.๑.๑๕ ดูแล - จัดสภาพแวดล้อมบ้านปลอดภัย...ลดอุบัติภัยในบ้านเรือน  
๖.๑.๑๖ เพลิงไหม้...หายนะร้ายใกล้ตัว เรียนรู้ ป้องกัน รู้ทันเพลิงไหม้  
๖.๑.๑๗ หลักปฏิบัติตามกฎ ลดอุบัติภัยในการท างาน  
๖.๑.๑๘ แนะใช้ - จัดเก็บสารเคมีในบ้านถูกวิธี ลดเสี่ยงภัยแฝงเร้นในชีวิตประจ าวัน  
     ฯลฯ 

คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์และความมั่นคง              
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๒๑ 

 

๗. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๗.๑ สรุปสาระส าคัญ  

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ ท าให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่      
และความปลอดภัย รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย     
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือและดูแลชีวิต    
ความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น  
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 ๗.๒ ขอบเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๗.๒.๑ การช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน โดยดูแลความปลอดภัยของผู้ประสบภัย พร้อมช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยสามารถด าเนินชีวิตได้ในเบื้องต้น ด้วยการจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว 
แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย และการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  

๗.๒.๒ การช่วยเหลือในระยะยาว โดยช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย สิ่งสาธารณูปโภค 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหาย  

 การช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ   
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
โดยเร่งด่วนตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย มิได้มุ่งชดใช้
ความเสียหายทั้งหมด ดังนี้  

๗.๒.๓ กรณีคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติในเวลาอันใกล้ ให้ใช้งบประมาณเพ่ือการป้องกันหรือยับยั้ง    
ภัยพิบัติ ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการทันทีในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

๗.๒.๔ กรณี เกิดภัยพิบัติ  ให้ ใช้ งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน            
หรือสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินโดยเร่งด่วนตามความจ าเป็นและเหมาะสม ซึ่งต้องประกาศ  
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 ๗.๓ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน      
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการด ารงชีพและความเป็นอยู่ ดังนี้  
 

การช่วยเหลือ รายการ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ 
อาหาร ค่าอาหารจัดเลี้ยง วันละไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อละ ไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน  

ค่าถุงยังชีพ ชุดละไม่เกิน ๗๐๐ บาทต่อครอบครัว 
ที่อยู่อาศัย ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจ า   

ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของได้รับ
ความเสียหาย 

หลังละไม่เกิน ๔๙,๕๐๐ บาท 

กรณีผู้ประสบภัยเช่าบ้านเรือนของ
ผู้ อ่ืนและบ้านเช่าเสียหายจากภัย
พิบัติทั้ งหลังหรือบางส่วนจนอยู่
อาศัยไม่ได้ ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่า
บ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ 

ครอบครัวละไม่เกินเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท/เดือน 
เป็นเวลาไม่เกิน ๒ เดือน 
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การช่วยเหลือ รายการ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ 
การด ารงชีพเบื้องต้น ค่ า เ ค รื่ อ ง ค รั ว แ ล ะ อุ ป กร ณ์ ใ น 

การประกอบอาหารที่สูญหายหรือ
ได้รับความเสียหายไม่สามารถน า
กลับมาใช้ได้อีก 

ครอบครัวละไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท 

ค่าเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับความเสียหาย
และไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 
หรือมีความจ าเป็นต้องใช้ในการ
ด ารงชีพ กรณี ไม่มี เครื่ องนุ่ งห่ม  
ขณะเกิดภัย 

รายละไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท 

ค่าเครื่องนอนที่สูญหายหรือได้รับ
ความเสียหายและไม่สามารถน า
ก ลั บ ม า ใ ช้ ไ ด้ อี ก  ห รื อ มี ค ว า ม
จ า เป็ นต้ อ ง ใช้ ใ น กา รด า ร งชี พ     
กรณีไม่มีเครื่องนอนขณะเกิดภัย 

คนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

การประกอบอาชีพ ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหรือ
เงินทุนส าหรับผู้ประสบภัยที่ เป็น
อาชีพหลักหาเลี้ยงครอบครัว  

ครอบครัวละไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท 

การช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ 

กรณีบาดเจ็บสาหัส รั กษาตั วใน
สถานพยาบาล ๓ วันขึ้นไป 

ช่วยเหลือเบื้องต้น ๔,๐๐๐ บาท 

กรณีบาดเจ็บถึงขั้นพิการ ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ 

ช่วยเหลือเบื้องต้น ๑๓,๓๐๐ บาท 

กรณีสาธารณภัยขนาดใหญ่ หรือรุนแรง 
เป็นที่สะเทือนขวัญของประชาชนรักษา
ตัวในสถานพยาบาล 

จ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของปลอบขวัญ               
รายละไม่เกิน ๒,๓๐๐ บาท 

การช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้เสียชีวิต 

- ค่าจัดการศพ  
- เงินสงเคราะห์ครอบครัว กรณี
ผู้ประสบภัยเป็นหัวหน้าครอบครัว
หรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว 

- รายละไม่เกิน ๒๙,๗๐๐ บาท 
- สงเคราะห์ครอบครัว อีกไม่เกิน ๒๙,๗๐๐ บาท 
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 ๗.๒ ขอบเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๗.๒.๑ การช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน โดยดูแลความปลอดภัยของผู้ประสบภัย พร้อมช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยสามารถด าเนินชีวิตได้ในเบื้องต้น ด้วยการจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว 
แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย และการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  

๗.๒.๒ การช่วยเหลือในระยะยาว โดยช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย สิ่งสาธารณูปโภค 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหาย  

 การช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ   
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
โดยเร่งด่วนตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย มิได้มุ่งชดใช้
ความเสียหายทั้งหมด ดังนี้  

๗.๒.๓ กรณีคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติในเวลาอันใกล้ ให้ใช้งบประมาณเพ่ือการป้องกันหรือยับยั้ง    
ภัยพิบัติ ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการทันทีในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

๗.๒.๔ กรณี เกิดภัยพิบัติ  ให้ ใช้ งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉิน            
หรือสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินโดยเร่งด่วนตามความจ าเป็นและเหมาะสม ซึ่งต้องประกาศ  
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 ๗.๓ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน      
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการด ารงชีพและความเป็นอยู่ ดังนี้  
 

การช่วยเหลือ รายการ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ 
อาหาร ค่าอาหารจัดเลี้ยง วันละไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อละ ไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน  

ค่าถุงยังชีพ ชุดละไม่เกิน ๗๐๐ บาทต่อครอบครัว 
ที่อยู่อาศัย ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจ า   

ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของได้รับ
ความเสียหาย 

หลังละไม่เกิน ๔๙,๕๐๐ บาท 

กรณีผู้ประสบภัยเช่าบ้านเรือนของ
ผู้ อ่ืนและบ้านเช่าเสียหายจากภัย
พิบัติทั้ งหลังหรือบางส่วนจนอยู่
อาศัยไม่ได้ ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่า
บ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ 

ครอบครัวละไม่เกินเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท/เดือน 
เป็นเวลาไม่เกิน ๒ เดือน 
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การช่วยเหลือ รายการ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ 
การด ารงชีพเบื้องต้น ค่ า เ ค รื่ อ ง ค รั ว แ ล ะ อุ ป กร ณ์ ใ น 

การประกอบอาหารที่สูญหายหรือ
ได้รับความเสียหายไม่สามารถน า
กลับมาใช้ได้อีก 

ครอบครัวละไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท 

ค่าเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับความเสียหาย
และไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 
หรือมีความจ าเป็นต้องใช้ในการ
ด ารงชีพ กรณี ไม่มี เครื่ องนุ่ งห่ม  
ขณะเกิดภัย 

รายละไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท 

ค่าเครื่องนอนที่สูญหายหรือได้รับ
ความเสียหายและไม่สามารถน า
ก ลั บ ม า ใ ช้ ไ ด้ อี ก  ห รื อ มี ค ว า ม
จ า เป็ นต้ อ ง ใช้ ใ น กา รด า ร งชี พ     
กรณีไม่มีเครื่องนอนขณะเกิดภัย 

คนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

การประกอบอาชีพ ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหรือ
เงินทุนส าหรับผู้ประสบภัยที่ เป็น
อาชีพหลักหาเลี้ยงครอบครัว  

ครอบครัวละไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท 

การช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ 

กรณีบาดเจ็บสาหัส รั กษาตั วใน
สถานพยาบาล ๓ วันขึ้นไป 

ช่วยเหลือเบื้องต้น ๔,๐๐๐ บาท 

กรณีบาดเจ็บถึงขั้นพิการ ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ 

ช่วยเหลือเบื้องต้น ๑๓,๓๐๐ บาท 

กรณีสาธารณภัยขนาดใหญ่ หรือรุนแรง 
เป็นที่สะเทือนขวัญของประชาชนรักษา
ตัวในสถานพยาบาล 

จ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของปลอบขวัญ               
รายละไม่เกิน ๒,๓๐๐ บาท 

การช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้เสียชีวิต 

- ค่าจัดการศพ  
- เงินสงเคราะห์ครอบครัว กรณี
ผู้ประสบภัยเป็นหัวหน้าครอบครัว
หรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว 

- รายละไม่เกิน ๒๙,๗๐๐ บาท 
- สงเคราะห์ครอบครัว อีกไม่เกิน ๒๙,๗๐๐ บาท 
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 ๗.๔ การติดต่อขอรับการช่วยเหลือ 
๗.๔.๑ ผู้ประสบภัยต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานขอรับการช่วยเหลือ ดังนี้ 

(๑) ส าเนาหนังสือรับรองผู้ประสบภัย  
 กรุงเทพมหานคร ออกโดยส านักงานเขตท้องที่ที่เกิดภัย  
 จังหวัด ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดภัย 
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๔) เอกสารประกอบการรับการช่วยเหลือ ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจ า 
(๕) ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินหรือบ้าน 
(๖) ภาพถ่ายความเสียหาย (ถ้ามี) 
(๗) ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีมีผู้เสียชีวิต) 
(๘) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

๗.๔.๒ สถานที่ติดต่อขอรับการช่วยเหลือ 
 กรุงเทพมหานคร : กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 จังหวัด  : องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาลในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๙ 

 

 ด้านการพัฒนาเมือง 
๑. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๑ สรุปสาระส าคัญ 
ที่ผ่านมาการใช้ที่ดินเป็นไปอย่างสับสนไร้ระเบียบแบบแผน ท าให้เกิดปัญหาจ านวนมาก เช่น ปัญหา

ต่อสิ่งแวดล้อม มลภาวะ ปัญหาจราจร การคมนาคมไม่เอ้ือต่อการให้บริการ ขาดบริเวณสงวนไว้  เพ่ือการพักผ่อน
ขาดสาธารณูปโภค และไม่เพียงพอกับความต้องการ 

๑.๒ ความหมายของผังเมือง 
 ผังเมือง คือ การก าหนดการใช้ พ้ืนท่ีให้ เป็นระบบมีระเบียบแบบแผน มีความเหมาะสม               
ผังเมืองมีหลายระดับ ได้แก่ ผังประเทศ ผังภาค ผังอนุภาค ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวม/ชุมชน ผังเมืองเฉพาะ         
ผังเมืองชุมชน เทศบาล ผังเมืองชุมชน (อบต.) และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ  
 ผังเมืองที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย คือ ผังเมืองรวม (แผนผัง นโยบายและแผนงาน โครงการ     
เพ่ือพัฒนาเมืองและชนบท ฯลฯ) และผังเมืองเฉพาะ (แผนผังและโครงการพัฒนาเฉพาะบริเวณเพ่ือประโยชน์      
ต่อการผังเมือง) 
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๑.๓ ประโยชน์ของผังเมือง 
๑.๓.๑ ผังเมืองท าให้เมืองหรือชุมชนน่าอยู่ มีระเบียบและถูกสุขลักษณะ 
๑.๓.๒ มีการวางแผนหรือพัฒนาเมืองในอนาคต โดยการวางผังคมนาคมให้สัมพันธ์กับการใช้ที่ดิน 
๑.๓.๓ ประชาชนมีความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย และการท ามาหากิน 
๑.๓.๔ ส่งเสริมสภาพแวดล้อม ก าหนดให้มีพ้ืนที่โล่ง มีสวนสาธารณะ พักผ่อนหย่อนใจ 
๑.๓.๕ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยแบ่งโซนพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมในท่ีเหมาะสม สะดวก

ในการเดินทาง และการขนส่ง 
๑.๓.๖ ธ ารงรักษาสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ 

บ ารุงรักษาธรรมชาติ และภูมิประเทศให้งดงามท้ังเขตเมืองและชนบท 
๑.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าผังเมือง 

 รัฐธรรมนูญก าหนดให้องค์การบริหารส่ วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ ให้บริการสาธารณะ                      
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยให้มีการร่วมประชุมฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์    
ของส่วนรวม 

๑.๕ ประชาชนใช้ประโยชน์จากผังเมืองอย่างไร 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ตอนนี้ได้มีการก าหนดโซนสีไว้ เพ่ือบอกว่าพ้ืนที่นั้น ๆ เหมาะแก่การท ากิจกรรมชนิดใด 
ดังนี้  

๑.๕.๑ สีแดง ก าหนดเป็น ย่านธุรกิจการค้าที่หนาแน่น 
๑.๕.๒ สีเหลือง ก าหนดเป็น เขตที่อยู่อาศัย 
๑.๕.๓ สีส้ม ก าหนดเป็น เขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 
๑.๕.๔ สีม่วง ก าหนดเป็น พ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
๑.๕.๕ สีน้ าเงิน ก าหนดเป็น ที่ตั้งหน่วยงานราชการ 
๑.๕.๖ สีเขียว ก าหนดเป็น พื้นที่เกษตรกรรม 
๑.๕.๗ สีเขียวอ่อน ก าหนดเป็น พื้นที่โล่งเพื่อการพักผ่อนและรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

๑.๖ การซื้อที่ดินในเขตผังเมือง 
 การซื้อที่ดินสามารถตรวจสอบกับผังเมืองในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  

๑.๗ การวางผังเมืองสอดคล้องกับทฤษฎีใหม่ 
 เนื่องจากมีการก าหนดสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นระบบระเบียบให้เกิดประโยชน์   
ในที่ดินสูงสุดอย่างยั่งยืน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๘ 
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 ๗.๔ การติดต่อขอรับการช่วยเหลือ 
๗.๔.๑ ผู้ประสบภัยต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานขอรับการช่วยเหลือ ดังนี้ 

(๑) ส าเนาหนังสือรับรองผู้ประสบภัย  
 กรุงเทพมหานคร ออกโดยส านักงานเขตท้องที่ที่เกิดภัย  
 จังหวัด ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดภัย 
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๔) เอกสารประกอบการรับการช่วยเหลือ ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจ า 
(๕) ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินหรือบ้าน 
(๖) ภาพถ่ายความเสียหาย (ถ้ามี) 
(๗) ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีมีผู้เสียชีวิต) 
(๘) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

๗.๔.๒ สถานที่ติดต่อขอรับการช่วยเหลือ 
 กรุงเทพมหานคร : กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 จังหวัด  : องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาลในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๙ 

 

 ด้านการพัฒนาเมือง 
๑. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๑ สรุปสาระส าคัญ 
ที่ผ่านมาการใช้ที่ดินเป็นไปอย่างสับสนไร้ระเบียบแบบแผน ท าให้เกิดปัญหาจ านวนมาก เช่น ปัญหา

ต่อสิ่งแวดล้อม มลภาวะ ปัญหาจราจร การคมนาคมไม่เอ้ือต่อการให้บริการ ขาดบริเวณสงวนไว้  เพ่ือการพักผ่อน
ขาดสาธารณูปโภค และไม่เพียงพอกับความต้องการ 

๑.๒ ความหมายของผังเมือง 
 ผังเมือง คือ การก าหนดการใช้ พ้ืนท่ีให้ เป็นระบบมีระเบียบแบบแผน มีความเหมาะสม               
ผังเมืองมีหลายระดับ ได้แก่ ผังประเทศ ผังภาค ผังอนุภาค ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวม/ชุมชน ผังเมืองเฉพาะ         
ผังเมืองชุมชน เทศบาล ผังเมืองชุมชน (อบต.) และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ  
 ผังเมืองที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย คือ ผังเมืองรวม (แผนผัง นโยบายและแผนงาน โครงการ     
เพ่ือพัฒนาเมืองและชนบท ฯลฯ) และผังเมืองเฉพาะ (แผนผังและโครงการพัฒนาเฉพาะบริเวณเพ่ือประโยชน์      
ต่อการผังเมือง) 
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๑.๓ ประโยชน์ของผังเมือง 
๑.๓.๑ ผังเมืองท าให้เมืองหรือชุมชนน่าอยู่ มีระเบียบและถูกสุขลักษณะ 
๑.๓.๒ มีการวางแผนหรือพัฒนาเมืองในอนาคต โดยการวางผังคมนาคมให้สัมพันธ์กับการใช้ที่ดิน 
๑.๓.๓ ประชาชนมีความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย และการท ามาหากิน 
๑.๓.๔ ส่งเสริมสภาพแวดล้อม ก าหนดให้มีพ้ืนที่โล่ง มีสวนสาธารณะ พักผ่อนหย่อนใจ 
๑.๓.๕ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยแบ่งโซนพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมในท่ีเหมาะสม สะดวก

ในการเดินทาง และการขนส่ง 
๑.๓.๖ ธ ารงรักษาสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ 

บ ารุงรักษาธรรมชาติ และภูมิประเทศให้งดงามท้ังเขตเมืองและชนบท 
๑.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าผังเมือง 

 รัฐธรรมนูญก าหนดให้องค์การบริหารส่ วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ ให้บริการสาธารณะ                      
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยให้มีการร่วมประชุมฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์    
ของส่วนรวม 

๑.๕ ประชาชนใช้ประโยชน์จากผังเมืองอย่างไร 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ตอนนี้ได้มีการก าหนดโซนสีไว้ เพ่ือบอกว่าพ้ืนที่นั้น ๆ เหมาะแก่การท ากิจกรรมชนิดใด 
ดังนี้  

๑.๕.๑ สีแดง ก าหนดเป็น ย่านธุรกิจการค้าที่หนาแน่น 
๑.๕.๒ สีเหลือง ก าหนดเป็น เขตที่อยู่อาศัย 
๑.๕.๓ สีส้ม ก าหนดเป็น เขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 
๑.๕.๔ สีม่วง ก าหนดเป็น พ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
๑.๕.๕ สีน้ าเงิน ก าหนดเป็น ที่ตั้งหน่วยงานราชการ 
๑.๕.๖ สีเขียว ก าหนดเป็น พื้นที่เกษตรกรรม 
๑.๕.๗ สีเขียวอ่อน ก าหนดเป็น พื้นที่โล่งเพื่อการพักผ่อนและรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

๑.๖ การซื้อที่ดินในเขตผังเมือง 
 การซื้อที่ดินสามารถตรวจสอบกับผังเมืองในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  

๑.๗ การวางผังเมืองสอดคล้องกับทฤษฎีใหม่ 
 เนื่องจากมีการก าหนดสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นระบบระเบียบให้เกิดประโยชน์   
ในที่ดินสูงสุดอย่างยั่งยืน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๘ 
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๒. กระบวนการวางและจัดท าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒.๑ สรุปสาระส าคัญ 

การวางและจัดท าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน มุ่งเน้นกระบวนการในเชิงวิชาการ และเชิงเทคนิค
ระหว่างการวางผัง ตลอดจนถึงการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒   
กรณีด าเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีขั้นตอนการด าเนินการทั้งสิ้น ๘ ขั้นตอน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ๆ 
คือ ส่วนของการด าเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (ขั้นตอนที่ ๑ – ๗) และส่วนขั้นตอนกฎหมาย (ขั้นตอนที่ ๘) 
มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ การส ารวจ ก าหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดท าร่างผังเมืองรวม 
   เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๒๓ ก าหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบก่อนวางและจัดท าผังเมือง ซึ่งในขั้นตอนนี้รวมถึงการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ   
เพ่ือน ามาจัดท าร่างผังเมืองรวมตามองค์ประกอบของมาตรา ๒๒ ที่ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม 
   การประชมุเพ่ือพิจารณาร่างผังเมืองรวม ขั้นตอนน้ีเป็นการประชุมพิจารณาให้ความเห็น
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือให้การวางผังเมืองรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการผังเมือง 

 ขั้นตอนที่ ๓ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
   ขั้นตอนนี้เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๙ โดยจะต้องด าเนินการประชุมรับฟัง          
ความคิดเห็นของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนดโดยความเห็นชอบ          
ของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ทั้งยังก าหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา                    
ผังเมืองรวมด้วย ซึ่งในขั้นตอนนี้สามารถด าเนินการควบคู่กับการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพ่ือประสาน
ยุทธศาสตร์และแผนงานในการวางและจัดท าผังเมือง (เดิม) 
 ขั้นตอนที่ ๔ การประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
  เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๒๖ ที่ก าหนดให้ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
วางและจัดท าให้น าเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ขั้นตอนที่ ๕ การปิดประกาศพร้อมข้อก าหนด ๙๐ วัน 
  ขั้นตอนนี้เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๒๙ ก าหนดให้ผังเมืองรวมที่คณะกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 
นับตั้งแต่วันปิดประกาศ 

 ขั้นตอนที่ ๖ การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาค าร้อง และแจ้งผลการพิจารณาค าร้อง 
  ตามมาตรา ๒๙ ก าหนดให้ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าร้อง     
ต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วางและจัดท าผังเมื องรวม ตามมาตรา ๓๐          
และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอค าร้องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการผังเมืองตามมาตรา ๓๑ พร้อมแจ้งผล    
การพิจารณาค าร้องให้แก่ผู้ยื่นค าร้องต่อไป 
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๒. กระบวนการวางและจัดท าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒.๑ สรุปสาระส าคัญ 

การวางและจัดท าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน มุ่งเน้นกระบวนการในเชิงวิชาการ และเชิงเทคนิค
ระหว่างการวางผัง ตลอดจนถึงการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒   
กรณีด าเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีขั้นตอนการด าเนินการทั้งสิ้น ๘ ขั้นตอน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ๆ 
คือ ส่วนของการด าเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (ขั้นตอนที่ ๑ – ๗) และส่วนขั้นตอนกฎหมาย (ขั้นตอนที่ ๘) 
มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ การส ารวจ ก าหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดท าร่างผังเมืองรวม 
   เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๒๓ ก าหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบก่อนวางและจัดท าผังเมือง ซึ่งในขั้นตอนนี้รวมถึงการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ   
เพ่ือน ามาจัดท าร่างผังเมืองรวมตามองค์ประกอบของมาตรา ๒๒ ที่ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม 
   การประชมุเพ่ือพิจารณาร่างผังเมืองรวม ขั้นตอนน้ีเป็นการประชุมพิจารณาให้ความเห็น
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือให้การวางผังเมืองรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการผังเมือง 

 ขั้นตอนที่ ๓ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
   ขั้นตอนนี้เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๙ โดยจะต้องด าเนินการประชุมรับฟัง          
ความคิดเห็นของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนดโดยความเห็นชอบ          
ของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ทั้งยังก าหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา                    
ผังเมืองรวมด้วย ซึ่งในขั้นตอนนี้สามารถด าเนินการควบคู่กับการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพ่ือประสาน
ยุทธศาสตร์และแผนงานในการวางและจัดท าผังเมือง (เดิม) 
 ขั้นตอนที่ ๔ การประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
  เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๒๖ ที่ก าหนดให้ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
วางและจัดท าให้น าเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ขั้นตอนที่ ๕ การปิดประกาศพร้อมข้อก าหนด ๙๐ วัน 
  ขั้นตอนนี้เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๒๙ ก าหนดให้ผังเมืองรวมที่คณะกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 
นับตั้งแต่วันปิดประกาศ 

 ขั้นตอนที่ ๖ การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาค าร้อง และแจ้งผลการพิจารณาค าร้อง 
  ตามมาตรา ๒๙ ก าหนดให้ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าร้อง     
ต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วางและจัดท าผังเมื องรวม ตามมาตรา ๓๐          
และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอค าร้องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการผังเมืองตามมาตรา ๓๑ พร้อมแจ้งผล    
การพิจารณาค าร้องให้แก่ผู้ยื่นค าร้องต่อไป 
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 ขั้นตอนที่ ๗ การจัดท าเอกสารประกอบ การยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 
  ขั้นตอนนี้เป็นการด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 ขั้นตอนที่ ๘  การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ขั้นตอนนี้เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ซึ่งก าหนดให้ผังเมือง
รวมออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และต้องมีสาระส าคัญตามมาตรา ๒๒ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง       
ต้องเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย       
เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    
ลงนามในประกาศแล้ว จึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง  โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๘ 
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๓. การจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
๓.๑ สรุปสาระส าคัญ 

ปัญหาที่ดินที่ไม่ได้รับการพัฒนาในชุมชน ที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกพ้ืนที่ซึ่งถนน ประปา ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ ฯลฯ เข้าไม่ถึง หรือรูปแปลงที่ดินบิดเบี้ยวใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่สะสมกันมา
ตั้งแต่อดีตเกิดจากการพัฒนาเมืองอย่างอิสระไร้ทิศทางซึ่งนับวันจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนยากแก่ การแก้ไข       
หากมีการน าวิธี "จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่" มาใช้เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว จะท าให้พ้ืนที่บริเวณที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน 
สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่า  แปลงที่ดินที่ได้รับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่  จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น   
และเป็นการพัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อม และระบบผังเมืองที่ดี 

ดังนั้น การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ คือ การน าแปลงที่ดินหลาย ๆ แปลงมารวมกัน จัดรูปแปลง
ที่ดินใหม่ให้เป็นระเบียบและสวยงาม พร้อมทั้งจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะต่าง ๆ      
ที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วนและเพียงพอ  เมื่อจัดรูปที่ดินเสร็จแล้วจะท าให้ที่ดินมีรูปแปลงใหม่สวยงามขึ้น         
พร้อมมีถนนทางเข้าออก สะดวกทุกแปลง และมูลค่าที่ดินจะสูงขึ้นด้วย การจัดรูปที่ดินสามารถด าเนินการได้ด้วย       
ความร่วมมือของเจ้าของที่ดิน โดยทางภาครัฐจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน วิธีด าเนินการเป็นการประสานการพัฒนาชุมชน 
โดยภาครัฐและเอกชน (ราษฎร์ - รัฐ ร่วมพัฒนา) 

๓.๒ วิธีด าเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ควรจะเริ่มจากเจ้าของที่ดินในบริเวณที่จะพัฒนารวมตัวกัน     
และประสานกับภาครัฐหรือท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีมาตรฐานและสภาพแวดล้อม       
ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งวิธีการ ดังนี้ 

๓.๒.๑ ส ารวจสอบถามความคิดเห็นของเจ้าของที่ดินในโครงการ 
๓.๒.๒ ก าหนดขอบเขตโครงการ 
๓.๒.๓ ส ารวจและวางผังโครงการเบื้องต้น 
๓.๒.๔ รวบรวมความยินยอมเข้าร่วมโครงการจากเจ้าของที่ดิน และเสนอโครงการ 
๓.๒.๕ อนุมัติโครงการจัดรูปที่ดิน 
๓.๒.๖ จัดตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วยผู้แทนกรรมการส่วนจังหวัด ตัวแทนเจ้าของที่ดิน 

และผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.๒.๗ วางผังจัดแปลงที่ดินใหม่ข้ันตอนก าหนดทั้งแปลงที่ดินใหม่ (ชั่วคราว)  
๓.๒.๘ ท าการก่อสร้างบริการพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนนประปา ไฟฟ้า ระบบระบายน้ า ฯลฯ 
๓.๒.๙ รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดิน 
๓.๒.๑๐ ก าหนดการจัดแปลงที่ดินใหม่ (ข้ันสุดท้าย) 
๓.๒.๑๑ จดทะเบียน ท านิติกรรม ออกโฉนดที่ดิน 
๓.๒.๑๒ ช าระเงินส่วนต่างมูลค่าลด หรือมูลค่าเพ่ิม และส่งมอบโฉนดที่ดินใหม่ 
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๓.๓ ขั้นตอนการจัดรูปท่ีดิน ประกอบด้วย ๑๖ ขั้นตอน 
๓.๓.๑ เสนอโครงการต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๔๑, ๔๓) 
๓.๓.๒ ประกาศเขตส ารวจโครงการ (มาตรา ๔๒) 
๓.๓.๓ ส ารวจ สอบเขตแนวเขตโครงการ  
๓.๓.๔ ประกาศโครงการ พร้อมแจ้งเจ้าของที่ดิน (มาตรา ๔๓) 
๓.๓.๕ คณะกรรมการส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติ โครงการ และประกาศโครงการฯ  ใน           

ราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๔๗) 
๓.๓.๖ ประกาศเขตด าเนินการจัดรูปที่ดิน (มาตรา ๕๑)  
๓.๓.๗ ประชุมเจ้าของที่ดิน/ตั้งคณะที่ปรึกษา (มาตรา ๕๒) 
๓.๓.๘ ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนโครงการ (มาตรา ๖๑, ๖๒) และสรุปแผนด าเนินโครงการ 
๓.๓.๙ ออกแบบวางผังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ (มาตรา ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๘, ๖๙) 
๓.๓.๑๐ ส ารวจ ปักหมุด ประเมินราคาท่ีดินแปลงใหม่ (มาตรา ๕๘, ๖๑, ๖๒) 
๓.๓.๑๑ ออกแบบและวางแผนการก่อสร้าง/แผนโยกย้าย (มาตรา ๕๔) 
๓.๓.๑๒ ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและโยกย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (มาตรา ๕๘) 
๓.๓.๑๓ ประกาศผังที่ดินแปลงใหม่และจ านวนค่าชดเชย (มาตรา ๗๐) 
๓.๓.๑๔ รังวัดที่ดินแปลงใหม่และออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม่ (มาตรา ๗๑) 
๓.๓.๑๕ ช าระค่าชดเชย (มาตรา ๖๙) และรับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
๓.๓.๑๖ ช าระบัญชีโครงการและประกาศการสิ้นสุดโครงการฯ ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗๔) 

๓.๔ ผลที่ได้จากการจัดรูปท่ีดิน 
ในชุมชน หรือบริเวณที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน จะมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  

ที่จ าเป็นและได้มาตรฐาน ได้แก่ ถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบระบายน้ า โรงเรียน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น 
สถานที่ออกก าลังกาย ร้านค้า เป็นต้น และมีสัดส่วนของพ้ืนที่โล่งที่เหมาะสม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดรูปท่ีดิน 

๓.๕.๑ เจ้าของที่ดินจะได้รับประโยชน์จากการจัดรูปที่ดิน  โดยร่วมกันรับภาระและกระจาย
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม มีการปันส่วนที่ดินด้วยวิธีการเปรียบเทียบมูลค่าที่ดินก่อนและหลังการจัดรูปที่ดิน  

๓.๕.๒ ชุมชนเมืองมีความเป็นระเบียบสวยงาม 
๓.๕.๓ ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓.๕.๔ เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๕.๕ ที่ดินมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี กรมโยธาธิการและผังเมือง โทร. ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๓๖ – ๔๓ 
  



- 476 - 

๓. การจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
๓.๑ สรุปสาระส าคัญ 

ปัญหาที่ดินที่ไม่ได้รับการพัฒนาในชุมชน ที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกพ้ืนที่ซึ่งถนน ประปา ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ ฯลฯ เข้าไม่ถึง หรือรูปแปลงที่ดินบิดเบี้ยวใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่สะสมกันมา
ตั้งแต่อดีตเกิดจากการพัฒนาเมืองอย่างอิสระไร้ทิศทางซึ่งนับวันจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนยากแก่ การแก้ไข       
หากมีการน าวิธี "จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่" มาใช้เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว จะท าให้พ้ืนที่บริเวณที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน 
สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่า  แปลงที่ดินที่ได้รับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่  จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น   
และเป็นการพัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อม และระบบผังเมืองที่ดี 

ดังนั้น การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ คือ การน าแปลงที่ดินหลาย ๆ แปลงมารวมกัน จัดรูปแปลง
ที่ดินใหม่ให้เป็นระเบียบและสวยงาม พร้อมทั้งจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะต่าง ๆ      
ที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วนและเพียงพอ  เมื่อจัดรูปที่ดินเสร็จแล้วจะท าให้ที่ดินมีรูปแปลงใหม่สวยงามขึ้น         
พร้อมมีถนนทางเข้าออก สะดวกทุกแปลง และมูลค่าที่ดินจะสูงขึ้นด้วย การจัดรูปที่ดินสามารถด าเนินการได้ด้วย       
ความร่วมมือของเจ้าของที่ดิน โดยทางภาครัฐจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน วิธีด าเนินการเป็นการประสานการพัฒนาชุมชน 
โดยภาครัฐและเอกชน (ราษฎร์ - รัฐ ร่วมพัฒนา) 

๓.๒ วิธีด าเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ควรจะเริ่มจากเจ้าของที่ดินในบริเวณที่จะพัฒนารวมตัวกัน     
และประสานกับภาครัฐหรือท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีมาตรฐานและสภาพแวดล้อม       
ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งวิธีการ ดังนี้ 

๓.๒.๑ ส ารวจสอบถามความคิดเห็นของเจ้าของที่ดินในโครงการ 
๓.๒.๒ ก าหนดขอบเขตโครงการ 
๓.๒.๓ ส ารวจและวางผังโครงการเบื้องต้น 
๓.๒.๔ รวบรวมความยินยอมเข้าร่วมโครงการจากเจ้าของที่ดิน และเสนอโครงการ 
๓.๒.๕ อนุมัติโครงการจัดรูปที่ดิน 
๓.๒.๖ จัดตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วยผู้แทนกรรมการส่วนจังหวัด ตัวแทนเจ้าของที่ดิน 

และผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.๒.๗ วางผังจัดแปลงที่ดินใหม่ข้ันตอนก าหนดทั้งแปลงที่ดินใหม่ (ชั่วคราว)  
๓.๒.๘ ท าการก่อสร้างบริการพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนนประปา ไฟฟ้า ระบบระบายน้ า ฯลฯ 
๓.๒.๙ รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดิน 
๓.๒.๑๐ ก าหนดการจัดแปลงที่ดินใหม่ (ข้ันสุดท้าย) 
๓.๒.๑๑ จดทะเบียน ท านิติกรรม ออกโฉนดที่ดิน 
๓.๒.๑๒ ช าระเงินส่วนต่างมูลค่าลด หรือมูลค่าเพ่ิม และส่งมอบโฉนดที่ดินใหม่ 
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๓.๓ ขั้นตอนการจัดรูปท่ีดิน ประกอบด้วย ๑๖ ขั้นตอน 
๓.๓.๑ เสนอโครงการต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๔๑, ๔๓) 
๓.๓.๒ ประกาศเขตส ารวจโครงการ (มาตรา ๔๒) 
๓.๓.๓ ส ารวจ สอบเขตแนวเขตโครงการ  
๓.๓.๔ ประกาศโครงการ พร้อมแจ้งเจ้าของที่ดิน (มาตรา ๔๓) 
๓.๓.๕ คณะกรรมการส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติ โครงการ และประกาศโครงการฯ  ใน           

ราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๔๗) 
๓.๓.๖ ประกาศเขตด าเนินการจัดรูปที่ดิน (มาตรา ๕๑)  
๓.๓.๗ ประชุมเจ้าของที่ดิน/ตั้งคณะที่ปรึกษา (มาตรา ๕๒) 
๓.๓.๘ ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนโครงการ (มาตรา ๖๑, ๖๒) และสรุปแผนด าเนินโครงการ 
๓.๓.๙ ออกแบบวางผังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ (มาตรา ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๘, ๖๙) 
๓.๓.๑๐ ส ารวจ ปักหมุด ประเมินราคาท่ีดินแปลงใหม่ (มาตรา ๕๘, ๖๑, ๖๒) 
๓.๓.๑๑ ออกแบบและวางแผนการก่อสร้าง/แผนโยกย้าย (มาตรา ๕๔) 
๓.๓.๑๒ ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและโยกย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (มาตรา ๕๘) 
๓.๓.๑๓ ประกาศผังที่ดินแปลงใหม่และจ านวนค่าชดเชย (มาตรา ๗๐) 
๓.๓.๑๔ รังวัดที่ดินแปลงใหม่และออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม่ (มาตรา ๗๑) 
๓.๓.๑๕ ช าระค่าชดเชย (มาตรา ๖๙) และรับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
๓.๓.๑๖ ช าระบัญชีโครงการและประกาศการสิ้นสุดโครงการฯ ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗๔) 

๓.๔ ผลที่ได้จากการจัดรูปท่ีดิน 
ในชุมชน หรือบริเวณที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน จะมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  

ที่จ าเป็นและได้มาตรฐาน ได้แก่ ถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบระบายน้ า โรงเรียน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น 
สถานที่ออกก าลังกาย ร้านค้า เป็นต้น และมีสัดส่วนของพ้ืนที่โล่งที่เหมาะสม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดรูปท่ีดิน 

๓.๕.๑ เจ้าของที่ดินจะได้รับประโยชน์จากการจัดรูปที่ดิน  โดยร่วมกันรับภาระและกระจาย
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม มีการปันส่วนที่ดินด้วยวิธีการเปรียบเทียบมูลค่าที่ดินก่อนและหลังการจัดรูปที่ดิน  

๓.๕.๒ ชุมชนเมืองมีความเป็นระเบียบสวยงาม 
๓.๕.๓ ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓.๕.๔ เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๕.๕ ที่ดินมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี กรมโยธาธิการและผังเมือง โทร. ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๓๖ – ๔๓ 
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๔. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอาคาร 
๔.๑ สรุปสาระส าคัญ 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของอาคาร       
โดยการควบคุมอาคารให้มีความม่ันคงแข็งแรง และปลอดภัยต่อประชาชนที่เข้าไปใช้สอยในอาคาร ซึ่งเป็นกฎหมาย        
ที่ใกล้ชิดประชาชน และควรรับรู้ แต่เนื่องจากกฎหมายดังกล่าว ประชาชนยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ท าให้       
ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจ าเป็นต้อง   
มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารในรูปแบบอินโฟกราฟิก  ทั้งนี้ เนื้อหาประกอบด้วย 
ความส าคัญ องค์ประกอบ การบังคับใช้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อปฏิบัติใน เรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมายควบคุม
อาคาร ซ่ึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นต่อประชาชนในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นเนื้อหาที่กระชับ และง่ายต่อการท า         
ความเข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ผู้ที่สนใจ เกิดการรับรู้  
และมีความเข้าใจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มากยิ่งขึ้น สามารถน าข้อมูลไปปรับใช้           
ในชีวิตประจ าวันในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน  

๔.๒ กฎหมายควบคุมอาคารซึ่งเป็นกฎหมายหลักหรือกฎหมายแม่บท ประกอบด้วย 
๔.๒.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 (๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 (๓) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 (๔) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔.๒.๒ กฎกระทรวง ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการปฏิบัติในการ
ขออนุญาต รายละเอียดข้อก าหนดงานทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม เป็นต้น 

๔.๒.๓ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียดเฉพาะท้องถิ่น เช่น ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบัญญัติในเขตเทศบาลต่าง ๆ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทั้งนี้ กฎหมายควบคุมอาคาร เมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในท้องที่ใดก็ตาม จะเรียกท้องที่นั้นเป็น “เขตควบคุมอาคาร” และพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตผังเมือง ตามกฎหมาย
ผังเมือง การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่ จะต้องได้รับอนุญาตจาก    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนกระท าการดังกล่าว โดย อาคาร หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือใช้สอยได้ 
นอกจากนี้ยังหมายถึง อัฒจันทร์ หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน เขื่อน สะพาน อุโมงค์       
ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ รั้ว ก าแพง หรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
ส าหรับติดตั้งป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือเครื่องเล่นในสวนสนุก  

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๙ 
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๔. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอาคาร 
๔.๑ สรุปสาระส าคัญ 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของอาคาร       
โดยการควบคุมอาคารให้มีความม่ันคงแข็งแรง และปลอดภัยต่อประชาชนที่เข้าไปใช้สอยในอาคาร ซึ่งเป็นกฎหมาย        
ที่ใกล้ชิดประชาชน และควรรับรู้ แต่เนื่องจากกฎหมายดังกล่าว ประชาชนยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ท าให้       
ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจ าเป็นต้อง   
มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารในรูปแบบอินโฟกราฟิก  ทั้งนี้ เนื้อหาประกอบด้วย 
ความส าคัญ องค์ประกอบ การบังคับใช้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อปฏิบัติใน เรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมายควบคุม
อาคาร ซึ่งเป็นเรื่องที่จ าเป็นต่อประชาชนในชีวิตประจ าวัน โดยจะเน้นเนื้อหาที่กระชับ และง่ายต่อการท า         
ความเข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ผู้ที่สนใจ เกิดการรับรู้  
และมีความเข้าใจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มากยิ่งขึ้น สามารถน าข้อมูลไปปรับใช้           
ในชีวิตประจ าวันในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน  

๔.๒ กฎหมายควบคุมอาคารซึ่งเป็นกฎหมายหลักหรือกฎหมายแม่บท ประกอบด้วย 
๔.๒.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 (๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 (๓) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 (๔) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔.๒.๒ กฎกระทรวง ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการปฏิบัติในการ
ขออนุญาต รายละเอียดข้อก าหนดงานทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม เป็นต้น 

๔.๒.๓ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียดเฉพาะท้องถิ่น เช่น ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบัญญัติในเขตเทศบาลต่าง ๆ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทั้งนี้ กฎหมายควบคุมอาคาร เมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในท้องที่ใดก็ตาม จะเรียกท้องที่นั้นเป็น “เขตควบคุมอาคาร” และพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตผังเมือง ตามกฎหมาย
ผังเมือง การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่ จะต้องได้รับอนุญาตจาก    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนกระท าการดังกล่าว โดย อาคาร หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือใช้สอยได้ 
นอกจากน้ียังหมายถึง อัฒจันทร์ หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน เขื่อน สะพาน อุโมงค์       
ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ รั้ว ก าแพง หรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
ส าหรับติดตั้งป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือเครื่องเล่นในสวนสนุก  
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๕. การตรวจสอบสภาพตลิ่งและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
 ๕.๑ สรุปสาระส าคัญ  
 การพังทลายของตลิ่ง มี ๓ สาเหตุ ดังนี้ 

 ๕.๑.๑ การกัดเซาะตลิ่ง  
  (๑) ความคดเคี้ยวของล าน้ า 
  (๒) การไหลของกระแสน้ าที่รุนแรง 
  (๓) การกัดเซาะเนื่องจากคลื่น 
  (๔) การกัดเซาะจากการกระท าของมนุษย์ 

 ๕.๑.๒ การขาดเสถียรภาพของลาดตลิ่ง  
 การพังทลายของตลิ่งจากการขาดเสถียรภาพเกิดขึ้นเมื่อก าลังต้านทานของดินไม่เพียงพอ               

ที่จะต้านแรงที่กระท ากับตัวตลิ่งได้ สาเหตุการพังทลายของตลิ่งเนื่องจากการขาดเสถียรภาพที่ส าคัญ ได้แก่ 
   (๑) การลดระดับน้ าในล าน้ าอย่างกะทันหัน หรือการลดระดับน้ าที่ต่ าเกินกว่าปกติ         

ในหน้าแล้ง 
   (๒) ในขณะที่ฝนตกหนัก น้ าฝนส่วนที่ไหลบนผิวดิน จะชะหน้าดินและท าให้ดินอ่อนนุ่ม      

ส่วนน้ าฝนที่ซึมลงไปในดินจนดินชุ่มน้ า นอกจากท าให้ดินที่ลึกลงไปมีความอ่อนนุ่มด้วยแล้ว การไหลแทรก         
ของน้ าลงดิน ท าให้ดินข้างใต้หลวมและไม่แข็งแรง จึงมีความเสี่ยงต่อการพังทลายของตลิ่ง 
    (๓) น้ าหนักบรรทุกการใช้สอยริมตลิ่ง เช่น น้ าหนักจากเครื่องจักรในขณะก่อสร้าง น้ าหนัก
ของรถยนต์ในกรณีที่มีถนนอยู่ริมตลิ่งและน้ าหนักของวัสดุสิ่งของที่กองอยู่บนตลิ่ง  จะเพ่ิมแรงกดต่อดินตลิ่ง        
ท าให้ตลิ่งพังทลายง่ายขึ้น 

 ๕.๑.๓ การพังทลายของตลิ่งจากสาเหตุในข้อ ๕.๑.๑ และ ๕.๑.๒ รวมกัน  
  การพังทลายของตลิ่งส่วนใหญ่เริ่มเกิดจากการกัดเซาะ และผลจากการกัดเซาะท าให้ตลิ่ง       

ขาดเสถียรภาพและพังทลายลงมา 
๕.๒ แนวทางการตรวจสอบสภาพตลิ่ง 

 การพังทลายของตลิ่งเป็นภัยที่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ริมตลิ่งสามารถเตรียมพร้อมรับมือ
และป้องกันความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้ นได้หากมีการส ารวจและตรวจสอบสภาพตลิ่ งอย่ างต่อเนื่ อง                      
โดยแนวทางเบื้องต้นในการตรวจสภาพตลิ่งว่ามีความเสี่ยงต่อการพังทลาย รายละเอียด ดังนี้ 

๕.๒.๑ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการพังทลายของตลิ่งในช่วงที่ผ่านมา 
๕.๒.๒ ควรสังเกตระดับน้ าในแม่น้ าล าคลองโดยเปรียบเทียบระดับน้ าต่ าสุดในแต่ละปี 
๕.๒.๓ การที่ระดับน้ าในแม่น้ าล าคลองมีการลดระดับลงอย่างรวดเร็ว 
๕.๒.๔ สังเกตสภาพตลิ่งอย่างสม่ าเสมอว่ามีการกัดเซาะของตลิ่งหรือไม่ 
๕.๒.๕ ควรตรวจสอบความลึกของท้องน้ า 
๕.๒.๖ ในขณะที่ฝนตกหนัก น้ าที่ผิวดนิอาจกัดเซาะหน้าดิน 
๕.๒.๗ ในขณะที่น้ าไหลเชี่ยว หรือมีคลืน่น้ ามากระทบตลิ่ง 
๕.๒.๘ ในขณะที่น้ าในแม่น้ าล าคลองมีระดับต่ า 



- 480 - 

 

- 481 - 

๕. การตรวจสอบสภาพตลิ่งและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
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 การพังทลายของตลิ่ง มี ๓ สาเหตุ ดังนี้ 

 ๕.๑.๑ การกัดเซาะตลิ่ง  
  (๑) ความคดเคี้ยวของล าน้ า 
  (๒) การไหลของกระแสน้ าที่รุนแรง 
  (๓) การกัดเซาะเนื่องจากคลื่น 
  (๔) การกัดเซาะจากการกระท าของมนุษย์ 

 ๕.๑.๒ การขาดเสถียรภาพของลาดตลิ่ง  
 การพังทลายของตลิ่งจากการขาดเสถียรภาพเกิดขึ้นเมื่อก าลังต้านทานของดินไม่เพียงพอ               

ที่จะต้านแรงที่กระท ากับตัวตลิ่งได้ สาเหตุการพังทลายของตลิ่งเนื่องจากการขาดเสถียรภาพที่ส าคัญ ได้แก่ 
   (๑) การลดระดับน้ าในล าน้ าอย่างกะทันหัน หรือการลดระดับน้ าที่ต่ าเกินกว่าปกติ         

ในหน้าแล้ง 
   (๒) ในขณะที่ฝนตกหนัก น้ าฝนส่วนที่ไหลบนผิวดิน จะชะหน้าดินและท าให้ดินอ่อนนุ่ม      
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๕.๒.๒ ควรสังเกตระดับน้ าในแม่น้ าล าคลองโดยเปรียบเทียบระดับน้ าต่ าสุดในแต่ละปี 
๕.๒.๓ การที่ระดับน้ าในแม่น้ าล าคลองมีการลดระดับลงอย่างรวดเร็ว 
๕.๒.๔ สังเกตสภาพตลิ่งอย่างสม่ าเสมอว่ามีการกัดเซาะของตลิ่งหรือไม่ 
๕.๒.๕ ควรตรวจสอบความลึกของท้องน้ า 
๕.๒.๖ ในขณะที่ฝนตกหนัก น้ าที่ผิวดนิอาจกัดเซาะหน้าดิน 
๕.๒.๗ ในขณะที่น้ าไหลเชี่ยว หรือมีคลืน่น้ ามากระทบตลิ่ง 
๕.๒.๘ ในขณะที่น้ าในแม่น้ าล าคลองมีระดับต่ า 
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๕.๒.๙ ในกรณีที่แม่น้ ามีขนาดใหญ่ และความลึกของท้องน้ ามาก 
๕.๒.๑๐ บริเวณโค้งล าน้ าฝั่งด้านนอกจะมีการกัดเซาะสูง 
๕.๒.๑๑ การใช้พื้นท่ีริมตลิ่งเป็นที่กองวัสดุหรือสร้างอาคารเป็นการเพ่ิมน้ าหนักกับตลิ่ง 
๕.๒.๑๒ ตรวจสอบว่าน้ าใช้จากบ้านเรือน หรือบ่อเกรอะบ่อซึมได้ไหลออกไปสู่ตลิ่งหรือไม่ 
๕.๒.๑๓ หากพบรอยแยกต่าง ๆ บริเวณตลิ่งที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 

 ๕.๓ แนวทางป้องกันการพังทลายของตลิ่ง 
  จากแนวทางการตรวจสอบสภาพตลิ่ งเบื้องต้น ท าให้ทราบได้ว่าตลิ่ งนั้นมีความเสี่ยงต่อ            
การพังทลายอย่างไร ซึ่งความเสี่ยงภัยมีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าตลิ่งเข้าหลักเกณฑ์ใดและมากน้อยขนาดไหน        
หากประเมินว่ามีความเสี่ยงมาก ควรต้องรีบหาแนวทางการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

๕.๓.๑ หมั่นสังเกตตรวจตราการเปลี่ยนแปลงของตลิ่งอย่างสม่ าเสมอ 
๕.๓.๒ หลีกเลี่ยงการเพ่ิมน้ าหนักบริเวณริมตลิ่ง 
๕.๓.๓ ท าโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะและเพ่ิมเสถียรภาพของตลิ่ง 
๕.๓.๔ หากพบรอยแยกต่าง ๆ เป็นแนวยาวและขนานไปตามแนวตลิ่ง 

 ๕.๔ แนวทางปฏิบัติหากมีการทรุดตัวและพังทลายของตลิ่ง 
๕.๔.๑ ขนย้ายสิ่งของให้พ้นจากแนวทางพังทลายของตลิ่ง 
๕.๔.๒ หากมีกองวัสดุอยู่บริเวณริมตลิ่งให้ขนย้ายออก 
๕.๔.๓ ไม่ควรน ารถยนต์เข้าไปใกล้บริเวณรอยแยกของตลิ่ง 
๕.๔.๔ ควรกั้นเขตบริเวณรอยแยกของตลิ่ง 
๕.๔.๕ ถ่ายรูป (ถ้าท าได้) ของแนวตลิ่งที่เกิดการทรุดตัวไว้ตลอดแนว 
๕.๔.๖ แจ้งส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในพื้นที่ หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง       

หรือแจ้งผ่านศูนย์ด ารงธรรมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง  โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๗๙ 
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๖.  การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 
๖.๑ สรุปสาระส าคัญ 

ตามที่รัฐบาลถือว่าปัญหาผักตบชวาเป็นวาระส าคัญแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้
คณะกรรมการอ านวยการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยมี รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
เป็นประธานกรรมการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ที่ก ากับดูแล
กรมโยธาธิการและผังเมือง) เป็นรองประธานกรรมการ และผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองประธานกรรมการ      
ซึ่งกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ                    
โดยคณะกรรมการอ านวยการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
ให้เป็นไปอย่างมีระบบ ตลอดจนควบคุม ก ากับ และติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้ 

 ๖.๑.๑ แหล่งน้ าปิดส าคัญขนาดใหญ่ ได้แก่  กว๊านพะเยา บึงสี ไฟ หนองหารทะเลน้อย             
บึงบอระเพ็ด บึงราชนก บึงหนองหานกุมภวาปี เป็นต้น พ้ืนที่ดังกล่าวจะมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ เช่น         
กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยงานดังกล่าวรับผิดชอบ
จัดท าแผนและด าเนินการก าจัดผักตบชวาในพ้ืนที่นั้น ๆ 
 (๑) แหล่งน้ าปิดทั่วไป ได้แก่ อ่างเก็บน้ า หนอง บึง เป็นต้น โดยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ 

 ๑) แหล่งน้ าสาธารณะ มอบหมายให้จังหวัดจัดท าแผนและด าเนินการ 
 ๒) แหล่งน้ าที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ให้หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่รับผิดชอบ

จัดท าแผนและด าเนินการ 
  (๒) แม่น้ าส าคัญในภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน ๗ สาย พ้ืนที่ ๑๙ จังหวัด 
มอบหมายให้หน่วยงานหลักตามการแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบจัดท าแผนและด าเนินการ ดังนี้ 

๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบในแม่น้ าแม่กลอง และแม่น้ าท่าจีน (ตั้งแต่
ประตูระบายน้ าโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงอ่าวไทย) 

๒) กรมชลประทาน รับผิดชอบในแม่น้ าเจ้าพระยา (เหนือเขื่อนเจ้าพระยา)              
แม่น้ าท่าจีน (ตั้งแต่ประตูระบายน้ าพลเทพ ถึงประตูระบายน้ าโพธิ์พระยา) แม่น้ าน้อย (ตั้งแต่แม่น้ าเจ้าพระยาเหนือ
เขื่อนเจ้าพระยาถึงประตูระบายน้ าผักไห่) แม่น้ าป่าสัก (ตั้งแต่ใต้เขื่อนป่าสักถึงเขื่อนพระรามหก) แม่น้ านครนายก 
แม่น้ าบางปะกง 

๓) กรมเจ้าท่า รับผิดชอบในแม่น้ าเจ้าพระยา (แม่น้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ใต้เขื่อน
เจ้าพระยาถึงเขตกรุงเทพมหานคร) แม่น้ าน้อย (ตั้งแต่ประตูระบายน้ าผักไห่ ถึงแม่น้ าเจ้าพระยา อ าเภอบางไทร) 
แม่น้ าลพบุรี แม่น้ าสะแกกรัง และแม่น้ าป่าสัก (ใต้เขื่อนพระรามหกถึงแม่น้ าเจ้าพระยา) 

๔) กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบแม่น้ าเจ้าพระยาที่ผ่านพ้ืนที่  กทม.และแหล่งน้ า         
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ กทม. 
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๕.๒.๙ ในกรณีที่แม่น้ ามีขนาดใหญ่ และความลึกของท้องน้ ามาก 
๕.๒.๑๐ บริเวณโค้งล าน้ าฝั่งด้านนอกจะมีการกัดเซาะสูง 
๕.๒.๑๑ การใช้พื้นท่ีริมตลิ่งเป็นที่กองวัสดุหรือสร้างอาคารเป็นการเพ่ิมน้ าหนักกับตลิ่ง 
๕.๒.๑๒ ตรวจสอบว่าน้ าใช้จากบ้านเรือน หรือบ่อเกรอะบ่อซึมได้ไหลออกไปสู่ตลิ่งหรือไม่ 
๕.๒.๑๓ หากพบรอยแยกต่าง ๆ บริเวณตลิ่งที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 

 ๕.๓ แนวทางป้องกันการพังทลายของตลิ่ง 
  จากแนวทางการตรวจสอบสภาพตลิ่ งเบื้องต้น ท าให้ทราบได้ว่าตลิ่ งนั้นมีความเสี่ยงต่อ            
การพังทลายอย่างไร ซึ่งความเสี่ยงภัยมีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าตลิ่งเข้าหลักเกณฑ์ใดและมากน้อยขนาดไหน        
หากประเมินว่ามีความเสี่ยงมาก ควรต้องรีบหาแนวทางการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

๕.๓.๑ หมั่นสังเกตตรวจตราการเปลี่ยนแปลงของตลิ่งอย่างสม่ าเสมอ 
๕.๓.๒ หลีกเลี่ยงการเพ่ิมน้ าหนักบริเวณริมตลิ่ง 
๕.๓.๓ ท าโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะและเพ่ิมเสถียรภาพของตลิ่ง 
๕.๓.๔ หากพบรอยแยกต่าง ๆ เป็นแนวยาวและขนานไปตามแนวตลิ่ง 

 ๕.๔ แนวทางปฏิบัติหากมีการทรุดตัวและพังทลายของตลิ่ง 
๕.๔.๑ ขนย้ายสิ่งของให้พ้นจากแนวทางพังทลายของตลิ่ง 
๕.๔.๒ หากมีกองวัสดุอยู่บริเวณริมตลิ่งให้ขนย้ายออก 
๕.๔.๓ ไม่ควรน ารถยนต์เข้าไปใกล้บริเวณรอยแยกของตลิ่ง 
๕.๔.๔ ควรกั้นเขตบริเวณรอยแยกของตลิ่ง 
๕.๔.๕ ถ่ายรูป (ถ้าท าได้) ของแนวตลิ่งที่เกิดการทรุดตัวไว้ตลอดแนว 
๕.๔.๖ แจ้งส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในพื้นที่ หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง       

หรือแจ้งผ่านศูนย์ด ารงธรรมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง  โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๗๙ 
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๖.  การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 
๖.๑ สรุปสาระส าคัญ 

ตามที่รัฐบาลถือว่าปัญหาผักตบชวาเป็นวาระส าคัญแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้
คณะกรรมการอ านวยการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยมี รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
เป็นประธานกรรมการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ที่ก ากับดูแล
กรมโยธาธิการและผังเมือง) เป็นรองประธานกรรมการ และผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองประธานกรรมการ      
ซึ่งกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ                    
โดยคณะกรรมการอ านวยการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
ให้เป็นไปอย่างมีระบบ ตลอดจนควบคุม ก ากับ และติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้ 

 ๖.๑.๑ แหล่งน้ าปิดส าคัญขนาดใหญ่ ได้แก่  กว๊านพะเยา บึงสี ไฟ หนองหารทะเลน้อย             
บึงบอระเพ็ด บึงราชนก บึงหนองหานกุมภวาปี เป็นต้น พ้ืนที่ดังกล่าวจะมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ เช่น         
กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยงานดังกล่าวรับผิดชอบ
จัดท าแผนและด าเนินการก าจัดผักตบชวาในพ้ืนที่นั้น ๆ 
 (๑) แหล่งน้ าปิดทั่วไป ได้แก่ อ่างเก็บน้ า หนอง บึง เป็นต้น โดยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ 

 ๑) แหล่งน้ าสาธารณะ มอบหมายให้จังหวัดจัดท าแผนและด าเนินการ 
 ๒) แหล่งน้ าที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ให้หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่รับผิดชอบ

จัดท าแผนและด าเนินการ 
  (๒) แม่น้ าส าคัญในภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน ๗ สาย พ้ืนที่ ๑๙ จังหวัด 
มอบหมายให้หน่วยงานหลักตามการแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบจัดท าแผนและด าเนินการ ดังนี้ 

๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบในแม่น้ าแม่กลอง และแม่น้ าท่าจีน (ตั้งแต่
ประตูระบายน้ าโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงอ่าวไทย) 

๒) กรมชลประทาน รับผิดชอบในแม่น้ าเจ้าพระยา (เหนือเขื่อนเจ้าพระยา)              
แม่น้ าท่าจีน (ตั้งแต่ประตูระบายน้ าพลเทพ ถึงประตูระบายน้ าโพธิ์พระยา) แม่น้ าน้อย (ตั้งแต่แม่น้ าเจ้าพระยาเหนือ
เขื่อนเจ้าพระยาถึงประตูระบายน้ าผักไห่) แม่น้ าป่าสัก (ตั้งแต่ใต้เขื่อนป่าสักถึงเขื่อนพระรามหก) แม่น้ านครนายก 
แม่น้ าบางปะกง 

๓) กรมเจ้าท่า รับผิดชอบในแม่น้ าเจ้าพระยา (แม่น้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ใต้เขื่อน
เจ้าพระยาถึงเขตกรุงเทพมหานคร) แม่น้ าน้อย (ตั้งแต่ประตูระบายน้ าผักไห่ ถึงแม่น้ าเจ้าพระยา อ าเภอบางไทร) 
แม่น้ าลพบุรี แม่น้ าสะแกกรัง และแม่น้ าป่าสัก (ใต้เขื่อนพระรามหกถึงแม่น้ าเจ้าพระยา) 

๔) กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบแม่น้ าเจ้าพระยาที่ผ่านพ้ืนที่  กทม.และแหล่งน้ า         
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ กทม. 



- 484 - 

  (๓) คลองสาขา และแหล่งน้ าเชื่อมโยง มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยคณะท างาน
ระดับจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 คณะกรรมการอ านวยการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาผักตบชวา ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานอนุกรรมการ 
และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ มีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นอนุกรรมการ      
และเลขานุการ เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีระบบ และมีแผนการด าเนินงาน     
ที่ชัดเจนภายใต้การบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน  

 โดย กองบูรณะและบ ารุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง มีเครื่องจักรในการก าจัด
ผักตบชวา จ านวน ๔๒ ล า แบ่งเป็นเรือก าจัดแบบสายพานล าเลียง ๒๗ ล า เรือก าจัดแบบตักหน้า ๑๐ ล า           
เรือพอนทูนบรรทุกรถขุด ๕ ล า ได้วางแผนด าเนินการอยู่ในแหล่งน้ าต่าง ๆ ทั่วประเทศและในแม่น้ าสายหลักพ้ืนที่
รับผิดชอบของกรมฯ ดังนี้ 

๑) แม่น้ าแม่กลอง ความยาว ๙๔ กิโลเมตร เครื่องจักร ๔ ล า ได้แก่ ในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน ๒ ล า และในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จ านวน ๒ ล า สลับกันดูแลพื้นท่ีแม่น้ าแม่กลองตลอดล าน้ า 

๒) แม่น้ าท่าจีน ความยาว ๒๐๐ กิโลเมตร เครื่องจักร ๑๕ ล า ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 
อ าเภอกระทุ่มแบน จ านวน ๓ ล า เขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม อ าเภอสามพราน จ านวน ๒ ล า อ าเภอนครชัยศรี ๓ ล า 
อ าเภอบางเลน ๒ ล า และเขตจังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอสองพ่ีน้อง จ านวน ๑ ล า อ าเภอบางปลาม้า ๒ ล า อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี ๒ ล า สลับกันดูแลพ้ืนที่ตลอดล าน้ าท่าจีน เครื่องจักรส่วนที่เหลือ สนับสนุนแก้ไขปัญหาผักตบชวา  
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในแหล่งน้ าปิดและแหล่งน้ า เชื่อมโยงทั่วประเทศ จ านวน ๒๗ ล า ได้แก่ 
กว๊านพะเยา หนองหลวง จังหวัดเชียงราย หนองหาร จังหวัดสกลนคร ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง คลองบางประมุง 
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น และหมุนเวียนไปตามแหล่งน้ าต่าง ๆ ตามการร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการบูรณาการสนับสนุนเครื่องจักรท างานร่วมกัน ในแหล่งน้ าที่มีปัญหา เช่น แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ า
เจ้าพระยา แม่น้ าน้อย แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าบางปะกง และแหล่งน้ าต่าง  ๆ ทั่วประเทศเพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหาได้
ปริมาณผักตบชวาที่ก าจัดไปแล้ว มากกว่า ๔,๕๑๖,๒๓๖ ตัน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถก าจัด
ผักตบชวา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด าเนินการ ในพ้ืนที่ ๒๔ จังหวัด จ านวน ๓๗ แหล่งน้ า ยอดการก าจัด
ผักตบชวา จ านวน ๑,๑๒๖,๓๔๒ ตัน 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาได้มีการแต่งตั้งคณะท างาน   
เพ่ือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะท างาน และโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด เป็นคณะท างานและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนด จัดเก็บ  และรวบรวมข้อมูล
ประสานการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานรับผิดชอบการก าจัด และแก้ไขปัญหาผักตบชวาในจังหวัด 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กองบูรณะและบ ารุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง  โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๙๓

- 4
85

 - 
 



- 484 - 

  (๓) คลองสาขา และแหล่งน้ าเชื่อมโยง มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยคณะท างาน
ระดับจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 คณะกรรมการอ านวยการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาผักตบชวา ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานอนุกรรมการ 
และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ มีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นอนุกรรมการ      
และเลขานุการ เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีระบบ และมีแผนการด าเนินงาน     
ที่ชัดเจนภายใต้การบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน  

 โดย กองบูรณะและบ ารุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง มีเครื่องจักรในการก าจัด
ผักตบชวา จ านวน ๔๒ ล า แบ่งเป็นเรือก าจัดแบบสายพานล าเลียง ๒๗ ล า เรือก าจัดแบบตักหน้า ๑๐ ล า           
เรือพอนทูนบรรทุกรถขุด ๕ ล า ได้วางแผนด าเนินการอยู่ในแหล่งน้ าต่าง ๆ ทั่วประเทศและในแม่น้ าสายหลักพ้ืนที่
รับผิดชอบของกรมฯ ดังนี้ 

๑) แม่น้ าแม่กลอง ความยาว ๙๔ กิโลเมตร เครื่องจักร ๔ ล า ได้แก่ ในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน ๒ ล า และในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จ านวน ๒ ล า สลับกันดูแลพื้นท่ีแม่น้ าแม่กลองตลอดล าน้ า 

๒) แม่น้ าท่าจีน ความยาว ๒๐๐ กิโลเมตร เครื่องจักร ๑๕ ล า ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 
อ าเภอกระทุ่มแบน จ านวน ๓ ล า เขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม อ าเภอสามพราน จ านวน ๒ ล า อ าเภอนครชัยศรี ๓ ล า 
อ าเภอบางเลน ๒ ล า และเขตจังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอสองพ่ีน้อง จ านวน ๑ ล า อ าเภอบางปลาม้า ๒ ล า อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี ๒ ล า สลับกันดูแลพ้ืนที่ตลอดล าน้ าท่าจีน เครื่องจักรส่วนที่เหลือ สนับสนุนแก้ไขปัญหาผักตบชวา  
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในแหล่งน้ าปิดและแหล่งน้ า เชื่อมโยงทั่วประเทศ จ านวน ๒๗ ล า ได้แก่ 
กว๊านพะเยา หนองหลวง จังหวัดเชียงราย หนองหาร จังหวัดสกลนคร ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง คลองบางประมุง 
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น และหมุนเวียนไปตามแหล่งน้ าต่าง ๆ ตามการร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการบูรณาการสนับสนุนเครื่องจักรท างานร่วมกัน ในแหล่งน้ าที่มีปัญหา เช่น แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ า
เจ้าพระยา แม่น้ าน้อย แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าบางปะกง และแหล่งน้ าต่าง  ๆ ทั่วประเทศเพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหาได้
ปริมาณผักตบชวาที่ก าจัดไปแล้ว มากกว่า ๔,๕๑๖,๒๓๖ ตัน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถก าจัด
ผักตบชวา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด าเนินการ ในพ้ืนที่ ๒๔ จังหวัด จ านวน ๓๗ แหล่งน้ า ยอดการก าจัด
ผักตบชวา จ านวน ๑,๑๒๖,๓๔๒ ตัน 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาได้มีการแต่งตั้งคณะท างาน   
เพ่ือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะท างาน และโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด เป็นคณะท างานและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนด จัดเก็บ  และรวบรวมข้อมูล
ประสานการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานรับผิดชอบการก าจัด และแก้ไขปัญหาผักตบชวาในจังหวัด 
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 ตัวอย่างการด าเนินงานภารกจิด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมืองในพื้นที่ 
๑. การบริหารจัดการสาธารณภัยตามหลักวงจรภัยพิบัติในทุกมิติ : จังหวัดปทุมธานี 

๑.๑ สรุปสาระส าคัญ 
 ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดปทุมธำนี แบ่งกำรบริหำรกำรปฏิบัติงำนออกเป็น 
๓ ฝ่ำยได้แก่ กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรจัดกำร ฝ่ำยป้องกันและปฏิบัติกำร และฝ่ำยสงเครำะห์ผู้ประสบภัย         
ทุกฝ่ำยด ำเนินงำนขับเคลื่อนภำรกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งสำธำรณภัยแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ     
คือ ก่อนเกิดภัย ระหว่ำงเกิดภัย และหลังเกิดภัยพิบัติ ตำมลักษณะวงจรของภัยพิบัติ โดยด ำเนินกำรแบบบูรณำกำร
กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งฝ่ำยพลเรือน หน่วยทหำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสำธำรณกุศล และอำสำสมัคร   
ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธำนี เพ่ือเกิดกำรขับเคลื่อนตำมแผนชำติในกำรบูรณำกำรแต่ละหน่วยงำนร่วมกันป้องกัน         
และแก้ไขปัญหำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

๑.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๑.๒.๑ การบริหารจัดการสาธารณภยัตามหลักวงจรภัยพิบัติในทุกมิติ 
 (๑) ก่อนเกิดภัยพิบัติ คือ กำรเตรียมควำมพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ
จำกภัยพิบั ติ โดยจัดท ำแผนเผชิญเหตุ/แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในระดับจังหวัด อ ำเภอ ,             
ท้องถิ่นในทุก ๆ ประเภทภัย, จัดฝึกอบรม/สร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดกำรภัยพิบัติ อปพร., CBDRM ชุมชนเป็นฐำน, 
OTOS, มิสเตอร์เตือนภัย เป็นต้น 
 (๒) ระหว่ำงเกิดภัยพิบัติ คือ กำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติในภำวะฉุกเฉิน โดยรับแจ้งเหตุ      
สำธำรณภัย/ประสำนท้องถิ่นและร่วมลงพ้ืนที่ควบคุมสถำนกำรณ์  
 (๓) หลังเกิดภัยพิบัติ คือ กำรบริหำรจัดกำรหลังเกิดภัยพิบัติ กำรบูรณะฟ้ืนฟู เยียวยำ     
โดยประสำนท้องถิ่น/มูลนิธิต่ำง ๆ ช่วยเหลือสงเครำะห์ผู้ประสบภัย และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติสำธำรณภัย               
ที่เกิดขึ้น  
 ๑.๒.๒ การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ  
 (๑) จัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรรับมือภัยพิบัติในรูปแบบต่ำง ๆ ตำมประเภทภัย 
ที่เป็นบริบทของชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยใช้กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติในแต่ละท้องที่ เพ่ือให้คนในชุมชน   
มีกำรเตรียมพร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์ที่เกิดภัยพิบัติขึ้น โครงกำรอบรมของ  สนง.ปภ.จ.ปทุมธำนี เช่น CBDRM        
กำรจัดกำรภัยพิบัติโดยอำศัยชุมชนเป็นฐำน อบรม อปพร. โครงกำรมิสเตอร์เตือนภัย OTOS เป็นต้น 
 (๒)  กำรแจ้งเตือน ระบบแจ้งเตือนภัย ออนไลน์ ๒๔ ชั่วโมง ผ่ำนระบบวิทยุสื่อสำร ไลน์ 
แอฟนริภัย โทรศัพท์ หรือสำยด่วน ๑๗๘๔  
 (๓)  จัดท ำจุดเสี่ยง พ้ืนที่เสี่ยงภัย แผนที่เสี่ยงภัยในจังหวัดปทุมธำนี ในภัยประเภทต่ำง ๆ         
ที่เป็นจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม ในกำรเกิดภัยพิบัติ เพ่ือเฝ้ำระวัง แจ้งเตือนได้ทันท่วงที  
 (๔)  ส ำรวจ เตรียมควำมพร้อม เครื่องมือ เครื่องจักรกล และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนให้มี
ควำมพร้อมรับกับสถำนกำรณ์ภัยพิบัติเสมอ  
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 ๑.๒.๓  การบริหารจัดการสาธารณภัย 
 กำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยภำยใต้กรอบของพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแบ่งกำรจัดกำรสำธำรณภัยออกเป็น ๔ ระดับ คือ 
 ระดับ ๑ สำธำรณภัยขนำดเล็ก ซึ่ งอำจมีผลกระทบเป็นวงกว้ำงครอบคลุมพ้ืนที่       
หลำยต ำบล ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ เข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ ตำมล ำดับ 
 ระดับ ๒ สำธำรณภัยขนำดกลำง เมื่อสถำนกำรณ์ขยำยเป็นบริเวณกว้ำงครอบคลุมพ้ืนท่ี
หลำยต ำบลหรืออ ำเภอ ซึ่ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ ำเภอได้วิ เครำะห์และประเมินศักยภำพ               
ด้ำนทรัพยำกร ควำมซับซ้อนของภัยในพ้ืนที่ เกินขีดควำมสำมำรถของผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ       
ที่จะควบคุมสถำนกำรณ์ได้โดยล ำพัง หรือโดยเร็ว ให้ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ ขอรับกำรสนับสนุนจำกผู้อ ำนวยกำรจังหวัด 
เพ่ือพิจำรณำเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ 
 ระดับ ๓ สำธำรณภัยขนำดใหญ่ เกิดผลกระทบรุนแรงกว้ำงขวำงมีพื้นที่เสียหำย          
เป็นบริเวณกว้ำง เกินขีดควำมสำมำรถของจังหวัด (ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด/ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) ไม่สำมำรถควบคุม
สถำนกำรณ์ได้ต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญ/อุปกรณ์พิเศษ/ก ำลังสนับสนุนระดมสรรพก ำลังทุกภำคส่วน เพ่ือตอบโต้     
เหตุฉุกเฉิน/บรรเทำภัย หรือเกิดผลกระทบร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง ระดับวิกฤติกำรณ์ มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ควำมเป็นอยู่และขวัญก ำลังใจของประชำชนจ ำนวนมำกอย่ำงร้ำยแรง ผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
แห่งชำติ (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) เข้ำควบคุมสถำนกำรณ์/แก้ไขปัญหำ/ระงับภัย ตำมแผนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ระดับ ๔ นำยกรัฐมนตรี หรือรองนำยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำย โดยใช้อ ำนำจ มำตรำ ๓๑ 
แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในฐำนะผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์เข้ำควบคุม
สถำนกำรณ์ มีอ ำนำจสั่งกำรและบัญชำกำรให้ด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพ่ือป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
รวมถึงให้ควำมช่วยเหลือแก่ประชำชนในพื้นท่ีที่ก ำหนดได้ทั่วรำชอำณำจักร 
 ๑.๒.๔ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 (๑) กำรประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ แบ่งเป็นกำรประกำศพ้ืนที่
ประสบสำธำรณภัย โดยแบ่งแยกตำมประเภทภัยต่ำง ๆ เพ่ือให้ท้องถิ่นด ำเนินกำรช่วยเหลือได้ตำมระเบียบ        
ของตนเองและกำรประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นกำรประกำศให้ท้องที่นั้น
เป็นเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินตำมระเบียบกระทรวงคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์   
เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำของผู้ประสบภัยพิบัติ ตำมวงเงินทดรองรำชกำรของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
ส ำหรับให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป 
 (๒) ประสำนมูลนิธิต่ำง ๆ เข้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์     
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เหล่ำกำชำดจังหวัดปทุมธำนี มูลนิธิอำสำอ่ืน ๆ เป็นต้น เพ่ือระดมควำมช่วยเหลือไปยัง
ผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ได้รับกำรฟื้นฟู เยียวยำ และได้รับควำมช่วยเหลือจำกหลำย ๆ ช่องทำง 
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 ตัวอย่างการด าเนินงานภารกจิด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมืองในพื้นที่ 
๑. การบริหารจัดการสาธารณภัยตามหลักวงจรภัยพิบัติในทุกมิติ : จังหวัดปทุมธานี 

๑.๑ สรุปสาระส าคัญ 
 ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดปทุมธำนี แบ่งกำรบริหำรกำรปฏิบัติงำนออกเป็น 
๓ ฝ่ำยได้แก่ กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรจัดกำร ฝ่ำยป้องกันและปฏิบัติกำร และฝ่ำยสงเครำะห์ผู้ประสบภัย         
ทุกฝ่ำยด ำเนินงำนขับเคลื่อนภำรกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งสำธำรณภัยแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ     
คือ ก่อนเกิดภัย ระหว่ำงเกิดภัย และหลังเกิดภัยพิบัติ ตำมลักษณะวงจรของภัยพิบัติ โดยด ำเนินกำรแบบบูรณำกำร
กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งฝ่ำยพลเรือน หน่วยทหำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสำธำรณกุศล และอำสำสมัคร   
ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธำนี เพ่ือเกิดกำรขับเคลื่อนตำมแผนชำติในกำรบูรณำกำรแต่ละหน่วยงำนร่วมกันป้องกัน         
และแก้ไขปัญหำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

๑.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๑.๒.๑ การบริหารจัดการสาธารณภยัตามหลักวงจรภัยพิบัติในทุกมิติ 
 (๑) ก่อนเกิดภัยพิบัติ คือ กำรเตรียมควำมพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ
จำกภัยพิบัติ  โดยจัดท ำแผนเผชิญเหตุ/แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในระดับจังหวัด อ ำเภอ ,             
ท้องถิ่นในทุก ๆ ประเภทภัย, จัดฝึกอบรม/สร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดกำรภัยพิบัติ อปพร., CBDRM ชุมชนเป็นฐำน, 
OTOS, มิสเตอร์เตือนภัย เป็นต้น 
 (๒) ระหว่ำงเกิดภัยพิบัติ คือ กำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติในภำวะฉุกเฉิน โดยรับแจ้งเหตุ      
สำธำรณภัย/ประสำนท้องถิ่นและร่วมลงพ้ืนที่ควบคุมสถำนกำรณ์  
 (๓) หลังเกิดภัยพิบัติ คือ กำรบริหำรจัดกำรหลังเกิดภัยพิบัติ กำรบูรณะฟ้ืนฟู เยียวยำ     
โดยประสำนท้องถิ่น/มูลนิธิต่ำง ๆ ช่วยเหลือสงเครำะห์ผู้ประสบภัย และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติสำธำรณภัย               
ที่เกิดขึ้น  
 ๑.๒.๒ การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ  
 (๑) จัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรรับมือภัยพิบัติในรูปแบบต่ำง ๆ ตำมประเภทภัย 
ที่เป็นบริบทของชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยใช้กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติในแต่ละท้องที่ เพ่ือให้คนในชุมชน   
มีกำรเตรียมพร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์ที่เกิดภัยพิบัติขึ้น โครงกำรอบรมของ  สนง.ปภ.จ.ปทุมธำนี เช่น CBDRM        
กำรจัดกำรภัยพิบัติโดยอำศัยชุมชนเป็นฐำน อบรม อปพร. โครงกำรมิสเตอร์เตือนภัย OTOS เป็นต้น 
 (๒)  กำรแจ้งเตือน ระบบแจ้งเตือนภัย ออนไลน์ ๒๔ ชั่วโมง ผ่ำนระบบวิทยุสื่อสำร ไลน์ 
แอฟนริภัย โทรศัพท์ หรือสำยด่วน ๑๗๘๔  
 (๓)  จัดท ำจุดเสี่ยง พ้ืนที่เสี่ยงภัย แผนที่เสี่ยงภัยในจังหวัดปทุมธำนี ในภัยประเภทต่ำง ๆ         
ที่เป็นจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม ในกำรเกิดภัยพิบัติ เพ่ือเฝ้ำระวัง แจ้งเตือนได้ทันท่วงที  
 (๔)  ส ำรวจ เตรียมควำมพร้อม เครื่องมือ เครื่องจักรกล และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนให้มี
ควำมพร้อมรับกับสถำนกำรณ์ภัยพิบัติเสมอ  
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 ๑.๒.๓  การบริหารจัดการสาธารณภัย 
 กำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยภำยใต้กรอบของพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแบ่งกำรจัดกำรสำธำรณภัยออกเป็น ๔ ระดับ คือ 
 ระดับ ๑ สำธำรณภัยขนำดเล็ก ซึ่ งอำจมีผลกระทบเป็นวงกว้ำงครอบคลุมพ้ืนที่       
หลำยต ำบล ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ เข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ ตำมล ำดับ 
 ระดับ ๒ สำธำรณภัยขนำดกลำง เมื่อสถำนกำรณ์ขยำยเป็นบริเวณกว้ำงครอบคลุมพ้ืนท่ี
หลำยต ำบลหรืออ ำเภอ ซึ่ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ ำเภอได้วิ เครำะห์และประเมินศักยภำพ               
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สถำนกำรณ์ได้ต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญ/อุปกรณ์พิเศษ/ก ำลังสนับสนุนระดมสรรพก ำลังทุกภำคส่วน เพ่ือตอบโต้     
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แห่งชำติ (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) เข้ำควบคุมสถำนกำรณ์/แก้ไขปัญหำ/ระงับภัย ตำมแผนกำรป้องกัน
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แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในฐำนะผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์เข้ำควบคุม
สถำนกำรณ์ มีอ ำนำจสั่งกำรและบัญชำกำรให้ด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพ่ือป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
รวมถึงให้ควำมช่วยเหลือแก่ประชำชนในพื้นท่ีที่ก ำหนดได้ทั่วรำชอำณำจักร 
 ๑.๒.๔ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 (๑) กำรประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ แบ่งเป็นกำรประกำศพ้ืนที่
ประสบสำธำรณภัย โดยแบ่งแยกตำมประเภทภัยต่ำง ๆ เพ่ือให้ท้องถิ่นด ำเนินกำรช่วยเหลือได้ตำมระเบียบ        
ของตนเองและกำรประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นกำรประกำศให้ท้องที่นั้น
เป็นเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินตำมระเบียบกระทรวงคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์   
เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำของผู้ประสบภัยพิบัติ ตำมวงเงินทดรองรำชกำรของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
ส ำหรับให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป 
 (๒) ประสำนมูลนิธิต่ำง ๆ เข้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์     
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เหล่ำกำชำดจังหวัดปทุมธำนี มูลนิธิอำสำอ่ืน ๆ เป็นต้น เพ่ือระดมควำมช่วยเหลือไปยัง
ผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ได้รับกำรฟื้นฟู เยียวยำ และได้รับควำมช่วยเหลือจำกหลำย ๆ ช่องทำง 
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โครงสร้าง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ติดตาม/วิเคราะหส์ถานการณ ์
- วางแผนการปฏิบัต/ิแบ่งมอบ

ภารกิจ 
- ประสานข้อมลูกับทุกส่วน 
- แจ้งเตือน                

ฯลฯ 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอ านวยการ ส่วนสนับสนุน 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดปทุมธานี 
(กรณียกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ 3 หรือระดับ 4) 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

แปรสภาพ  เมื่อ ผบปภ.ช./นรม.
ตัดสินใจยกระดับการจดัการ           
สาธารณภัยเป็นระดับ 3        
หรือระดับ 4 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ 

-  เผชิญเหต/ุค้นหา/กู้ภัย 
- อพยพ/ศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
- ช่วยเหลือผู้ประสบภัย/

รักษาพยาบาล 
- คมนาคม 
- รักษาความสงบเรียบร้อย 
- ฟื้นฟูบูรณะ     

ฯลฯ 

- การเงิน/การคลัง 
- ระบบสื่อสาร/เทคโนโลย ี
- สาธารณูปโภค 
- การรับบริจาค 
- ระเบียบกฎหมาย 
- ทรัพยากร        

ฯลฯ 

การจัดการสาธารณภัย ระดับ 1        
และระดับ 2 

- 489 - 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดปทุมธำนี  โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๗๑๑๙ – ๒๑ 
 

๒. การบริหารจัดการน้ า ลุ่มน้ า และปลายน้ า : จังหวัดอุบลราชธานี 
  ๒.๑ สรุปสาระส าคัญ 
   แผนกำรบริหำรจัดกำรปัญหำภัยแล้งและน้ ำท่วมของจังหวัดอุบลรำชธำนี 
   ๒.๒ วิธีการด าเนินการ 
    ๒.๒.๑ กำรส ำรวจพื้นที่เสี่ยงขำดแคลนน้ ำ พ้ืนที่น้ ำท่วมซ้ ำซำก และพ้ืนที่ประสบภัย 
    ๒.๒.๒ กำรจัดท ำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำในพ้ืนที่เสี่ยง   
ขำดแคลนน้ ำ พ้ืนที่น้ ำท่วมซ้ ำซำก และพ้ืนที่ประสบภัย 
    ๒.๒.๓ กำรเสนอแผนงำน/โครงกำร 
    ๒.๒.๔ กำรอนุมัติโครงกำรและกำรมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินโครงกำร 
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  ๒.๓ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ๒.๓.๑ เชิญประชุมส่วนรำชกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำเสนอและวิเครำะห์ปัญหำเชิงพ้ืนที่ 
     ๒.๓.๒ สรุปสถำนกำรณ์เชิงป้องกันและแก้ไขสถำนกำรณ์ 
     ๒.๓.๓ ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท ำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในพื้นท่ี โดยแยกเป็น  
    (๑) กำรบ ำบัดน้ ำดี และน้ ำเสีย  
    (๒) กำรจัดท ำรำงระบำยน้ ำ และแหล่งรวมน้ ำ เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง  
    (๓) รณรงค์กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด โดยกำรให้ควำมรู้ อบรม และเสริมสร้ำงทัศนคติที่ดี    
ในกำรใช้น้ ำ 
    (๔) กำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง และอุทกภัย โดยกำรท ำที่กักเก็บน้ ำ เช่น กำรขุดลอกแหล่งน้ ำ      
ขุดหลุมขนมครกที่ตื่นเขิน กำรขุดเจำะบ่อบำดำล เพ่ือใช้ระบบประปำ รวมทั้งกำรจัดเตรียมอุปกรณ์กักเก็บน้ ำ อำทิ 
โอ่ง หอน้ ำ  
    (๕) กำรจัดท ำระบบกำรแจกจ่ำยน้ ำ อำทิ ระบบประปำหมู่บ้ำน กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ใช้น้ ำ 
เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำกินน้ ำใช้ในพื้นที่ 
 ๒.๓.๔ ส ำนักงำนจังหวัดในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรเชิญประชุมคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำจังหวัด
อุบลรำชธำนี เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองและจัดล ำดับควำมส ำคัญแผนงำน/โครงกำร 
 ๒.๓.๕ ส ำนักงำนจังหวัดในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัด    
แบบบูรณำกำร จังหวัดอุบลรำชธำนี เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบแผนงำน/โครงกำร 
 ๒.๓.๖ น ำเสนอแผนงำน/โครงกำรต่อคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ
ของกระทรวงมหำดไทย 
 ๒.๓.๗ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนีอนุมัติโครงกำรและมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินโครงกำร     
ให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 ๒.๓.๘ กำรนิเทศติดตำมแผนงำน/โครงกำร เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงำนหลักในพ้ืนท่ี : ส ำนักงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี  โทร. ๐๔๕ ๓๔๔ ๖๐๙ 
    (๒) หน่วยงำนสนับสนุนในพ้ืนท่ี : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดอุบลรำชธำนี และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง   
    โทร. ๐๔๕ ๓๔๔ ๖๑๒ – ๔
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  ๒.๓ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ๒.๓.๑ เชิญประชุมส่วนรำชกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำเสนอและวิเครำะห์ปัญหำเชิงพ้ืนที่ 
     ๒.๓.๒ สรุปสถำนกำรณ์เชิงป้องกันและแก้ไขสถำนกำรณ์ 
     ๒.๓.๓ ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท ำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในพื้นท่ี โดยแยกเป็น  
    (๑) กำรบ ำบัดน้ ำดี และน้ ำเสีย  
    (๒) กำรจัดท ำรำงระบำยน้ ำ และแหล่งรวมน้ ำ เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง  
    (๓) รณรงค์กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด โดยกำรให้ควำมรู้ อบรม และเสริมสร้ำงทัศนคติที่ดี    
ในกำรใช้น้ ำ 
    (๔) กำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง และอุทกภัย โดยกำรท ำที่กักเก็บน้ ำ เช่น กำรขุดลอกแหล่งน้ ำ      
ขุดหลุมขนมครกที่ตื่นเขิน กำรขุดเจำะบ่อบำดำล เพ่ือใช้ระบบประปำ รวมทั้งกำรจัดเตรียมอุปกรณ์กักเก็บน้ ำ อำทิ 
โอ่ง หอน้ ำ  
    (๕) กำรจัดท ำระบบกำรแจกจ่ำยน้ ำ อำทิ ระบบประปำหมู่บ้ำน กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ใช้น้ ำ 
เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำกินน้ ำใช้ในพื้นที่ 
 ๒.๓.๔ ส ำนักงำนจังหวัดในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรเชิญประชุมคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำจังหวัด
อุบลรำชธำนี เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองและจัดล ำดับควำมส ำคัญแผนงำน/โครงกำร 
 ๒.๓.๕ ส ำนักงำนจังหวัดในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัด    
แบบบูรณำกำร จังหวัดอุบลรำชธำนี เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบแผนงำน/โครงกำร 
 ๒.๓.๖ น ำเสนอแผนงำน/โครงกำรต่อคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ
ของกระทรวงมหำดไทย 
 ๒.๓.๗ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนีอนุมัติโครงกำรและมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินโครงกำร     
ให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 ๒.๓.๘ กำรนิเทศติดตำมแผนงำน/โครงกำร เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลสัมฤทธิ์โครงกำร 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) หน่วยงำนหลักในพ้ืนท่ี : ส ำนักงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี  โทร. ๐๔๕ ๓๔๔ ๖๐๙ 
    (๒) หน่วยงำนสนับสนุนในพ้ืนท่ี : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดอุบลรำชธำนี และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง   
    โทร. ๐๔๕ ๓๔๔ ๖๑๒ – ๔
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๓.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ้ืนที่ชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี 
 ประเด็น หลักกำรก่อน/ระหว่ำง และหลังเกิดภัยกำรให้ควำมช่วยเหลือและร่วมมือมำตรฐำนสำกล   

ด้ำนสำธำรณภัย กำรคำดกำรณ์และประเมินสถำนกำรณ์กรณีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง    
จำกสำธำรณภัย 
   ๓.๑ สรุปสาระส าคัญ 
   สำธำรณภัยในยุคปัจจุบันมีควำม "ไร้พรมแดน" ซึ่งสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น ไม่เพียงส่งผลกระทบ      
ต่อประเทศนั้น ๆ แต่ยังมีผลให้ประเทศเพ่ือนบ้ำนหรือประเทศอ่ืน ๆ ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ประกอบกับศักยภำพ
และควำมพร้อมในกำรจัดกำรสำธำรณภัยแต่ละประเทศ ยังมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรประสำนควำมช่วยเหลือ
ด้ำนมนุษยธรรม เมื่อประสบสำธำรณภัยจึงเป็นเรื่องส ำคัญ เพ่ือให้กำรส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน  ในกำรเพ่ิม
ศักยภำพกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้ำนที่ประสบภัยร้ำยแรง โดยมีรำยละเอียด     
ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยพื้นที่ชำยแดน ดังนี้ 

๓.๑.๑ จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด แผนกำรเผชิญเหตุ แผนฝึกซ้อม      
ป้องกันภัย และแผนอพยพประชำชนจำกพ้ืนที่เสี่ยง 

๓.๑.๒ จัดตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ระดับจังหวัด 
๓.๑.๓ ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณจังหวัด 
๓.๑.๔ ท ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนระดับจังหวัด 
๓.๑.๕ ท ำหน้ำท่ีฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)      

และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอ ำเภอ ( ก.ช.ภ.อ.)          
และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดอุบลรำชธำนี 

๓.๑.๖ สนับสนุน บริกำรจัดกำรงบกลำง และเงินทดรองรำชกำรในอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด     
(๒๐ ล้ำนบำท) รวมถึงกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน 

๓.๑.๗ จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนสำธำรณภัย พ้ืนที่เสี่ยง สภำพภูมิประเทศ และสิ่งก่อสร้ำงที่อำจเป็น
สำเหตุของกำรเกิดสำธำรณภัย 

๓.๑.๘ เฝ้ำระวัง รับแจ้งเหตุ รำยงำน ติดตำมสถำนกำรณ์สำธำรณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง         
และประเมินและรำยงำนระดับควำมรุนแรงขั้นต้นของสำธำรณภัย 

๓.๑.๙ ให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อน ฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย กู้ชีพกู้ภัย และสภำพพ้ืนที่
ในสภำวะฉุกเฉิน 

๓.๑.๑๐ จัดตั้งและอ ำนวยกำรบริหำรจัดกำรศูนย์รับบริจำคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๓.๑.๑๑ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับจังหวัด และสนับสนุนกำรฝึกซ้อม    

แผนฯ ระดับอ ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๓.๑.๑๒ ประสำนกำรปฏิบัติงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำสำสมัคร เครือข่ำยภำครั ฐ 
ภำคเอกชน ในพ้ืนที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับจังหวัด และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกิจกำร
อำสำสมัครป้องภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) และภำคีเครือข่ำย 

๓.๑.๑๓ ด ำเนินกำรฟ้ืนฟูบูรณะสภำพพ้ืนที่ประสบภัย เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อน และด ำเนินกำร
แก้ไขให้กลับคืนสู่สภำพปกติโดยเร็ว ค่ำช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติ  
     (๑) กรณี ได้รับบำดเจ็บ (ต่อ ๑ รำย)  
       ๑) บำดเจ็บสำหัส ๔,๐๐๐ บำท 
       ๒) บำดเจ็บจนถึงข้ันพิกำร ๑๓,๓๐๐ บำท 
       ๓) บำดเจ็บที่ได้รับกำรรักษำในโรงพยำบำล ๒,๓๐๐ บำท 
    (๒) กรณี เสียชีวิต ๒๙,๗๐๐ บำท 
    (๓) กรณีทรัพย์สินได้รับควำมเสียหำย จังหวัดละไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท คนละไม่เกิน 
๓๐๐ บำท 
   ๓.๑.๑๔ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืน ที่ เกี่ยวข้องหรือ            
ที่ได้รับมอบหมำย 
   กรณีความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   ๑) กำรจัดตั้งศูนย์กำรเตรียมควำมพร้อมให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม 
    ๑.๑) แนวทำงกำรรับควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ โดยกำรจัดท ำมำตรฐำน แผนปฏิบัติกำร 
คู่มือประชำสัมพันธ์และขั้นตอนกำรรับควำมช่วยเหลือ เ พ่ือเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและกำรปฏิบัติ                 
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมกำรจัดกำรควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งบุคลำกร เครื่องอุปโภค บริโภค 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ และเงินบริจำค ทั้งนี้ ต้องมีขั้นตอนกำรอ ำนวยควำมสะดวก กำรดูแลควำมปลอดภัยให้แก่องค์กร
ต่ำงประเทศต่ำง ๆ และมีควำมสอดคล้องกับกฎหมำยของประเทศ และจัดกำรฝึกกำรรับควำมช่วยเหลือ         
จำกต่ำงประเทศเป็นประจ ำ 
    ๑.๒) แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ต่ำงประเทศ โดยกำรจัดท ำมำตรฐำน แผนปฏิบัติกำร 
คู่มือประชำสัมพันธ์และขั้นตอนกำรให้ควำมช่วยเหลือ เ พ่ือเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและกำรปฏิบัติ                
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยต้องสอดคล้องกับกฎหมำยของประเทศ และต้องมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เงื่อนไข
และขั้นตอนในกำรให้และยุติควำมช่วยเหลือ ทั้งนี้  ให้ครอบคลุมกำรจัดกำรควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำง  ๆ            
ทั้งบุคลำกรและอุปกรณ์ และจัดกำรฝึกกำรให้ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศเป็นประจ ำ ซึ่ง จังหวัดอุบลรำชธำนี   
มีกำรซ้อมรับสถำนกำรณ์กำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคไข้หวัด กำรซ้อมอุบัติเหตุหมู่เมืองคู่ขนำน ไทย - ลำว 
ระหว่ำงอ ำเภอสิรินธร และเมืองโพนทอง แขวงจ ำปำสัก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กำรอบรมและสร้ำงอำสำสมัครสุขภำพ 
(อสม.) เป็น อสม. บัดดี้ในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง อสม.ไทย และ อสม.ลำว/อสม.ไทย และ อสม.กัมพูชำ    
(กรณีเขื่อนเซเปียนเซน้ ำน้อย ที่เมืองสนำมไซ แขวงอัตตะปือ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว แตก)          
มีกำรช่วยเหลือจำกทีมงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ อุบลรำชธำนี, 
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๓.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ้ืนที่ชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี 
 ประเด็น หลักกำรก่อน/ระหว่ำง และหลังเกิดภัยกำรให้ควำมช่วยเหลือและร่วมมือมำตรฐำนสำกล   

ด้ำนสำธำรณภัย กำรคำดกำรณ์และประเมินสถำนกำรณ์กรณีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง    
จำกสำธำรณภัย 
   ๓.๑ สรุปสาระส าคัญ 
   สำธำรณภัยในยุคปัจจุบันมีควำม "ไร้พรมแดน" ซึ่งสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น ไม่เพียงส่งผลกระทบ      
ต่อประเทศนั้น ๆ แต่ยังมีผลให้ประเทศเพ่ือนบ้ำนหรือประเทศอ่ืน ๆ ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ประกอบกับศักยภำพ
และควำมพร้อมในกำรจัดกำรสำธำรณภัยแต่ละประเทศ ยังมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรประสำนควำมช่วยเหลือ
ด้ำนมนุษยธรรม เมื่อประสบสำธำรณภัยจึงเป็นเรื่องส ำคัญ เพ่ือให้กำรส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน  ในกำรเพ่ิม
ศักยภำพกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้ำนที่ประสบภัยร้ำยแรง โดยมีรำยละเอียด     
ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยพื้นที่ชำยแดน ดังนี้ 

๓.๑.๑ จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด แผนกำรเผชิญเหตุ แผนฝึกซ้อม      
ป้องกันภัย และแผนอพยพประชำชนจำกพ้ืนที่เสี่ยง 

๓.๑.๒ จัดตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ระดับจังหวัด 
๓.๑.๓ ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณจังหวัด 
๓.๑.๔ ท ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนระดับจังหวัด 
๓.๑.๕ ท ำหน้ำท่ีฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)      

และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอ ำเภอ ( ก.ช.ภ.อ.)          
และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดอุบลรำชธำนี 

๓.๑.๖ สนับสนุน บริกำรจัดกำรงบกลำง และเงินทดรองรำชกำรในอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด     
(๒๐ ล้ำนบำท) รวมถึงกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน 

๓.๑.๗ จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนสำธำรณภัย พ้ืนที่เสี่ยง สภำพภูมิประเทศ และสิ่งก่อสร้ำงที่อำจเป็น
สำเหตุของกำรเกิดสำธำรณภัย 

๓.๑.๘ เฝ้ำระวัง รับแจ้งเหตุ รำยงำน ติดตำมสถำนกำรณ์สำธำรณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง         
และประเมินและรำยงำนระดับควำมรุนแรงขั้นต้นของสำธำรณภัย 

๓.๑.๙ ให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อน ฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย กู้ชีพกู้ภัย และสภำพพ้ืนที่
ในสภำวะฉุกเฉิน 

๓.๑.๑๐ จัดตั้งและอ ำนวยกำรบริหำรจัดกำรศูนย์รับบริจำคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๓.๑.๑๑ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับจังหวัด และสนับสนุนกำรฝึกซ้อม    

แผนฯ ระดับอ ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๓.๑.๑๒ ประสำนกำรปฏิบัติงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำสำสมัคร เครือข่ำยภำครั ฐ 
ภำคเอกชน ในพ้ืนที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับจังหวัด และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกิจกำร
อำสำสมัครป้องภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) และภำคีเครือข่ำย 

๓.๑.๑๓ ด ำเนินกำรฟ้ืนฟูบูรณะสภำพพ้ืนที่ประสบภัย เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อน และด ำเนินกำร
แก้ไขให้กลับคืนสู่สภำพปกติโดยเร็ว ค่ำช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติ  
     (๑) กรณี ได้รับบำดเจ็บ (ต่อ ๑ รำย)  
       ๑) บำดเจ็บสำหัส ๔,๐๐๐ บำท 
       ๒) บำดเจ็บจนถึงข้ันพิกำร ๑๓,๓๐๐ บำท 
       ๓) บำดเจ็บที่ได้รับกำรรักษำในโรงพยำบำล ๒,๓๐๐ บำท 
    (๒) กรณี เสียชีวิต ๒๙,๗๐๐ บำท 
    (๓) กรณีทรัพย์สินได้รับควำมเสียหำย จังหวัดละไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท คนละไม่เกิน 
๓๐๐ บำท 
   ๓.๑.๑๔ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืน ที่ เกี่ยวข้องหรือ            
ที่ได้รับมอบหมำย 
   กรณีความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
   ๑) กำรจัดตั้งศูนย์กำรเตรียมควำมพร้อมให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม 
    ๑.๑) แนวทำงกำรรับควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ โดยกำรจัดท ำมำตรฐำน แผนปฏิบัติกำร 
คู่มือประชำสัมพันธ์และขั้นตอนกำรรับควำมช่วยเหลือ เ พ่ือเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและกำรปฏิบัติ                 
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมกำรจัดกำรควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งบุคลำกร เครื่องอุปโภค บริโภค 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ และเงินบริจำค ทั้งนี้ ต้องมีขั้นตอนกำรอ ำนวยควำมสะดวก กำรดูแลควำมปลอดภัยให้แก่องค์กร
ต่ำงประเทศต่ำง ๆ และมีควำมสอดคล้องกับกฎหมำยของประเทศ และจัดกำรฝึกกำรรับควำมช่วยเหลือ         
จำกต่ำงประเทศเป็นประจ ำ 
    ๑.๒) แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ต่ำงประเทศ โดยกำรจัดท ำมำตรฐำน แผนปฏิบัติกำร 
คู่มือประชำสัมพันธ์และขั้นตอนกำรให้ควำมช่วยเหลือ เ พ่ือเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและกำรปฏิบัติ                
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยต้องสอดคล้องกับกฎหมำยของประเทศ และต้องมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เงื่อนไข
และขั้นตอนในกำรให้และยุติควำมช่วยเหลือ ทั้งนี้  ให้ครอบคลุมกำรจัดกำรควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำง  ๆ            
ทั้งบุคลำกรและอุปกรณ์ และจัดกำรฝึกกำรให้ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศเป็นประจ ำ ซึ่ง จังหวัดอุบลรำชธำนี   
มีกำรซ้อมรับสถำนกำรณ์กำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคไข้หวัด กำรซ้อมอุบัติเหตุหมู่เมืองคู่ขนำน ไทย - ลำว 
ระหว่ำงอ ำเภอสิรินธร และเมืองโพนทอง แขวงจ ำปำสัก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กำรอบรมและสร้ำงอำสำสมัครสุขภำพ 
(อสม.) เป็น อสม. บัดดี้ในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง อสม.ไทย และ อสม.ลำว/อสม.ไทย และ อสม.กัมพูชำ    
(กรณีเขื่อนเซเปียนเซน้ ำน้อย ที่เมืองสนำมไซ แขวงอัตตะปือ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว แตก)          
มีกำรช่วยเหลือจำกทีมงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ อุบลรำชธำนี, 
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โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์, โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ และส่วนกลำง โดยกำรจัดทีม Mini MERT, 
MCCAT, ENV, ทีมงำนควบคุมโรค ลงให้กำรช่วยเหลือและฟ้ืนฟู จ ำนวน ๒ ทีม ระหว่ำงวันที่ ๒๘ กรกฎำคม   
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   กรณีสาธารณภัยร้ายแรง 
   ๑) ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและคณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยและควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
   ๒) ร้องขอรับกำรสนับสนุนชุดค้นหำและกู้ภัยมีสมรรถนะสูงในเมืองแห่งชำติ (National Urban 
Search and Rescue : USAR) ที่มีสมรรถนะสูงในกำรประสำนควำมช่วยเหลือไปยังกระทรวงมหำดไทย        
(กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
  ๓.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   ๓.๒.๑ กำรปฏิบัติก่อนเกิดสำธำรณภัย 
    (๑) จัดท ำฐำนข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย เครื่องมือ อุปกรณ์ ก ำลังเจ้ำหน้ำที่ 
    (๒) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด/แผนเผชิญเหตุ ตำมประเภทของภัย 
    (๓) เฝ้ำระวัง ติดตำมสถำนกำรณ์ภัย แจ้งเตือน และรำยงำนสถำนกำรณ์ภัย  
    (๔) จัดกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
    (๕) เสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับประชำชนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
    (๖) จัดตั้งกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด 
   ๓.๒.๒ กำรปฏิบัติในภำวะฉุกเฉิน 
    (๑) ตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัด 
    (๒) ประชุมคณะท ำงำนฯ เพ่ือติดตำม วิเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์ เพ่ือวำงแนวทำง
มำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ 
    (๓) ติดตำมสถำนกำรณ์ภัย เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ และแจ้งข่ำวสำรสำธำรณภัยเป็นระยะ  
    (๔) ประสำนกำรปฏิบัติ และระดมสรรพก ำลัง ให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
    (๕) ประกำศพ้ืนที่ประสบสำธำรณภัย/ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน 
    (๖) ให้กำรสงเครำะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยผู้ได้รับภยันตรำยหรือผู้ได้รับควำมเสียหำย
จำกสำธำรณภัย 
    (๗) ประชำสัมพันธ์ ผลกำรปฏิบัติกำรช่วยเหลือ รวมทั้งแนวทำงกำรปฏิบัติให้ประชำชนทรำบ 
    (๘) รำยงำนสถำนกำรณ์ให้ส่วนกลำงทรำบ 
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   ๓.๒.๓ กำรปฏิบัติหลังเกิดสำธำรณภัย 
    (๑) ส ำรวจควำมเสียหำยและให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟ้ืนฟูและบูรณะสภำพพ้ืนที่
ประสบภัย ในกรณีที่เกิดสำธำรณภัย 
    (๒) สนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง  ว่ำด้วย        
เงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    (๓) เร่งฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับคืนสภำพปกติโดยเร็ว 
    (๔) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย และโอนชดใช้เงินทดรองรำชกำรฯ 
    (๕) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ส่วนกลำงทรำบ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดอุบลรำชธำนี โทร. ๐๔๕ ๓๑๒ ๖๙๒ 
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โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์, โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ และส่วนกลำง โดยกำรจัดทีม Mini MERT, 
MCCAT, ENV, ทีมงำนควบคุมโรค ลงให้กำรช่วยเหลือและฟ้ืนฟู จ ำนวน ๒ ทีม ระหว่ำงวันที่ ๒๘ กรกฎำคม   
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   กรณีสาธารณภัยร้ายแรง 
   ๑) ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและคณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยและควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
   ๒) ร้องขอรับกำรสนับสนุนชุดค้นหำและกู้ภัยมีสมรรถนะสูงในเมืองแห่งชำติ (National Urban 
Search and Rescue : USAR) ที่มีสมรรถนะสูงในกำรประสำนควำมช่วยเหลือไปยังกระทรวงมหำดไทย        
(กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) 
  ๓.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   ๓.๒.๑ กำรปฏิบัติก่อนเกิดสำธำรณภัย 
    (๑) จัดท ำฐำนข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย เครื่องมือ อุปกรณ์ ก ำลังเจ้ำหน้ำที่ 
    (๒) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด/แผนเผชิญเหตุ ตำมประเภทของภัย 
    (๓) เฝ้ำระวัง ติดตำมสถำนกำรณ์ภัย แจ้งเตือน และรำยงำนสถำนกำรณ์ภัย  
    (๔) จัดกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
    (๕) เสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับประชำชนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
    (๖) จัดตั้งกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด 
   ๓.๒.๒ กำรปฏิบัติในภำวะฉุกเฉิน 
    (๑) ตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัด 
    (๒) ประชุมคณะท ำงำนฯ เพ่ือติดตำม วิเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์ เพ่ือวำงแนวทำง
มำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ 
    (๓) ติดตำมสถำนกำรณ์ภัย เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ และแจ้งข่ำวสำรสำธำรณภัยเป็นระยะ  
    (๔) ประสำนกำรปฏิบัติ และระดมสรรพก ำลัง ให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
    (๕) ประกำศพ้ืนที่ประสบสำธำรณภัย/ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน 
    (๖) ให้กำรสงเครำะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยผู้ได้รับภยันตรำยหรือผู้ได้รับควำมเสียหำย
จำกสำธำรณภัย 
    (๗) ประชำสัมพันธ์ ผลกำรปฏิบัติกำรช่วยเหลือ รวมทั้งแนวทำงกำรปฏิบัติให้ประชำชนทรำบ 
    (๘) รำยงำนสถำนกำรณ์ให้ส่วนกลำงทรำบ 
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   ๓.๒.๓ กำรปฏิบัติหลังเกิดสำธำรณภัย 
    (๑) ส ำรวจควำมเสียหำยและให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟ้ืนฟูและบูรณะสภำพพ้ืนที่
ประสบภัย ในกรณีที่เกิดสำธำรณภัย 
    (๒) สนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง  ว่ำด้วย        
เงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    (๓) เร่งฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับคืนสภำพปกติโดยเร็ว 
    (๔) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย และโอนชดใช้เงินทดรองรำชกำรฯ 
    (๕) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ส่วนกลำงทรำบ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดอุบลรำชธำนี โทร. ๐๔๕ ๓๑๒ ๖๙๒ 
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๔. การให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดตาก 
๔.๑ สรุปสาระส าคัญ 

กรณีประชำชนได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นกรณีฉุกเฉิน
จ ำเป็นเร่งด่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินหรือสิ่ งของ ไม่เกิน              
ครั้งละ ๓,๐๐๐ บำท/ครอบครัว ช่วยได้ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อครอบครัว/ปีงบประมำณ โดยน ำเงินส ำรองจ่ำย            
ซึ่งได้ตั้งงบประมำณไว้แล้วในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน เป็นล ำดับแรก หำกเงินส ำรองจ่ำย      
ไม่เพียงพอ สำมำรถโอนเงินเหลือจ่ำย/ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำยไปจ่ำยเพ่ิมได้ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย     
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

๔.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๔.๒.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน – ประกำศให้ประชำชนที่ประสงค์จะขอรับควำมช่วยเหลือ    

ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับควำมช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ประสำนขอรับกำรช่วยเหลือพร้อมส ำรวจรำยชื่อมำยังองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

๔.๒.๒ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประชุมพิจำรณำ
เห็นชอบให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต ข้อ ๑๒ ตำมหลักเกณฑ์ของกระทรวง
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  ตำมระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ว่ำด้วยกำรสงเครำะห์
ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อย และผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘ 
 (๘.๑) ช่วยเหลือด้ำนกำรเงินหรือสิ่งของ ไม่เกิน ครั้งละ ๓,๐๐๐ บำท/ครอบครัว ช่วยได้  
ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อครอบครัว/ปีงบประมำณ 
 (๘.๑.๑) ค่ำเครื่องอุปโภคบริโภคในกำรด ำรงชีพ (ข้อ ๑๖) 
 ๔.๒.๓ ปิดประกาศรายช่ือประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ณ ส ำนักงำน สถำนที่กลำง หมู่บ้ำน 
ชุมชนให้ทรำบ ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน 
 ๔.๒.๔ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

(๑) เป็นกรณีฉุกเฉินจ ำเป็นเร่งด่วน  
(๒) ปิดประกำศแล้วสำมำรถช่วยเหลือได้ทันที  
(๓) ไม่ต้องรอครบ ๑๕ วัน (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๐๗ 

ลงวันที่ ๑๔ เมษำยน ๒๕๖๓) 
๔.๒.๕ ไม่ต้องจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๔.๒.๖ ใชจ้่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบกลางส ารองจ่าย ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย 

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๗๙ ลงวันที่ ๑๕ เมษำยน ๒๕๖๓ (หนังสือยกเว้นของกระทรวงมหำดไทย      
ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๐๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๓ ยกเว้นกำรใช้จ่ำยเงินสะสม) 
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๔. การให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดตาก 
๔.๑ สรุปสาระส าคัญ 

กรณีประชำชนได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นกรณีฉุกเฉิน
จ ำเป็นเร่งด่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินหรือสิ่ งของ ไม่เกิน              
ครั้งละ ๓,๐๐๐ บำท/ครอบครัว ช่วยได้ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อครอบครัว/ปีงบประมำณ โดยน ำเงินส ำรองจ่ำย            
ซึ่งได้ตั้งงบประมำณไว้แล้วในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน เป็นล ำดับแรก หำกเงินส ำรองจ่ำย      
ไม่เพียงพอ สำมำรถโอนเงินเหลือจ่ำย/ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำยไปจ่ำยเพ่ิมได้ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย     
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

๔.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๔.๒.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน – ประกำศให้ประชำชนที่ประสงค์จะขอรับควำมช่วยเหลือ    

ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับควำมช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ประสำนขอรับกำรช่วยเหลือพร้อมส ำรวจรำยชื่อมำยังองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

๔.๒.๒ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประชุมพิจำรณำ
เห็นชอบให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต ข้อ ๑๒ ตำมหลักเกณฑ์ของกระทรวง
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  ตำมระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ว่ำด้วยกำรสงเครำะห์
ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อย และผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘ 
 (๘.๑) ช่วยเหลือด้ำนกำรเงินหรือสิ่งของ ไม่เกิน ครั้งละ ๓,๐๐๐ บำท/ครอบครัว ช่วยได้  
ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อครอบครัว/ปีงบประมำณ 
 (๘.๑.๑) ค่ำเครื่องอุปโภคบริโภคในกำรด ำรงชีพ (ข้อ ๑๖) 
 ๔.๒.๓ ปิดประกาศรายช่ือประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ณ ส ำนักงำน สถำนที่กลำง หมู่บ้ำน 
ชุมชนให้ทรำบ ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน 
 ๔.๒.๔ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

(๑) เป็นกรณีฉุกเฉินจ ำเป็นเร่งด่วน  
(๒) ปิดประกำศแล้วสำมำรถช่วยเหลือได้ทันที  
(๓) ไม่ต้องรอครบ ๑๕ วัน (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๐๗ 

ลงวันที่ ๑๔ เมษำยน ๒๕๖๓) 
๔.๒.๕ ไม่ต้องจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๔.๒.๖ ใชจ้่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบกลางส ารองจ่าย ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย 

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๗๙ ลงวันที่ ๑๕ เมษำยน ๒๕๖๓ (หนังสือยกเว้นของกระทรวงมหำดไทย      
ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๐๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๓ ยกเว้นกำรใช้จ่ำยเงินสะสม) 
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โอน, เงินสะสม ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๒๐     
ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๓ ช่วยเหลือ (กรณีประกาศปิดหมู่บ้าน)/กักตัว 

๔.๒.๗ จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ  
๔.๒.๘ ท าบันทึกส่งมอบ – รับมอบพัสดุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ 
๔.๒.๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ แจกจ่ำย ท ำบัญชี แจกจ่ำยให้ประชำชนลงชื่อรับของส่งให้

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ๑ ชุด  
๔.๒.๑๐ เม่ือด าเนินการเสร็จแล้วให้ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ         

ติดประกำศ ณ ส ำนักงำน สถำนที่กลำง หมู่บ้ำน และชุมชน ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก  โทร. ๐๕๕ ๕๑๘ ๓๓๓ 
 

สรุปขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ภารกิจของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 การบริการสาธารณะเป็นภารกิจอย่างหนึ่ งที่อยู่ ในก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยท าหน้าที่                  
ในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเหลื่อมล  า             
ของสังคมและเศรษฐกิจ ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะและทรัพยากรของชาติได้อย่างเหมาะสม 
เป็นธรรม มีคุณภาพ และท่ัวถึง 
 ทั งนี  งานบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ได้ยึดตามหลักนิติธรรมเป็นส าคัญ เพ่ือตอบสนองต่อ
ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน  ตอบปัญหาสภาพสังคมในปัจจุบันได้  เป็นที่ยอมรับของสังคม                   
ซึ่งการให้บริการต้องด าเนินการอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงต้องค านึงถึงคุณภาพของการบริการมากกว่าการเน้นปริมาณ 
เพ่ือให้การจัดบริการสาธารณะเกิดประโยชน์สูงสุดและให้ถูกต้องตรงตามความต้องการของประชาชนอันเป็น       
การส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 
 ในปัจจุบันงานบริการของกระทรวงมหาดไทยได้สะท้อนออกมาในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนงานบริการให้ประชาชนสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ง่าย    
และสะดวกมากขึ น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศด้านโครงสร้างพื นฐานการพัฒนา         
และการอยู่ดีมีสุข ให้ประชาชนเกิดความผาสุกในการด ารงชีวิตของประชาชน ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน ดังนี  
 การประปานครหลวง มีภารกิจบทบาทส ารวจ จัดหาแหล่งน  าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน  าดิบเพ่ือใช้            
ในการประปาผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน  าประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
สมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว  และด าเนินธุรกิจอื่น        
ที่เก่ียวเนื่องกันหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา และค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน 
 การประปาส่วนภูมิภาค มีบทบาทส ารวจ จัดหาแหล่งน  าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน  าดิบ  ผลิต จัดส่ง และ
จ าหน่ายน  าประปาทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการด าเนินธุรกิจอ่ืน     
ที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา 
 การไฟฟ้านครหลวง มีภารกิจในการจัดหา และให้บริการพลังงานไฟฟ้า ในเขตพื นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยนวัตกรรมท่ีทันสมัย พลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย  
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในวิถีชีวิตคนเมือง 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีบทบาทในการจัดหาการให้บริการพลังงานไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจ อ่ืน               
ที่ เกี่ยวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ให้เกิดความพึงพอใจ ทั งด้านคุณภาพและบริการ              
โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การตลาด มีภารกิจในการพัฒนาและบริหารเครือข่ายตลาดภาครัฐ และส่งเสริมตลาดร่วมเอกชน     
เพ่ือเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชนเพ่ือประชาชน โดยเข้าไปจัดการ        
ด้านการตลาดและการพัฒนาตลาดสาธารณะให้แก่ภาคประชาชน เพ่ือให้เป็นตลาดที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย        
และถูกสุขลักษณะ รวมทั งเป็นหน่วยงานส่งเสริมให้กับภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนา เพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน        
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โอน, เงินสะสม ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๒๐     
ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๓ ช่วยเหลือ (กรณีประกาศปิดหมู่บ้าน)/กักตัว 

๔.๒.๗ จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ  
๔.๒.๘ ท าบันทึกส่งมอบ – รับมอบพัสดุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ 
๔.๒.๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ แจกจ่ำย ท ำบัญชี แจกจ่ำยให้ประชำชนลงชื่อรับของส่งให้

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ๑ ชุด  
๔.๒.๑๐ เม่ือด าเนินการเสร็จแล้วให้ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ         

ติดประกำศ ณ ส ำนักงำน สถำนที่กลำง หมู่บ้ำน และชุมชน ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก  โทร. ๐๕๕ ๕๑๘ ๓๓๓ 
 

สรุปขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ภารกิจของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 การบริการสาธารณะเป็นภารกิจอย่างหนึ่ งที่อยู่ ในก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยท าหน้าที่                  
ในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเหลื่อมล  า             
ของสังคมและเศรษฐกิจ ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะและทรัพยากรของชาติได้อย่างเหมาะสม 
เป็นธรรม มีคุณภาพ และท่ัวถึง 
 ทั งนี  งานบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ได้ยึดตามหลักนิติธรรมเป็นส าคัญ เพ่ือตอบสนองต่อ
ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน  ตอบปัญหาสภาพสังคมในปัจจุบันได้  เป็นที่ยอมรับของสังคม                   
ซึ่งการให้บริการต้องด าเนินการอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงต้องค านึงถึงคุณภาพของการบริการมากกว่าการเน้นปริมาณ 
เพ่ือให้การจัดบริการสาธารณะเกิดประโยชน์สูงสุดและให้ถูกต้องตรงตามความต้องการของประชาชนอันเป็น       
การส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 
 ในปัจจุบันงานบริการของกระทรวงมหาดไทยได้สะท้อนออกมาในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนงานบริการให้ประชาชนสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ง่าย    
และสะดวกมากขึ น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศด้านโครงสร้างพื นฐานการพัฒนา         
และการอยู่ดีมีสุข ให้ประชาชนเกิดความผาสุกในการด ารงชีวิตของประชาชน ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน ดังนี  
 การประปานครหลวง มีภารกิจบทบาทส ารวจ จัดหาแหล่งน  าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน  าดิบเพ่ือใช้            
ในการประปาผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน  าประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
สมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว  และด าเนินธุรกิจอื่น        
ที่เก่ียวเนื่องกันหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา และค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน 
 การประปาส่วนภูมิภาค มีบทบาทส ารวจ จัดหาแหล่งน  าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน  าดิบ  ผลิต จัดส่ง และ
จ าหน่ายน  าประปาทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการด าเนินธุรกิจอ่ืน     
ที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา 
 การไฟฟ้านครหลวง มีภารกิจในการจัดหา และให้บริการพลังงานไฟฟ้า ในเขตพื นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยนวัตกรรมท่ีทันสมัย พลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย  
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในวิถีชีวิตคนเมือง 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีบทบาทในการจัดหาการให้บริการพลังงานไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจ อ่ืน               
ที่ เกี่ยวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ให้เกิดความพึงพอใจ ทั งด้านคุณภาพและบริการ              
โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การตลาด มีภารกิจในการพัฒนาและบริหารเครือข่ายตลาดภาครัฐ และส่งเสริมตลาดร่วมเอกชน     
เพ่ือเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชนเพ่ือประชาชน โดยเข้าไปจัดการ        
ด้านการตลาดและการพัฒนาตลาดสาธารณะให้แก่ภาคประชาชน เพ่ือให้เป็นตลาดที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย        
และถูกสุขลักษณะ รวมทั งเป็นหน่วยงานส่งเสริมให้กับภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนา เพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน        
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ที่ เข้มแข็งและสร้างความยั่ งยืนให้แก่ภาคธุรกิจชุมชน อีกทั งยั งเป็นหน่วยงานที่ส่ งเสริมภาคการผลิต                
การอ านวยการ การขนส่ง การควบคุมด้านการตลาด ที่จะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 องค์การจัดการน ้าเสีย มีภารกิจจัดให้มีระบบบ าบัดน  าเสียรวมส าหรับการบ าบัดน  าเสียภายในเขตพื นที่
จัดการน  าเสียและการให้บริการหรือรับบริการหรือจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย ทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน  าเสีย 
รวมทั งบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวกับการจัดการน  าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ  
 
 การบริหารจัดการด้านการประปา 

๑. กระบวนการผลิตน ้าประปาในพื นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
๑.๑ การส้ารวจ จัดหาแหล่งน ้าดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน ้าดิบเพื่อใช้ในการประปา 

การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลัก    
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ในการส ารวจ จัดหาแหล่งน  าดิบและจัดให้ได้มา
ซึ่งน  าดิบเพ่ือใช้ในการประปา โดยปัจจุบันใช้น  าดิบจากแหล่งน  า ๒ แหล่ง คือ 

ลุ่มน  าเจ้าพระยา รับน  าที่สถานีสูบน  าดิบส าแล จังหวัดปทุมธานี ผ่านคลองประปาฝั่งตะวันออก 
ระยะทางประมาณ ๓๑ กิโลเมตร  

ลุ่มน  าแม่กลอง รับน  าจากเขื่อนแม่กลอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านคลองประปา        
ฝั่งตะวันตก ระยะทางประมาณ ๑๐๗ กิโลเมตร 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  รองผู้ว่าการผลิตและส่งน  า การประปานครหลวง  โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๐๒๕ 
 

๑.๒ การผลิต จัดส่ง และจ้าหน่ายน ้าประปาในพื นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
  การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลัก     

และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ในการผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน  าประปา          
ในพื นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีพื นที่รับผิดชอบทั งสิ น ๓,๑๙๕ ตารางกิโลเมตร สามารถ
ให้บริการน  าประปา ครอบคลุมทั่วทั งพื นที่บริการ มีจ านวนผู้ใช้น  า ๒.๔ ล้านราย หรือคิดเป็นประชากรประมาณ     
๑๒ ล้านคน มีโรงผลิตน  า ๔ แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตน  าบางเขน ก าลังการผลิตประมาณ ๔.๒ ล้าน ลบ.ม./วัน 
โรงงานผลิตน  าสามเสน ก าลังการผลิตประมาณ ๐.๔ ล้าน ลบ.ม./วัน โรงงานผลิตน  าธนบุรี ก าลังการผลิตประมาณ 
๐.๑ ล้าน ลบ.ม./วัน และโรงงานผลิตน  ามหาสวัสดิ์ ก าลังการผลิตประมาณ ๑.๖ ล้าน ลบ.ม./วัน ที่ได้คุณภาพ   
ตามเกณฑ์ค่าแนะน าองค์การอนามัยโลกมีส านักงานประปาสาขา ๑๘ แห่ง รวมทั งมีช่องทางออนไลน์             
และ MWAonMobile สามารถให้บริการได้เสมือนมายังส านักงานประปาสาขา เพ่ือพร้อมอ านวยความสะดวก   
แก่ผู้ใช้น  า พร้อมทั งให้ข้อมูลและค าปรึกษาเก่ียวกับระบบประปาให้กับประชาชน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) การประปานครหลวง  โทร. ๐ ๒๕๐๐ ๒๘๔๕ 
    (๒) รองผู้ว่าการ (บรกิารด้านตะวันตก) การประปานครหลวง  โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๒๖๕๐ 
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๑.๓ การด้าเนินธรุกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา 
การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลัก    

และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ในการด าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน          
หรือเป็นประโยชน์แก่การประปา เพ่ือสร้างรายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้แก่องค์กร ต่อยอดการใช้ประโยชน์
จากฐานลูกค้า ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และ Brand ด้านกิจการประปาของ กปน. และสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย การให้บริการหน้ามาตรวัดน  า การให้บริการหลังมาตรวัดน  าบริการทดสอบน  าดื่ม
บรรจุขวด บริการฝึกอบรม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเพิ่ม           
ช่องทางการรับค าร้อง การให้บริการบน MWA onMobile  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : รองผู้ว่าการแผนและพัฒนา การประปานครหลวง โทร. ๐ ๒๕๐๐ ๒๗๗๕ 
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ที่ เข้มแข็งและสร้างความยั่ งยืนให้แก่ภาคธุรกิจชุมชน อีกทั งยั งเป็นหน่วยงานที่ส่ งเสริมภาคการผลิต                
การอ านวยการ การขนส่ง การควบคุมด้านการตลาด ที่จะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 องค์การจัดการน ้าเสีย มีภารกิจจัดให้มีระบบบ าบัดน  าเสียรวมส าหรับการบ าบัดน  าเสียภายในเขตพื นที่
จัดการน  าเสียและการให้บริการหรือรับบริการหรือจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย ทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน  าเสีย 
รวมทั งบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวกับการจัดการน  าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ  
 
 การบริหารจัดการด้านการประปา 

๑. กระบวนการผลิตน ้าประปาในพื นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
๑.๑ การส้ารวจ จัดหาแหล่งน ้าดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน ้าดิบเพื่อใช้ในการประปา 

การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลัก    
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ในการส ารวจ จัดหาแหล่งน  าดิบและจัดให้ได้มา
ซึ่งน  าดิบเพ่ือใช้ในการประปา โดยปัจจุบันใช้น  าดิบจากแหล่งน  า ๒ แหล่ง คือ 

ลุ่มน  าเจ้าพระยา รับน  าที่สถานีสูบน  าดิบส าแล จังหวัดปทุมธานี ผ่านคลองประปาฝั่งตะวันออก 
ระยะทางประมาณ ๓๑ กิโลเมตร  

ลุ่มน  าแม่กลอง รับน  าจากเขื่อนแม่กลอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านคลองประปา        
ฝั่งตะวันตก ระยะทางประมาณ ๑๐๗ กิโลเมตร 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  รองผู้ว่าการผลิตและส่งน  า การประปานครหลวง  โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๐๒๕ 
 

๑.๒ การผลิต จัดส่ง และจ้าหน่ายน ้าประปาในพื นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
  การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลัก     

และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ในการผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน  าประปา          
ในพื นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีพื นที่รับผิดชอบทั งสิ น ๓,๑๙๕ ตารางกิโลเมตร สามารถ
ให้บริการน  าประปา ครอบคลุมทั่วทั งพื นที่บริการ มีจ านวนผู้ใช้น  า ๒.๔ ล้านราย หรือคิดเป็นประชากรประมาณ     
๑๒ ล้านคน มีโรงผลิตน  า ๔ แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตน  าบางเขน ก าลังการผลิตประมาณ ๔.๒ ล้าน ลบ.ม./วัน 
โรงงานผลิตน  าสามเสน ก าลังการผลิตประมาณ ๐.๔ ล้าน ลบ.ม./วัน โรงงานผลิตน  าธนบุรี ก าลังการผลิตประมาณ 
๐.๑ ล้าน ลบ.ม./วัน และโรงงานผลิตน  ามหาสวัสดิ์ ก าลังการผลิตประมาณ ๑.๖ ล้าน ลบ.ม./วัน ที่ได้คุณภาพ   
ตามเกณฑ์ค่าแนะน าองค์การอนามัยโลกมีส านักงานประปาสาขา ๑๘ แห่ง รวมทั งมีช่องทางออนไลน์             
และ MWAonMobile สามารถให้บริการได้เสมือนมายังส านักงานประปาสาขา เพ่ือพร้อมอ านวยความสะดวก   
แก่ผู้ใช้น  า พร้อมทั งให้ข้อมูลและค าปรึกษาเก่ียวกับระบบประปาให้กับประชาชน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) การประปานครหลวง  โทร. ๐ ๒๕๐๐ ๒๘๔๕ 
    (๒) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) การประปานครหลวง  โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๒๖๕๐ 
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๑.๓ การด้าเนินธรุกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา 
การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลัก    

และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ในการด าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน          
หรือเป็นประโยชน์แก่การประปา เพ่ือสร้างรายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้แก่องค์กร ต่อยอดการใช้ประโยชน์
จากฐานลูกค้า ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และ Brand ด้านกิจการประปาของ กปน. และสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย การให้บริการหน้ามาตรวัดน  า การให้บริการหลังมาตรวัดน  าบริการทดสอบน  าดื่ม
บรรจุขวด บริการฝึกอบรม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการยกระดับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเพิ่ม           
ช่องทางการรับค าร้อง การให้บริการบน MWA onMobile  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : รองผู้ว่าการแผนและพัฒนา การประปานครหลวง โทร. ๐ ๒๕๐๐ ๒๗๗๕ 
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๒. กระบวนการผลิตน ้าประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่ประชาชน 
๒.๑ สรุปสาระส้าคัญ 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี พันธกิจ           
ในการส ารวจ จัดหาแหล่งน  าดิบ เพ่ือผลิตน  าสะอาดให้บริการประชาชนทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีกระบวนการส าคัญ ประกอบด้วย ๑) กระบวนการจัดหาแหล่งน  าดิบ และ             
๒) กระบวนการผลิตน  าประปาและควบคุมคุณภาพน  า โดยมีรายละเอียด ดังนี   

๒.๑.๑ กระบวนการจัดหาแหล่งน ้าดิบ การจัดหาแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าใหม่) เพ่ือเพ่ิมปริมาณน  าดิบ
และจัดหาแหล่งน  าดิบให้ กปภ. สาขาที่ประสบปัญหาขาดแคลนน  า โดยการจัดท าแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า
เพ่ือเสนอของบประมาณมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว และการบริหารจัดการน  าดิบ (แหล่งน  าที่ใช้อยู่) โดยดูแล ปรับปรุง 
รักษาแหล่งน  าดิบที่ใช้งานอยู่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีปริมาณน  าดิบที่เพียงพอต่อการผลิตน  าประปาในทุกฤดูกาล
อย่างยั่งยืน หรือป้องกันการเกิดปัญหาขาดแคลนน  าให้น้อยที่สุด 

๒.๑.๒ กระบวนการผลิตน ้าประปาและควบคุมคุณภาพน ้าประปา โดยควบคุมการผลิต
น  าประปาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ. (ตามค าแนะน าของ WHO) ตามขั นตอนต่อไปนี   

(๑) การสูบน ้า เริ่มจาก "สถานีสูบน  าดิบ" ท าการสูบน  าดิบจากแหล่งน  าธรรมชาติ         
เพ่ือล าเลียงเข้าสู่ระบบผลิต ซึ่งน  าดิบที่สามารถน ามาผลิตน  าประปา ต้องเป็นน  าที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส            
ไม่มีสิ่งสกปรกโสโครกปนเปื้อนเกินกว่าที่ก าหนด ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์แล้วว่า
สามารถน ามาใช้ผลิตเป็นน  าประปาได้ และต้องมีปริมาณมากเพียงพอที่จะน ามาผลิตน  าประปาได้อย่างต่อเนื่อง 

(๒) การปรับปรุงคุณภาพน ้าดิบ น  าดิบที่สูบเข้ามาแล้ว จะถูกผสมด้วยสารเคมี เช่น สารส้ม
และปูนขาว เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน  าดิบ ให้มีการตกตะกอนได้ดียิ่งขึ น หรือบางครั ง จะมีการเติมคลอรีน เพ่ือฆ่าเชื อโรค
ที่อาจปะปนมากับน  า 

(๓) การตกตะกอน ขั นตอนนี จะปล่อยน  าที่ผสมสารส้มและปูนขาว และท าให้เกิด         
การหมุนวนเวียนเพ่ือให้น  ากับสารเคมีรวมตัวกันจะช่วยให้มีการจับตัวของตะกอนได้ดียิ่งขึ น และจะน าน  าเหล่านั น
เข้าสู่ถังตะกอนที่มีขนาดใหญ่ เพื่อท าให้เกิดน  านิ่ง ตะกอนที่มีขนาดใหญ่น  าหนักมาก จะตกลงสู่ก้นถัง และถูกดูดทิ ง        
น  าใสด้านบนจะไหลตามรางรับน  าเข้าสู่ขั นตอนต่อไป 

(๔) การกรอง ในการกรองจะใช้ทรายหยาบและทรายละเอียดเพ่ือกรองตะกอนขนาดเล็ก
มากในน  า และให้น  ามีความใสสะอาดมากขึ น น  าที่ผ่านการกรองจะมีความใสมาก แต่จะมีความขุ่นหลงเหลืออยู่
ประมาณ ๐.๒ - ๒.๐ หน่วยความขุ่น และทรายกรองจะมีการล้างท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้การกรอง   
มีประสิทธิภาพ 

(๕) การฆ่าเชื อโรค น  าที่ผ่านการกรองมาแล้วจะมีความใส แต่อาจจะมีเชื อโรคเจือปนมากับน  า 
ดังนั น จึงต้องท าการฆ่าเชื อโรค โดยใช้คลอรีน ซึ่งคลอรีนสามารถฆ่าเชื อโรคได้เป็นอย่างดี น  าที่ได้รับการผสม
คลอรีนแล้ว เรียกกันว่า "น  าประปา" สามารถน ามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้ และจะท าการจัดเก็บไว้ในถังขนาดใหญ่ 
เรียกว่า ถังน  าใส เพ่ือให้บริการต่อไป 
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(๖) การควบคุมคุณภาพน ้าประปา ขั นตอนนี เป็นขั นตอนที่ส าคัญ เพราะน  าประปาที่ท า
การผลิตมาแล้วจะต้องวิเคราะห์ตรวจสอบอีกครั งจากนักวิทยาศาสตร์ และการตรวจสอบนี จะด าเนินการ         
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ได้น  าประปาที่สะอาด ปลอดภัย ส าหรับการอุปโภคบริโภค 

(๗) การสูบจ่าย น  าประปาที่ผลิตมาแล้วนั น จะต้องบริการถึงบ้านเรือนของลูกค้า         
โดยส่งผ่านไปตามเส้นท่อ ดังนั น การสูบจ่ายจากหอถังสูงสามารถให้บริการทั งในพื นที่ใกล้เคียงและพื นที่ที่ไกล
ออกไปกรณีสูบจ่ายในพื นที่ที่มีความสูงมาก จ าเป็นต้องใช้เครื่องอัดแรงดันน  า เพ่ือให้บริการน  าประปาได้อย่างทั่วถึง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองแผนและกลยุทธ์ การประปาส่วนภูมิภาค โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๐๐ 
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๒. กระบวนการผลิตน ้าประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่ประชาชน 
๒.๑ สรุปสาระส้าคัญ 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี พันธกิจ           
ในการส ารวจ จัดหาแหล่งน  าดิบ เพ่ือผลิตน  าสะอาดให้บริการประชาชนทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีกระบวนการส าคัญ ประกอบด้วย ๑) กระบวนการจัดหาแหล่งน  าดิบ และ             
๒) กระบวนการผลิตน  าประปาและควบคุมคุณภาพน  า โดยมีรายละเอียด ดังนี   

๒.๑.๑ กระบวนการจัดหาแหล่งน ้าดิบ การจัดหาแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าใหม่) เพ่ือเพ่ิมปริมาณน  าดิบ
และจัดหาแหล่งน  าดิบให้ กปภ. สาขาที่ประสบปัญหาขาดแคลนน  า โดยการจัดท าแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า
เพ่ือเสนอของบประมาณมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว และการบริหารจัดการน  าดิบ (แหล่งน  าที่ใช้อยู่) โดยดูแล ปรับปรุง 
รักษาแหล่งน  าดิบที่ใช้งานอยู่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีปริมาณน  าดิบที่เพียงพอต่อการผลิตน  าประปาในทุกฤดูกาล
อย่างยั่งยืน หรือป้องกันการเกิดปัญหาขาดแคลนน  าให้น้อยที่สุด 

๒.๑.๒ กระบวนการผลิตน ้าประปาและควบคุมคุณภาพน ้าประปา โดยควบคุมการผลิต
น  าประปาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ. (ตามค าแนะน าของ WHO) ตามขั นตอนต่อไปนี   

(๑) การสูบน ้า เริ่มจาก "สถานีสูบน  าดิบ" ท าการสูบน  าดิบจากแหล่งน  าธรรมชาติ         
เพ่ือล าเลียงเข้าสู่ระบบผลิต ซึ่งน  าดิบที่สามารถน ามาผลิตน  าประปา ต้องเป็นน  าที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส            
ไม่มีสิ่งสกปรกโสโครกปนเปื้อนเกินกว่าที่ก าหนด ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์แล้วว่า
สามารถน ามาใช้ผลิตเป็นน  าประปาได้ และต้องมีปริมาณมากเพียงพอที่จะน ามาผลิตน  าประปาได้อย่างต่อเนื่อง 

(๒) การปรับปรุงคุณภาพน ้าดิบ น  าดิบที่สูบเข้ามาแล้ว จะถูกผสมด้วยสารเคมี เช่น สารส้ม
และปูนขาว เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน  าดิบ ให้มีการตกตะกอนได้ดียิ่งขึ น หรือบางครั ง จะมีการเติมคลอรีน เพ่ือฆ่าเชื อโรค
ที่อาจปะปนมากับน  า 

(๓) การตกตะกอน ขั นตอนนี จะปล่อยน  าที่ผสมสารส้มและปูนขาว และท าให้เกิด         
การหมุนวนเวียนเพ่ือให้น  ากับสารเคมีรวมตัวกันจะช่วยให้มีการจับตัวของตะกอนได้ดียิ่งขึ น และจะน าน  าเหล่านั น
เข้าสู่ถังตะกอนที่มีขนาดใหญ่ เพื่อท าให้เกิดน  านิ่ง ตะกอนที่มีขนาดใหญ่น  าหนักมาก จะตกลงสู่ก้นถัง และถูกดูดทิ ง        
น  าใสด้านบนจะไหลตามรางรับน  าเข้าสู่ขั นตอนต่อไป 

(๔) การกรอง ในการกรองจะใช้ทรายหยาบและทรายละเอียดเพ่ือกรองตะกอนขนาดเล็ก
มากในน  า และให้น  ามีความใสสะอาดมากขึ น น  าที่ผ่านการกรองจะมีความใสมาก แต่จะมีความขุ่นหลงเหลืออยู่
ประมาณ ๐.๒ - ๒.๐ หน่วยความขุ่น และทรายกรองจะมีการล้างท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้การกรอง   
มีประสิทธิภาพ 

(๕) การฆ่าเชื อโรค น  าที่ผ่านการกรองมาแล้วจะมีความใส แต่อาจจะมีเชื อโรคเจือปนมากับน  า 
ดังนั น จึงต้องท าการฆ่าเชื อโรค โดยใช้คลอรีน ซึ่งคลอรีนสามารถฆ่าเชื อโรคได้เป็นอย่างดี น  าที่ได้รับการผสม
คลอรีนแล้ว เรียกกันว่า "น  าประปา" สามารถน ามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้ และจะท าการจัดเก็บไว้ในถังขนาดใหญ่ 
เรียกว่า ถังน  าใส เพ่ือให้บริการต่อไป 
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(๖) การควบคุมคุณภาพน ้าประปา ขั นตอนนี เป็นขั นตอนที่ส าคัญ เพราะน  าประปาที่ท า
การผลิตมาแล้วจะต้องวิเคราะห์ตรวจสอบอีกครั งจากนักวิทยาศาสตร์ และการตรวจสอบนี จะด าเนินการ         
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ได้น  าประปาที่สะอาด ปลอดภัย ส าหรับการอุปโภคบริโภค 

(๗) การสูบจ่าย น  าประปาที่ผลิตมาแล้วนั น จะต้องบริการถึงบ้านเรือนของลูกค้า         
โดยส่งผ่านไปตามเส้นท่อ ดังนั น การสูบจ่ายจากหอถังสูงสามารถให้บริการทั งในพื นที่ใกล้เคียงและพื นที่ที่ไกล
ออกไปกรณีสูบจ่ายในพื นที่ที่มีความสูงมาก จ าเป็นต้องใช้เครื่องอัดแรงดันน  า เพ่ือให้บริการน  าประปาได้อย่างทั่วถึง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองแผนและกลยุทธ์ การประปาส่วนภูมิภาค โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๐๐ 
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 การบริหารจัดการด้านการไฟฟ้า 
๑. การอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

๑.๑ สรุปสาระส้าคัญ  
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน    

ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ืออ านวย  
ความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิด     
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหนา้ที่ เปิดเผยขั นตอน ระยะเวลา ให้ประชาชนทราบ  

คู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นคู่มือส าหรับประชาชนหน่วยงาน จัดท าขึ น ประกอบด้วย ๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ        
และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต ๒) ช่องทางการให้บริการ ๓) ขั นตอน ระยะเวลา 
และส่วนงานที่รับผิดชอบ ๔) ระยะเวลาในการด าเนินการรวม ๕) รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ               
๖) ค่าธรรมเนียม ๗) ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ และ ๘) แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก โดยได้น า
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ กฟน. https://www.mea.or.th/minisite/info/download/๖๖๙ และเว็บไซต์ กฟภ. 
https://www.pea.co.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือประชาชน/PID/๑๓๗๐๖/evl/๐/CategoryID/๑๓๒/CategoryName/
คู่มือประชาชน 

๑.๑.๑ คู่มือส้าหรับประชาชนของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกอบด้วย 
(๑) การขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ า 
 ๑) ขนาดไม่เกิน ๑๕(๔๕)A ๑p๒w และ ๓p๔w ที่ไม่มีงานสายนอก 
 ๒) ขนาดตั งแต่ ๓๐(๑๐๐)A-๔๐๐A ๑p๒w และ ๓p๔w ที่ไม่มีงานสายนอก 
 ๓) ขนาดไม่เกิน ๒๐๐A ๑p๒w และ ๓p๔w ที่มีงานสายนอก 
 ๔) ขนาด ๔๐๐A ๓p๔w ที่มีงานสายนอก 
(๒) การขอใช้ไฟฟ้าแรงสูง 

 ๑) ขนาดตั งแต่ ๓๐๐kVA - ๒,๐๐๐kVA ในระบบ ๑๒kV และขนาดตั งแต่ ๓๐๐kVA - 
๔,๐๐๐ kVA ในระบบ ๒๔ kV 

 ๒) ขนาดเกิน ๒,๐๐๐kVA - ๕,๐๐๐kVA ในระบบ ๑๒kV และขนาดเกิน ๔,๐๐๐kVA - 
๘,๐๐๐kVA ในระบบ ๒๔kV 

(๓) การขอปักเสาพาดสายไฟฟ้าในที่ดินจัดสรร จ านวนไม่เกิน ๑๐๐ แปลง 
(๔) การขอใช้ไฟถนนจ านวนดวงโคม ไม่เกิน ๕๐ ดวง 
(๕) การงดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว 
(๖) การขอย้ายเสา สาย และอุปกรณ์ 
(๗) การขอคืนเงินค่าบริการ 
(๘) การขอใช้ไฟฟ้าส าหรับอาคารชุด หรืออาคารอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
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(๙) การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทเงินสดและหนังสือสัญญาค  าประกันของ
สถาบันการเงิน 

(๑๐)  การโอนเปลี่ยนชื่อพันธบัตรและการโอนกรรมสิทธิ์คืนเจ้าของพันธบัตร 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :   การไฟฟ้านครหลวง  โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๓๒๗๕ หรือ MEA Call Center ๑๑๓๐ 
 

๑.๑.๒ คู่มือส้าหรับประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประกอบด้วย 
 (๑) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป ์

๑) นอกเขตชุมชน กรณีช าระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน 
(นิติบุคคล) 

๒) นอกเขตชุมชน กรณีช าระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน
(บุคคลธรรมดา) 

๓) นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนช าระค่าธรรมเนียม      
(นิติบุคคล) 

๔) นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนช าระค่าธรรมเนียม    
(บุคคลธรรมดา) 

๕) ในเขตชุมชน กรณีช าระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน    
(นิติบุคคล) 

๖) ในเขตชุมชน กรณีช าระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน   
(บุคคลธรรมดา) 

๗) ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนช าระค่าธรรมเนียม        
(นิติบุคคล) 

๘) ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนช าระค่าธรรมเนียม      
(บุคคลธรรมดา) 

(๒) การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า 
(๓) การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ 
(๔) การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาราชการ) 
(๕) การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาราชการ) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๙๕๒๐ 
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 การบริหารจัดการด้านการไฟฟ้า 
๑. การอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

๑.๑ สรุปสาระส้าคัญ  
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน    

ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ืออ านวย  
ความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิด     
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหนา้ที่ เปิดเผยขั นตอน ระยะเวลา ให้ประชาชนทราบ  

คู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นคู่มือส าหรับประชาชนหน่วยงาน จัดท าขึ น ประกอบด้วย ๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ        
และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต ๒) ช่องทางการให้บริการ ๓) ขั นตอน ระยะเวลา 
และส่วนงานที่รับผิดชอบ ๔) ระยะเวลาในการด าเนินการรวม ๕) รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ               
๖) ค่าธรรมเนียม ๗) ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ และ ๘) แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก โดยได้น า
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ กฟน. https://www.mea.or.th/minisite/info/download/๖๖๙ และเว็บไซต์ กฟภ. 
https://www.pea.co.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือประชาชน/PID/๑๓๗๐๖/evl/๐/CategoryID/๑๓๒/CategoryName/
คู่มือประชาชน 

๑.๑.๑ คู่มือส้าหรับประชาชนของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกอบด้วย 
(๑) การขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ า 
 ๑) ขนาดไม่เกิน ๑๕(๔๕)A ๑p๒w และ ๓p๔w ที่ไม่มีงานสายนอก 
 ๒) ขนาดตั งแต่ ๓๐(๑๐๐)A-๔๐๐A ๑p๒w และ ๓p๔w ที่ไม่มีงานสายนอก 
 ๓) ขนาดไม่เกิน ๒๐๐A ๑p๒w และ ๓p๔w ที่มีงานสายนอก 
 ๔) ขนาด ๔๐๐A ๓p๔w ที่มีงานสายนอก 
(๒) การขอใช้ไฟฟ้าแรงสูง 

 ๑) ขนาดตั งแต่ ๓๐๐kVA - ๒,๐๐๐kVA ในระบบ ๑๒kV และขนาดตั งแต่ ๓๐๐kVA - 
๔,๐๐๐ kVA ในระบบ ๒๔ kV 

 ๒) ขนาดเกิน ๒,๐๐๐kVA - ๕,๐๐๐kVA ในระบบ ๑๒kV และขนาดเกิน ๔,๐๐๐kVA - 
๘,๐๐๐kVA ในระบบ ๒๔kV 

(๓) การขอปักเสาพาดสายไฟฟ้าในที่ดินจัดสรร จ านวนไม่เกิน ๑๐๐ แปลง 
(๔) การขอใช้ไฟถนนจ านวนดวงโคม ไม่เกิน ๕๐ ดวง 
(๕) การงดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว 
(๖) การขอย้ายเสา สาย และอุปกรณ์ 
(๗) การขอคืนเงินค่าบริการ 
(๘) การขอใช้ไฟฟ้าส าหรับอาคารชุด หรืออาคารอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
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(๙) การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทเงินสดและหนังสือสัญญาค  าประกันของ
สถาบันการเงิน 

(๑๐)  การโอนเปลี่ยนชื่อพันธบัตรและการโอนกรรมสิทธิ์คืนเจ้าของพันธบัตร 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :   การไฟฟ้านครหลวง  โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๓๒๗๕ หรือ MEA Call Center ๑๑๓๐ 
 

๑.๑.๒ คู่มือส้าหรับประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประกอบด้วย 
 (๑) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป ์

๑) นอกเขตชุมชน กรณีช าระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน 
(นิติบุคคล) 

๒) นอกเขตชุมชน กรณีช าระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน
(บุคคลธรรมดา) 

๓) นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนช าระค่าธรรมเนียม      
(นิติบุคคล) 

๔) นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนช าระค่าธรรมเนียม    
(บุคคลธรรมดา) 

๕) ในเขตชุมชน กรณีช าระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน    
(นิติบุคคล) 

๖) ในเขตชุมชน กรณีช าระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน   
(บุคคลธรรมดา) 

๗) ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนช าระค่าธรรมเนียม        
(นิติบุคคล) 

๘) ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนช าระค่าธรรมเนียม      
(บุคคลธรรมดา) 

(๒) การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า 
(๓) การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ 
(๔) การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาราชการ) 
(๕) การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาราชการ) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๙๕๒๐ 
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๒. การขอใช้ไฟฟ้า  
๒.๑ สรุปสาระส้าคัญ 

Doing Business เป็นรายงานผลการศึกษาเพ่ือจัดอันดับความยาก - ง่ายในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งธนาคารโลกจัดท าขึ น โดยศึกษาเกี่ยวกับขั นตอนและระยะเวลาการให้บริการ   
การอ านวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของรัฐที่มีส่วนสนับสนุนหรือ          
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ 

๒.๑.๑ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้พัฒนากระบวนการให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา   
เพ่ือจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจด้านการขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) ประกอบด้วย 
จ านวนขั นตอนในการขอใช้ไฟฟ้า ระยะเวลาในการด าเนินการ ค่าใช้จ่ายการขอใช้ไฟฟ้า  และคุณภาพไฟฟ้า        
และความโปร่งใสของอัตราค่าไฟฟ้า  

โดยผู้ประกอบการในพื นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถ         
ศึกษาร ายละ เอียด ในกา รขอ ใช้ไฟฟ้า ใหม่ ผ่าน เ ว็บ ไซต์ ของการ ไฟฟ้านครหลว ง  ( กฟน . )  ได้ที่
https://www.mea.or.th/minisite/doingbusinessinbkk ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความชัดเจน 
เข้าใจง่ายต่อการเข้าใช้บริการ 

๒.๑.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า
แบบ Doing Business โดยมีนิยาม ดังนี   

(๑) การขอใช้ไฟฟ้า กรณีมีระบบจ าหน่ายระบบแรงดันไฟฟ้า ๓๘๐ โวลท์ และ ระบบ
แรงดันไฟฟ้า ๒๒ - ๓๓ กิโลโวลท์ พร้อมอยู่แล้วไม่ต้องด าเนินการสายนอก (ติดตั งหม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน 
๒๕๐ เควีเอ)  

(๒) กรณีการขอใช้ไฟฟ้าตามข้อ (๑) ต้องมีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าพร้อมอยู่แล้วไม่ต้อง
ด าเนินการสายนอก และสถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้าต้องมีการก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในเสร็จแล้ว  

(๓) ระยะเวลาการขอใช้ไฟฟ้านับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ยื่นค าร้องขอใช้ไฟฟ้าพร้อม
เอกสารประกอบครบถ้วน และผ่านการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐาน กฟภ. และภายหลังการรับช าระเงิน 
รวมทั งจัดท าสัญญา ซื อขาย/สัญญาค  าประกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กฟภ. ก าหนด 

ขอใช้ไฟฟ้าแบบ PEA Doing Business ผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องมีลักษณะและเงือ่นไข ดังนี   
(๑) ขอใช้ไฟฟ้า ประเภทไฟฟ้าถาวร กรณี ติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงต่ า ขนาด ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส 

หรือแรงต่ าประกอบ ซีที. หรือขอติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๒๕๐ เควีเอ และต้องมีระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
กฟภ.ในระบบแรงดันไฟฟ้า ๓๘๐/๔๐๐ โวลท์ หรือระบบแรงดันไฟฟ้า ๒๒ – ๓๓ กิโลโวลท์ พาดผ่านบริเวณ       
จุดขอใช้ไฟฟ้าพร้อมอยู่แล้ว (ทั งนี  ให้นับรวมแบบปักเสาแซมไลน์ เพ่ือติดตั งมิเตอร์) โดยไม่ต้องด าเนินการติดตั ง   
สายนอกแยกเป็นลักษณะขอใช้ไฟฟ้า ๓ ประเภท  
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๑) METER ๓ P ๔ W ๓๘๐/๒๒๐ V. ๓๐ (๑๐๐) A.   
๒) METER ๑ P ๒ W ๒๒๐ V. With CT.  
๓) METER ๓ P ๔ W ๓๘๐/๒๒๐ V. With CT. (๒)  
 
 

 
 

(๒) กรณีในการขอใช้ไฟฟ้าตามข้อ (๑) สถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้าต้องมีการก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาทิเช่น การเดินสาย การติดตั งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าภายใน หรือติดตั งอุปกรณ์
ในอาคารให้เรียบร้อย พร้อมรับการจ่ายไฟฟ้า โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. และหรือมาตรฐานทางวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย หรือตามเงื่อนไข กฟภ. ก าหนดไว้ ซึ่งระยะเวลาการขอใช้ไฟฟ้า ให้นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้า
ได้ยื่นค าร้องขอใช้ไฟฟ้าพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วน และผ่านการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน กฟภ. 
และภายหลังการรับช าระเงิน รวมทั งจัดท าสัญญา ซื อขาย/สัญญาค  าประกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กฟภ. 
ก าหนด จนถึงวันที่ติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้าและเริ่มจ่ายไฟฟ้า (๒๕ วันปฏิทิน) ทั งนี  ในการด าเนินการขอใช้ไฟฟ้าลักษณะ
ดังกล่าว ไม่นับรวมระยะเวลารอคอยที่เกิดจากผู้ขอใช้ไฟฟ้า เช่น รอเอกสารประกอบ หรือสัญญาเกี่ยวข้องที่จัดส่ง
ยังไม่ครบถ้วน รอการช าระเงิน รอการแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรืออ่ืน ๆ   

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) การไฟฟ้านครหลวง  โทร ๐ ๒๒๕๖ ๓๒๗๕ หรือ MEA Call Center ๑๑๓๐ 
    (๒) ฝ่ายลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๖๗๑๐ 
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๒. การขอใช้ไฟฟ้า  
๒.๑ สรุปสาระส้าคัญ 

Doing Business เป็นรายงานผลการศึกษาเพ่ือจัดอันดับความยาก - ง่ายในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งธนาคารโลกจัดท าขึ น โดยศึกษาเกี่ยวกับขั นตอนและระยะเวลาการให้บริการ   
การอ านวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของรัฐที่มีส่วนสนับสนุนหรือ          
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ 

๒.๑.๑ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้พัฒนากระบวนการให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา   
เพ่ือจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจด้านการขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) ประกอบด้วย 
จ านวนขั นตอนในการขอใช้ไฟฟ้า ระยะเวลาในการด าเนินการ ค่าใช้จ่ายการขอใช้ไฟฟ้า  และคุณภาพไฟฟ้า        
และความโปร่งใสของอัตราค่าไฟฟ้า  

โดยผู้ประกอบการในพื นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถ         
ศึกษาร ายละ เอียด ในกา รขอ ใช้ไฟฟ้า ใหม่ ผ่าน เ ว็บ ไซต์ ของการ ไฟฟ้านครหลว ง  ( กฟน . )  ได้ที่
https://www.mea.or.th/minisite/doingbusinessinbkk ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความชัดเจน 
เข้าใจง่ายต่อการเข้าใช้บริการ 

๒.๑.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า
แบบ Doing Business โดยมีนิยาม ดังนี   

(๑) การขอใช้ไฟฟ้า กรณีมีระบบจ าหน่ายระบบแรงดันไฟฟ้า ๓๘๐ โวลท์ และ ระบบ
แรงดันไฟฟ้า ๒๒ - ๓๓ กิโลโวลท์ พร้อมอยู่แล้วไม่ต้องด าเนินการสายนอก (ติดตั งหม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน 
๒๕๐ เควีเอ)  

(๒) กรณีการขอใช้ไฟฟ้าตามข้อ (๑) ต้องมีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าพร้อมอยู่แล้วไม่ต้อง
ด าเนินการสายนอก และสถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้าต้องมีการก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในเสร็จแล้ว  

(๓) ระยะเวลาการขอใช้ไฟฟ้านับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ยื่นค าร้องขอใช้ไฟฟ้าพร้อม
เอกสารประกอบครบถ้วน และผ่านการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐาน กฟภ. และภายหลังการรับช าระเงิน 
รวมทั งจัดท าสัญญา ซื อขาย/สัญญาค  าประกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กฟภ. ก าหนด 

ขอใช้ไฟฟ้าแบบ PEA Doing Business ผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องมีลักษณะและเงือ่นไข ดังนี   
(๑) ขอใช้ไฟฟ้า ประเภทไฟฟ้าถาวร กรณี ติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงต่ า ขนาด ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส 

หรือแรงต่ าประกอบ ซีที. หรือขอติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๒๕๐ เควีเอ และต้องมีระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
กฟภ.ในระบบแรงดันไฟฟ้า ๓๘๐/๔๐๐ โวลท์ หรือระบบแรงดันไฟฟ้า ๒๒ – ๓๓ กิโลโวลท์ พาดผ่านบริเวณ       
จุดขอใช้ไฟฟ้าพร้อมอยู่แล้ว (ทั งนี  ให้นับรวมแบบปักเสาแซมไลน์ เพ่ือติดตั งมิเตอร์) โดยไม่ต้องด าเนินการติดตั ง   
สายนอกแยกเป็นลักษณะขอใช้ไฟฟ้า ๓ ประเภท  
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๑) METER ๓ P ๔ W ๓๘๐/๒๒๐ V. ๓๐ (๑๐๐) A.   
๒) METER ๑ P ๒ W ๒๒๐ V. With CT.  
๓) METER ๓ P ๔ W ๓๘๐/๒๒๐ V. With CT. (๒)  
 
 

 
 

(๒) กรณีในการขอใช้ไฟฟ้าตามข้อ (๑) สถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้าต้องมีการก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาทิเช่น การเดินสาย การติดตั งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าภายใน หรือติดตั งอุปกรณ์
ในอาคารให้เรียบร้อย พร้อมรับการจ่ายไฟฟ้า โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. และหรือมาตรฐานทางวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย หรือตามเงื่อนไข กฟภ. ก าหนดไว้ ซึ่งระยะเวลาการขอใช้ไฟฟ้า ให้นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้า
ได้ยื่นค าร้องขอใช้ไฟฟ้าพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วน และผ่านการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน กฟภ. 
และภายหลังการรับช าระเงิน รวมทั งจัดท าสัญญา ซื อขาย/สัญญาค  าประกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กฟภ. 
ก าหนด จนถึงวันที่ติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้าและเริ่มจ่ายไฟฟ้า (๒๕ วันปฏิทิน) ทั งนี  ในการด าเนินการขอใช้ไฟฟ้าลักษณะ
ดังกล่าว ไม่นับรวมระยะเวลารอคอยที่เกิดจากผู้ขอใช้ไฟฟ้า เช่น รอเอกสารประกอบ หรือสัญญาเกี่ยวข้องที่จัดส่ง
ยังไม่ครบถ้วน รอการช าระเงิน รอการแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรืออ่ืน ๆ   

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) การไฟฟ้านครหลวง  โทร ๐ ๒๒๕๖ ๓๒๗๕ หรือ MEA Call Center ๑๑๓๐ 
    (๒) ฝ่ายลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๖๗๑๐ 
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๓. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั งบนหลังคา 
 ๓.๑ สรุปสาระส้าคัญ  

ตามที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย         
ที่ประสงค์จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั งบนหลังคา เพ่ือใช้เองเป็นหลักส่วนที่เหลือขายเข้าระบบได้ 
ซึ่งก าหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)          
เปิดลงทะเบียนและรับข้อเสนอโครงการรับซื อโซลาร์ภาคประชาชน นับตั งแต่ปี ๒๕๖๒ มีเป้าหมาย และปริมาณ
การรับซื อรวม ๑๐๐ เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลาสัญญา ๑๐ ปี โดยก าหนดโควต้าให้ กฟน. รับซื อปริมาณพลังไฟฟ้า
จ านวน ๓๐ เมกะวัตต์ การพิจารณาจะยึดถือ วัน เวลาที่ได้รับแบบค าขอขายไฟฟ้าและเอกสารประกอบ          
การพิจารณาที่ครบถ้วนถูกต้อง (First come First served) นั น 

กฟน. ได้เปิดรับสมัครผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื นที่ให้บริการ คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  และ
สมุทรปราการ ที่ติดตั งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้เอง โดยขออนุญาต เชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่าย กฟน. ถูกต้องตามระเบียบการติดตั งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ช านาญการ
เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า และป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพโครงข่ายระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสมัครโครงการ รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ https://spv.mea.or.th         
มีวิธี ดังนี  

๓.๑.๑. กรอกข้อมูลเครื่องวัดฯ  
๓.๑.๒ กรอกข้อมูลผู้ขอใช้บริการ  
๓.๑.๓ กรอกข้อมูลแผงโฟโตโวลเทอิก  
๓.๑.๔ กรอกข้อมูลอินเวอร์เตอร์  
๓.๑.๕ อัพโหลดเอกสาร เพ่ือเลือกเอกสารแนบ ระบบจะแสดงสถานการณ์พิจารณาค าขอ      

ขายไฟฟ้า ซึ่งผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านระบบดังกล่าวได้ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  การไฟฟ้านครหลวง  โทร ๐ ๒๒๒๐ ๕๖๙๘ หรือ MEA Call Center ๑๑๓๐ 
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๓. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั งบนหลังคา 
 ๓.๑ สรุปสาระส้าคัญ  

ตามที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย         
ที่ประสงค์จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั งบนหลังคา เพ่ือใช้เองเป็นหลักส่วนที่เหลือขายเข้าระบบได้ 
ซ่ึงก าหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)          
เปิดลงทะเบียนและรับข้อเสนอโครงการรับซื อโซลาร์ภาคประชาชน นับตั งแต่ปี ๒๕๖๒ มีเป้าหมาย และปริมาณ
การรับซื อรวม ๑๐๐ เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลาสัญญา ๑๐ ปี โดยก าหนดโควต้าให้ กฟน. รับซื อปริมาณพลังไฟฟ้า
จ านวน ๓๐ เมกะวัตต์ การพิจารณาจะยึดถือ วัน เวลาที่ได้รับแบบค าขอขายไฟฟ้าและเอกสารประกอบ          
การพิจารณาที่ครบถ้วนถูกต้อง (First come First served) นั น 

กฟน. ได้เปิดรับสมัครผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื นที่ให้บริการ คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  และ
สมุทรปราการ ที่ติดตั งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้เอง โดยขออนุญาต เชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่าย กฟน. ถูกต้องตามระเบียบการติดตั งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ช านาญการ
เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า และป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพโครงข่ายระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสมัครโครงการ รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ https://spv.mea.or.th         
มีวิธี ดังนี  

๓.๑.๑. กรอกข้อมูลเครื่องวัดฯ  
๓.๑.๒ กรอกข้อมูลผู้ขอใช้บริการ  
๓.๑.๓ กรอกข้อมูลแผงโฟโตโวลเทอิก  
๓.๑.๔ กรอกข้อมูลอินเวอร์เตอร์  
๓.๑.๕ อัพโหลดเอกสาร เพ่ือเลือกเอกสารแนบ ระบบจะแสดงสถานการณ์พิจารณาค าขอ      

ขายไฟฟ้า ซึ่งผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านระบบดังกล่าวได้ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  การไฟฟ้านครหลวง  โทร ๐ ๒๒๒๐ ๕๖๙๘ หรือ MEA Call Center ๑๑๓๐ 
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๔. MEA Smart Service บริการออนไลน์ของ กฟน. 
๔.๑ สรุปสาระส้าคัญ 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้พัฒนาระบบบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพ่ือให้
ประชาชนได้รับความสะดวก ใช้งานง่าย ขั นตอนไม่ซับซ้อน ให้บริการรวดเร็วตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประกอบด้วย 

๔.๑.๑ MEASY บริการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ 
ขอติดตั งไฟฟ้าชั่วคราว ขอเพ่ิม - ลดขนาดเครื่องวัด
หน่ วย ไฟฟ้า ตลอดจนการของดการ ใช้ ไฟ ฟ้า       
ชั่ ว ค ร า ว  ส าม า รถ ด า ว น์ โ ห ล ดผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
https://eservice.mea.or.th/measy  

๔.๑.๒ MEA Smart Life แอปเดียวจบ 
ครบทุกเรื่องไฟฟ้า รวมทุกบริการเรื่องไฟฟ้า ได้แก่ 
ตรวจสอบค่าไฟฟ้าย้อนหลัง จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านบัตร
เครดิต - Internet Banking แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง      
รับข่าวสาร ส่งตรงจาก MEA สามารถดาวน์โหลด
ผ่านเว็บไซต์ http://onelink.to/measmartlife 

๔.๑.๓ MEA e-Bi l l  รับ เอกสาร
ออนไลน์แทนกระดาษ เช่น ใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า 
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี และหนังสือเตือนให้
ช าระค่าไฟฟ้า ผ่านทาง SMS หรือ E-mail สะดวก 
ปลอดภัย สมัครฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ 
https://ebill.mea.or.th 

๔.๑.๔ MEA e-Service การท ารายการในบริการต่าง  ๆ เช่น บริการรับช าระค่าไฟฟ้า       
สอบถามค่ า ไฟ ฟ้ า  เ ป็ น ต้ น  โ ดยผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ส าม า รถล งทะ เบี ยน เ พ่ื อขอ ใช้ บ ริ ก า ร ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซต์ 
https://eservice.mea.or.th/meaeservice/ 

๔.๑.๕ MEA Connect ไลน์รับข่าวสาร สอบถามค่าไฟ ช าระค่าไฟ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง หรือสมัคร  
รับเอกสารออนไลน์แทนกระดาษ MEA e-Bill สามารถแอดไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://lin.ee/gX2zNRl 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  การไฟฟ้านครหลวง  โทร MEA Call Center ๑๑๓๐ 
 

๕. Digital Platform และบริการออนไลน์ของ กฟภ. 
๕.๑ สรุปสาระส้าคัญ  

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับบริการต่าง ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประกอบด้วย 
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๕.๑.๑ PEA Smart Plus Application โดย PEA 
ได้ พัฒนาแอปพลิ เคชัน “PEA Smart Plus” เ พื่อใ ห้
ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีมากกว่า ๒๐ ล้านรายทั่วประเทศ
เข้าถึงบริการ Online ครบวงจรในรูปแบบ One Touch 
Service “จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง” ทุกที่ทุกเวลาสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet   
ด้วยตนเอง อ านวยความสะดวกผู้ใช้งานด้วยความรวดเร็ว         
มีฟังก์ชันการให้บริการที่หลากหลาย อาทิ การช าระค่าไฟฟ้า 
ค านวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึงก าหนดช าระขอใช้
ไฟฟ้าใหม่ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ขอติดกลับมิเตอร์ รวมถึงข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ของ PEA สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน     
ได้ทั ง IOS และ Android 

๕.๑.๒ PEA e-Service ระบบการให้บริการที่ครอบคลุมการท าธุรกรรมต่าง  ๆ ของ กฟภ.    
เสมือนมาติดต่อส านักงาน ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้ต่อเนื่อง รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื อ   
ไวรัสโคโรนา 2019 และได้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลส าหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์
ดังกล่าวโดยพัฒนาระบบคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าซึ่งสามารถให้บริการในรูปแบบออนไลน์พร้อมทั งสามารถโอนเงิน
เข้ าบัญชี ประชาชนได้ อย่ า งสะดวก ร วด เร็ ว  โดยสามารถลงทะ เบี ยนขอรั บบริ ก ารผ่ าน เว็ บ ไซต์ 
https://eservice.pea.co.th 

๕.๑.๓ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Contact Center) เป็นช่องทางในการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร      
ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั งการสอบถามข้อมูล การแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง การรับค าร้องขอใช้ไฟ การขอสมัครรับบริการ 
SMS การรับเรื่องร้องเรียน/แนะน า การแจ้งเบาะแส และการให้บริการต่าง ๆ ท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง และเต็มใจให้บริการ 
เสริมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชน โดยมีการก าหนด
มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) มีการตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน   

๕.๑.๔ ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e-Receipt) เพ่ือสนับสนุน
แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของกระทรวงการคลัง และรองรับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้น าระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e-Receipt) เข้ามาใช้งาน 
ซึ่ งท าให้ผู้ ใช้ ไฟฟ้าได้ รับใบเสร็จรับเงิน/ ใบก ากับภาษี  สะดวก และรวดเร็ วยิ่ งขึ น สร้ างภาพลักษณ์ที่ ดี                                         
แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผลให้แนวโน้มการช าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมสูงขึ น โดยผู้ขอใช้บริการ
สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/etax/Authen 

๕.๑.๕ PEA Solar Hero แอปพลิเคชันส าหรับผู้สนใจติดตั ง Solar Rooftop เพื่อใช้พลังงาน
สะอาดจากแสงอาทิตย์ให้มีความปลอดภัย ความมั่นคง รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างยั่ งยืน               
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๔. MEA Smart Service บริการออนไลน์ของ กฟน. 
๔.๑ สรุปสาระส้าคัญ 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้พัฒนาระบบบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพ่ือให้
ประชาชนได้รับความสะดวก ใช้งานง่าย ขั นตอนไม่ซับซ้อน ให้บริการรวดเร็วตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประกอบด้วย 

๔.๑.๑ MEASY บริการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ 
ขอติดตั งไฟฟ้าชั่วคราว ขอเพ่ิม - ลดขนาดเคร่ืองวัด
หน่ วย ไฟฟ้า ตลอดจนการของดการ ใช้ ไฟ ฟ้า       
ชั่ ว ค ร า ว  ส าม า รถ ด า ว น์ โ ห ล ดผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
https://eservice.mea.or.th/measy  

๔.๑.๒ MEA Smart Life แอปเดียวจบ 
ครบทุกเรื่องไฟฟ้า รวมทุกบริการเรื่องไฟฟ้า ได้แก่ 
ตรวจสอบค่าไฟฟ้าย้อนหลัง จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านบัตร
เครดิต - Internet Banking แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง      
รับข่าวสาร ส่งตรงจาก MEA สามารถดาวน์โหลด
ผ่านเว็บไซต์ http://onelink.to/measmartlife 

๔.๑.๓ MEA e-Bi l l  รับ เอกสาร
ออนไลน์แทนกระดาษ เช่น ใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า 
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี และหนังสือเตือนให้
ช าระค่าไฟฟ้า ผ่านทาง SMS หรือ E-mail สะดวก 
ปลอดภัย สมัครฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ 
https://ebill.mea.or.th 

๔.๑.๔ MEA e-Service การท ารายการในบริการต่าง  ๆ เช่น บริการรับช าระค่าไฟฟ้า       
สอบถามค่ า ไฟ ฟ้ า  เ ป็ น ต้ น  โ ดยผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ส าม า รถล งทะ เบี ยน เ พ่ื อขอ ใช้ บ ริ ก า ร ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซต์ 
https://eservice.mea.or.th/meaeservice/ 

๔.๑.๕ MEA Connect ไลน์รับข่าวสาร สอบถามค่าไฟ ช าระค่าไฟ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง หรือสมัคร  
รับเอกสารออนไลน์แทนกระดาษ MEA e-Bill สามารถแอดไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://lin.ee/gX2zNRl 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  การไฟฟ้านครหลวง  โทร MEA Call Center ๑๑๓๐ 
 

๕. Digital Platform และบริการออนไลน์ของ กฟภ. 
๕.๑ สรุปสาระส้าคัญ  

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับบริการต่าง ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประกอบด้วย 
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๕.๑.๑ PEA Smart Plus Application โดย PEA 
ได้ พัฒนาแอปพลิ เคชัน “PEA Smart Plus” เ พื่อให้
ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีมากกว่า ๒๐ ล้านรายทั่วประเทศ
เข้าถึงบริการ Online ครบวงจรในรูปแบบ One Touch 
Service “จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง” ทุกที่ทุกเวลาสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet   
ด้วยตนเอง อ านวยความสะดวกผู้ใช้งานด้วยความรวดเร็ว         
มีฟังก์ชันการให้บริการที่หลากหลาย อาทิ การช าระค่าไฟฟ้า 
ค านวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึงก าหนดช าระขอใช้
ไฟฟ้าใหม่ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ขอติดกลับมิเตอร์ รวมถึงข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ของ PEA สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน     
ได้ทั ง IOS และ Android 

๕.๑.๒ PEA e-Service ระบบการให้บริการที่ครอบคลุมการท าธุรกรรมต่าง  ๆ ของ กฟภ.    
เสมือนมาติดต่อส านักงาน ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้ต่อเนื่อง รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื อ   
ไวรัสโคโรนา 2019 และได้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลส าหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์
ดังกล่าวโดยพัฒนาระบบคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าซึ่งสามารถให้บริการในรูปแบบออนไลน์พร้อมทั งสามารถโอนเงิน
เข้ าบัญชี ประชาชนได้ อย่ า งสะดวก ร วด เร็ ว  โดยสามารถลงทะ เบี ยนขอรั บบริ ก ารผ่ าน เว็ บ ไซต์ 
https://eservice.pea.co.th 

๕.๑.๓ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Contact Center) เป็นช่องทางในการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร      
ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั งการสอบถามข้อมูล การแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง การรับค าร้องขอใช้ไฟ การขอสมัครรับบริการ 
SMS การรับเร่ืองร้องเรียน/แนะน า การแจ้งเบาะแส และการให้บริการต่าง ๆ ท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง และเต็มใจให้บริการ 
เสริมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชน โดยมีการก าหนด
มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) มีการตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน   

๕.๑.๔ ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e-Receipt) เพ่ือสนับสนุน
แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของกระทรวงการคลัง และรองรับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้น าระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e-Receipt) เข้ามาใช้งาน 
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๕.๑.๕ PEA Solar Hero แอปพลิเคชันส าหรับผู้สนใจติดตั ง Solar Rooftop เพื่อใช้พลังงาน
สะอาดจากแสงอาทิตย์ให้มีความปลอดภัย ความมั่นคง รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างยั่ งยืน               
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โดยผู้ใช้งานสามารถด าเนินการผ่านแอปพลิเคชันได้ตั งแต่ต้นจนจบ เปรียบเสมือนเป็น One Stop Service       
ของการติดตั ง Solar Rooftop สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://solarhero.pea.co.th/ 

๕.๑.๖ ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Power Producer 
Information Management System: PPIM) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้สนใจ อาทิ การตรวจสอบ
จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า โดยสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ https://ppim.pea.co.th/ 

๕.๑.๗ บริการสถานี อัดประจุ ไฟฟ้า PEA 
VOLTA จ านวน ๑๑ สถานี ครอบคลุมพื นที่ ๙ จังหวัด รองรับ
การให้บริการอัดประจุให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว หรือ 
Quick Charge ในเส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญ โดยทั ง ๑๑ สถานี ติดตั งหัวชาร์จตามมาตรฐาน
นานาชาติ ๓ แบบ (CHAdeMO, CCS Combo2, AC Type2) 
เพ่ือรองรับรถหลากหลายค่าย และ พัฒนา PEA VOLTA 
Application เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ยานยนต์
ไฟฟ้าสามารถใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ง่ายและรวดเร็ว 
โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบแผนที่น าทางไปยังสถานีที่ใกล้
ที่สุด ตรวจสอบสถานะหัวชาร์จที่ต้องการ จองคิว แสดง
สถานะการอัดประจุไฟฟ้า ทั งจ านวนหน่วยไฟฟ้า (kWh)      
และก าลังไฟฟ้า (kW) ผู้ใช้จึงสามารถบริหารจัดการเวลาในการ
อัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของตนเอง รวมถึงช าระค่าบริการผ่าน 
PEA VOLTA Application  

๕.๑.๘ PEA IHAPM (Intelligent Home 
Appliance Power Monitoring) เครื่องตรวจจับและควบคุม
การใช้พลังงาน การใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ฟังก์ชันการท างาน
ทั งหมดสามารถท า ผ่ านแอปพลิ เ คชั น  PEA IHAPM      
บนสมาร์ทโฟน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ 
https://www.pea.co.th/ihapm/index.html 

 
 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) ฝ่ายลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๖๗๑๐ 
    (๒) ฝ่ายบริการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๙๕๘๕ 
    (๓) ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๕๕๓๐ 
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๖. การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
๖.๑ สรุปสาระส้าคัญ 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า หากผู้ไฟฟ้า         
ไม่มีความรู้  หรือขาดความระมัดระวัง อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึ งได้จัดท าค าแนะน า                
“การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย” เผยแพร่แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้าและประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.mea.or.th/download/view/๒๗๕๒๓ สรุปดังนี  

๖.๑.๑ การติดตั งทางไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า การเดินสาย การต่อสาย อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น 
สวิตซ์ เต้ารับ อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย เช่น สายดิน เครื่องตัดไฟรั่ว และอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน เป็นต้น  

๖.๑.๒ เครื่ อง ใช้ ไฟฟ้าต่ า ง  ๆ 
เต้าเสียบ และเต้ารับ (ชุดสายพ่วง) ที่ซื อมาใช้
ภายหลัง รวมทั งส่วนที่มีการติดตั งเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า  

หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้า
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ กฟน. ช ารุดหรืออยู่ใน
สภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ กฟน. 
ได้ทุกการไฟฟ้านครหลวงเขต หรือศูนย์บริการ
ข้อมูล ผู้ ใช้ ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง  MEA 
Call Center ๑๑๓๐ รวมถึงสามารถแจ้งผ่าน
ช่องทางโซเชียลมี เดีย ได้แก่  Facebook :    
การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, 
Twitter : @mea_news หรือ แจ้งเหตุไฟฟ้า
ขัดข้องผ่าน MEA Smart Life ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของ 
กฟน. ได้ตลอด ๒๔ ชั่ว โมง ดาวน์โหลดฟรี  
https://onelink.to/measmartlife 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  ฝ่ายแผนกลยุทธ์ การไฟฟ้านครหลวง  โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๓๑๒๑ – ๒ 
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๕.๑.๖ ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Power Producer 
Information Management System: PPIM) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้สนใจ อาทิ การตรวจสอบ
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Quick Charge ในเส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญ โดยทั ง ๑๑ สถานี ติดตั งหัวชาร์จตามมาตรฐาน
นานาชาติ ๓ แบบ (CHAdeMO, CCS Combo2, AC Type2) 
เพ่ือรองรับรถหลากหลายค่าย และ พัฒนา PEA VOLTA 
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และก าลังไฟฟ้า (kW) ผู้ใช้จึงสามารถบริหารจัดการเวลาในการ
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PEA VOLTA Application  
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Appliance Power Monitoring) เครื่องตรวจจับและควบคุม
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https://www.pea.co.th/ihapm/index.html 

 
 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) ฝ่ายลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๖๗๑๐ 
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๖. การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
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หน่วยงานรับผิดชอบ :  ฝ่ายแผนกลยุทธ์ การไฟฟ้านครหลวง  โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๓๑๒๑ – ๒ 
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๗. การบริหารจัดการพลังงานอย่างย่ังยืน  
๗.๑ สรุปสาระส้าคัญ :  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน            
ที่มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นพื นฐานของการด าเนินงานตามภารกิจเพ่ือตอบสนอง    
ต่อทิศทางดังกล่าว กฟภ.  จึงมุ่ งพัฒนาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม  
(Corporate Social Responsibility : CSR) ของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และมีมาตรฐานเทียบเท่ากรอบหลักการสากลของ International 
Organization for Standardization หรือ ISO ๒๖๐๐๐ โดยก าหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมีการแต่งตั งคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กฟภ.      
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มและส่งเสริมนโยบายรวมถึงแนวทาง ในการด าเนินกิจกรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. เป็นอย่างดี  

๗.๒ การด้าเนินงานและโครงการต่าง ๆ 
๗.๒.๑ โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. 

(๑) โครงการ ๑ ต าบล ๑ ช่างไฟฟ้า หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจ าชุมชนเป็นโครงการ  
ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานองค์กร
อีก ๔ หน่วยงาน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า เพ่ือพัฒนา   
ช่างไฟฟ้าในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ       
และประกอบอาชีพได้ตามกฎหมาย สามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในชุมชนได้ ทั งยั งเป็นการสร้างรายได้เสริม    
ให้แก่ช่างไฟฟ้าในชุมชน รวมถึงเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 

(๒) โครงการ PEA ส่งเสริมชุมชน ต้นแบบพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน (วิสาหกิจหนองสะโน) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสะโน หมู่ ๖ ต าบลดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ในการด าเนินงานโครงการโรงระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด ๖ x ๘.๒ เมตร 
เพ่ือสนับสนุนการตากแห้งผลิตภัณฑ์จมูกข้าวที่ก าลังเป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร เช่น พริกตากแห้งเม็ดพริกไทยและโครงการระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒,๐๐๐ วัตต์ 
จ านวน ๑ ระบบ ติดตั ง ณ วัดหนองสะโน เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า และสนับสนุนการผลิตน  า     
ของชุมชน เพ่ือจ าหน่าย ใช้ในการอุปโภค บริโภค บูรณาการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาคุณภาพชีวิต        
ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ทั งยังเป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านการใช้พลังงานสะอาดในการสร้างรายได้
ให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง 

(๓) โครงการการบริหารจัดการพลังงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (บ้านขุนแปะ) กฟภ.    
ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน  าขนาดเล็กมาก (Smart Microgrid) เพ่ือจ่ายไฟให้กับชุมชน  

(๔) โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA จัดขึ นเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าในครัวเรือนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ป้องกัน ลดอัตราเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ          
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จากการใช้ไฟฟ้าภายในและภายนอกครัวเรือน และได้รับความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้า มีทักษะในการดูแลรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื องต้นสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับครัวเรือนในชุมชนได้ นอกจากนี  เพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของชุมชน มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครของ PEA ประจ าหมู่บ้านในพื นที่ต่าง ๆ ในการแจ้งเหตุการณ์ 
ไฟตก ไฟดับ เพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง รวมไปถึงการสร้างชุมชนต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมความรู้          
ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 

๗.๒.๒ โครงการที่เกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise)  
(๑) แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับระบบ Smart Grid โดยมีการพัฒนาระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ในพื นที่ห่างไกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความมั่นคงในระบบจ าหน่าย ประกอบด้วย 
โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่ ๑ พื นที่ เทศบาลเมืองใหญ่ ตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของภาครัฐ 
ทั ง ๔ ภูมิภาค และแผนงานติดตั งระบบไมโครกริด ในพื นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอ จังหวัดสงขลา  

(๒) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจขององค์กรรัฐวิสาหกิจเพ่ือการพัฒนา       
ที่ยั่งยืน (Eco-Efficiency) เพ่ือลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยของเสีย มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๙๙๑๐ 
    (๒) ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๕๗๐๑ 

 
 การส่งเสริมการตลาด 

การบริหารจัดการสินค้าและส่งเสริมการตลาด 
๑. สรุปสาระส้าคัญ 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นกลไกทางการตลาดของกระทรวงมหาดไทยที่มีเป้าประสงค์    
เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ในการพัฒนามาตรฐานและสนับสนุนส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชน พร้อมกับส่งเสริมมาตรฐานตลาด ตลอดจนมีการบริหารจัดการองค์กรด้วยนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน อันมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้มีประสิทธิภาพในการ
ประกอบธุรกิจตลาดและสามารถแข่งขันได้
อย่างมั่นคง เพ่ือเป็นรายได้หลักที่ยั่งยืน
ให้แก่ประเทศไทย ด้วยการขับเคลื่อนงาน
ผ่านหลากหลายโครงการที่ส าคัญ ดังนี  
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๗. การบริหารจัดการพลังงานอย่างย่ังยืน  
๗.๑ สรุปสาระส้าคัญ :  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน            
ที่มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นพื นฐานของการด าเนินงานตามภารกิจเพ่ือตอบสนอง    
ต่อทิศทางดังกล่าว กฟภ.  จึงมุ่ งพัฒนาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม  
(Corporate Social Responsibility : CSR) ของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และมีมาตรฐานเทียบเท่ากรอบหลักการสากลของ International 
Organization for Standardization หรือ ISO ๒๖๐๐๐ โดยก าหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมีการแต่งตั งคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กฟภ.      
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มและส่งเสริมนโยบายรวมถึงแนวทาง ในการด าเนินกิจกรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. เป็นอย่างดี  

๗.๒ การด้าเนินงานและโครงการต่าง ๆ 
๗.๒.๑ โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. 

(๑) โครงการ ๑ ต าบล ๑ ช่างไฟฟ้า หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจ าชุมชนเป็นโครงการ  
ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานองค์กร
อีก ๔ หน่วยงาน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า เพ่ือพัฒนา   
ช่างไฟฟ้าในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ       
และประกอบอาชีพได้ตามกฎหมาย สามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในชุมชนได้ ทั งยั งเป็นการสร้างรายได้เสริม    
ให้แก่ช่างไฟฟ้าในชุมชน รวมถึงเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 

(๒) โครงการ PEA ส่งเสริมชุมชน ต้นแบบพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน (วิสาหกิจหนองสะโน) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสะโน หมู่ ๖ ต าบลดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ในการด าเนินงานโครงการโรงระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด ๖ x ๘.๒ เมตร 
เพ่ือสนับสนุนการตากแห้งผลิตภัณฑ์จมูกข้าวที่ก าลังเป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร เช่น พริกตากแห้งเม็ดพริกไทยและโครงการระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒,๐๐๐ วัตต์ 
จ านวน ๑ ระบบ ติดตั ง ณ วัดหนองสะโน เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า และสนับสนุนการผลิตน  า     
ของชุมชน เพ่ือจ าหน่าย ใช้ในการอุปโภค บริโภค บูรณาการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาคุณภาพชีวิต        
ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ทั งยังเป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านการใช้พลังงานสะอาดในการสร้างรายได้
ให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง 

(๓) โครงการการบริหารจัดการพลังงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (บ้านขุนแปะ) กฟภ.    
ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน  าขนาดเล็กมาก (Smart Microgrid) เพ่ือจ่ายไฟให้กับชุมชน  

(๔) โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA จัดขึ นเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าในครัวเรือนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ป้องกัน ลดอัตราเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ          
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จากการใช้ไฟฟ้าภายในและภายนอกครัวเรือน และได้รับความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้า มีทักษะในการดูแลรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื องต้นสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับครัวเรือนในชุมชนได้ นอกจากนี  เพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของชุมชน มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครของ PEA ประจ าหมู่บ้านในพื นที่ต่าง ๆ ในการแจ้งเหตุการณ์ 
ไฟตก ไฟดับ เพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง รวมไปถึงการสร้างชุมชนต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมความรู้          
ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 

๗.๒.๒ โครงการที่เกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise)  
(๑) แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับระบบ Smart Grid โดยมีการพัฒนาระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ในพื นที่ห่างไกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความมั่นคงในระบบจ าหน่าย ประกอบด้วย 
โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่ ๑ พื นที่ เทศบาลเมืองใหญ่ ตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของภาครัฐ 
ทั ง ๔ ภูมิภาค และแผนงานติดตั งระบบไมโครกริด ในพื นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอ จังหวัดสงขลา  

(๒) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจขององค์กรรัฐวิสาหกิจเพ่ือการพัฒนา       
ที่ยั่งยืน (Eco-Efficiency) เพ่ือลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยของเสีย มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  (๑) ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๙๙๑๐ 
    (๒) ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๕๗๐๑ 

 
 การส่งเสริมการตลาด 

การบริหารจัดการสินค้าและส่งเสริมการตลาด 
๑. สรุปสาระส้าคัญ 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นกลไกทางการตลาดของกระทรวงมหาดไทยที่มีเป้าประสงค์    
เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ในการพัฒนามาตรฐานและสนับสนุนส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชน พร้อมกับส่งเสริมมาตรฐานตลาด ตลอดจนมีการบริหารจัดการองค์กรด้วยนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน อันมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้มีประสิทธิภาพในการ
ประกอบธุรกิจตลาดและสามารถแข่งขันได้
อย่างมั่นคง เพ่ือเป็นรายได้หลักที่ยั่งยืน
ให้แก่ประเทศไทย ด้วยการขับเคลื่อนงาน
ผ่านหลากหลายโครงการที่ส าคัญ ดังนี  
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๑.๑ โครงการระบายสินค้าเกษตรกรที่มีผลผลิตล้นตลาด เป็นภารกิจเชิงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
สนับสนุนการระบายสินค้าเกษตรกรที่มีผลผลิตล้นตลาดเพ่ือช่วยระบายผลผลิตของเกษตรกรโดยใช้พื นที่          
ของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น  ๆ     
เพ่ือจัดจ าหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งสินค้าล้น
ตลาด ที่องค์การตลาดช่วยระบาย ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๐  เช่น ลองกอง จ านวน ๓๕๐ ตัน , 
สับปะรด จ านวน ๑๒๐ ตัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กระเทียม จ านวน ๑๐๐ ตัน, ล าไย จ านวน 
๒๕๐ ตัน, ข้าวสาร จ านวน ๑,๑๐๐ ตัน ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้าวสาร, ผัก, ผลไม้ผ่าน G2G 
จ านวน ๗๕๙ ตัน และลองกอง ๑๑๒ ตัน 
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลองกอง ๖.๙๐๗ ตัน 

๑.๒ โครงการมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย  Green  Market by AORTOR มีวัตถุประสงค์      
เพ่ือประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงชุมชนหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนในการช่วยเหลือ
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่ ง เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย                    
ได้มีโอกาสเข้าถึงผู้ซื อและผู้บริโภคตลอดทั งปี อีกทั งยังเป็นการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าของชุมชน      
ให้กระจายสู่ผู้ซื อและผู้บริโภคอย่างทั่วถึงในการจัดงาน นอกจากจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยนั น ยังมีพื นที่ให้จัดแสดง
และจ าหน่ายสินค้าของศูนย์ศิลปาชีพ, สินค้า
จากผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์,  สินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตร, สินค้าอุปโภคบริโภค
ราคาประหยัด บนเนื อที่ประมาณ ๓,๐๐๐ – 
๕,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้ระยะเวลาการจัดงานใน
แต่ละครั งประมาณ ๗ – ๑๐ วัน โดยจัดเวียนไป
ในแต่ละจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ 

๑.๓ โครงการการรักษาฐานด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการจัดส่งอาหารและด้านคุณภาพอาหาร 
เนื่องจากองค์การตลาด ได้มีการวางแผนในการรักษาฐานรายได้ค่าด าเนินงาน ข้าวสารอาหารดิบ เพ่ือให้มีรายได้    
ที่ต่อเนื่องอยู่แล้ว และจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ ดังนี   

๑.๓.๑  ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการจัดส่งอาหาร เพ่ือป้องกันสิ่งแปลกปลอมและสิ่งของ
ต้องห้ามเข้าในเรือนจ า โดยองค์การตลาด ได้มีแผนทดลองติดตั งระบบตรวจติดตามด้วย GPS รายงานสถานการณ์
จัดส่งผ่านระบบ Line Official Account และมีทีมงานพร้อมในการแก้ไขปัญหาตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเป็น 
การยกระดับมาตรฐานการจัดส่งอาหารดิบขององค์การตลาด  
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๑.๓.๒  ด้านคุณภาพอาหาร ด าเนินการลงพื นที่สุ่มตรวจคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดส่ง
เครื่องบริโภค ข้าวสาร และอาหารดิบ ส าหรับเตรียมจัดส่งเรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะในสัญญา        
มีการยืนยันแหล่งที่มารวมถึงคู่ค้าต้องมีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือตรวจหา สิ่งแปลกปลอมในอาหาร           
หากเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์เพ่ือความปลอดภัย องค์การตลาดจะสุ่มตรวจคุณภาพสินค้าอีกครั ง 

 ๑.๔ โครงการของถูก ขายฟรี ของดี พาส่งออก เป็นโครงการที่ก าหนดขึ น เพ่ือมอบให้ประชาชน    
ได้พบกับเทศกาลสินค้าของดี ของเด็ด ราคาถูก ลดค่าครองชีพ พร้อมให้พื นที่ผู้ประกอบการ  ทั ง OTOP, Startup, 
SME, สินค้าธงฟ้าและผู้ส่งออก เช่น ตลาดน  าสวนผัก 
คลองสองนครา ซอยสวนผัก ๔ ถนนสวนผัก เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ, โซนอาคาร Green Market จ าหน่ายสินค้า 
Unseen , โซนถนนคนเดิน จ าหน่ายสินค้าธงฟ้า      
ราคาประหยัด , โซนตลาดชั น ๑ จ าหน่ายสินค้า    
ส่งออกราคาถูก และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน         
เปิดเส้นทางในชุมชนย้อนประวัติศาสตร์ “ล่องเรือ 
ไหว้พระ ตามรอยพระเจ้าตาก” เป็นต้น 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  องค์การตลาด โทร. ๐ ๒๐๒๔ ๙๒๗๐ – ๗๔ ,๐ ๒๐๒๔ ๙๒๗๘ 

 การจัดการน ้าเสีย 
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
๑. สรุปสาระส้าคัญ 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน  าเสีย 
 องค์การจัดการน  าเสียได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน  าเสีย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
โดยมีเป้าหมายก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียชุมชน จ านวน ๗๘๐ แห่ง ในพื นที่เป้าหมาย จ านวน ๔๖๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งเป็นระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนขนาดเล็ก (ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน  า) ขนาด 
๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จ านวน ๗๖๔ แห่ง และระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า ๑๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) จ านวน ๑๖ แห่ง 

๒. กระบวนการ/ขั นตอนการติดต่อประสานงาน 
 ๒.๑ การประสานงาน 

(๑) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนในพื นที่ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบการจัดการน  าเสียว่ามีปัญหาน  าเสียในพื นที่หรือไม่ และมีแผนงานหรือการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
โดยสามารถปรึกษาหรือท าข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน  าเสียในการจัดการน  าเสียในพื นที่ 
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๑.๑ โครงการระบายสินค้าเกษตรกรที่มีผลผลิตล้นตลาด เป็นภารกิจเชิงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
สนับสนุนการระบายสินค้าเกษตรกรที่มีผลผลิตล้นตลาดเพ่ือช่วยระบายผลผลิตของเกษตรกรโดยใช้พื นที่          
ของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น  ๆ     
เพ่ือจัดจ าหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งสินค้าล้น
ตลาด ที่องค์การตลาดช่วยระบาย ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๐  เช่น ลองกอง จ านวน ๓๕๐ ตัน , 
สับปะรด จ านวน ๑๒๐ ตัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กระเทียม จ านวน ๑๐๐ ตัน, ล าไย จ านวน 
๒๕๐ ตัน, ข้าวสาร จ านวน ๑,๑๐๐ ตัน ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้าวสาร, ผัก, ผลไม้ผ่าน G2G 
จ านวน ๗๕๙ ตัน และลองกอง ๑๑๒ ตัน 
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลองกอง ๖.๙๐๗ ตัน 

๑.๒ โครงการมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย  Green  Market by AORTOR มีวัตถุประสงค์      
เพ่ือประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงชุมชนหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนในการช่วยเหลือ
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่ ง เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย                    
ได้มีโอกาสเข้าถึงผู้ซื อและผู้บริโภคตลอดทั งปี อีกทั งยังเป็นการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าของชุมชน      
ให้กระจายสู่ผู้ซื อและผู้บริโภคอย่างทั่วถึงในการจัดงาน นอกจากจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยนั น ยังมีพื นที่ให้จัดแสดง
และจ าหน่ายสินค้าของศูนย์ศิลปาชีพ, สินค้า
จากผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์,  สินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตร, สินค้าอุปโภคบริโภค
ราคาประหยัด บนเนื อที่ประมาณ ๓,๐๐๐ – 
๕,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้ระยะเวลาการจัดงานใน
แต่ละครั งประมาณ ๗ – ๑๐ วัน โดยจัดเวียนไป
ในแต่ละจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ 

๑.๓ โครงการการรักษาฐานด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการจัดส่งอาหารและด้านคุณภาพอาหาร 
เนื่องจากองค์การตลาด ได้มีการวางแผนในการรักษาฐานรายได้ค่าด าเนินงาน ข้าวสารอาหารดิบ เพ่ือให้มีรายได้    
ที่ต่อเนื่องอยู่แล้ว และจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ ดังนี   

๑.๓.๑  ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการจัดส่งอาหาร เพ่ือป้องกันสิ่งแปลกปลอมและสิ่งของ
ต้องห้ามเข้าในเรือนจ า โดยองค์การตลาด ได้มีแผนทดลองติดตั งระบบตรวจติดตามด้วย GPS รายงานสถานการณ์
จัดส่งผ่านระบบ Line Official Account และมีทีมงานพร้อมในการแก้ไขปัญหาตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเป็น 
การยกระดับมาตรฐานการจัดส่งอาหารดิบขององค์การตลาด  
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๑.๓.๒  ด้านคุณภาพอาหาร ด าเนินการลงพื นที่สุ่มตรวจคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดส่ง
เครื่องบริโภค ข้าวสาร และอาหารดิบ ส าหรับเตรียมจัดส่งเรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะในสัญญา        
มีการยืนยันแหล่งที่มารวมถึงคู่ค้าต้องมีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือตรวจหา สิ่งแปลกปลอมในอาหาร           
หากเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์เพ่ือความปลอดภัย องค์การตลาดจะสุ่มตรวจคุณภาพสินค้าอีกครั ง 

 ๑.๔ โครงการของถูก ขายฟรี ของดี พาส่งออก เป็นโครงการที่ก าหนดขึ น เพ่ือมอบให้ประชาชน    
ได้พบกับเทศกาลสินค้าของดี ของเด็ด ราคาถูก ลดค่าครองชีพ พร้อมให้พื นที่ผู้ประกอบการ  ทั ง OTOP, Startup, 
SME, สินค้าธงฟ้าและผู้ส่งออก เช่น ตลาดน  าสวนผัก 
คลองสองนครา ซอยสวนผัก ๔ ถนนสวนผัก เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ, โซนอาคาร Green Market จ าหน่ายสินค้า 
Unseen , โซนถนนคนเดิน จ าหน่ายสินค้าธงฟ้า      
ราคาประหยัด , โซนตลาดชั น ๑ จ าหน่ายสินค้า    
ส่งออกราคาถูก และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน         
เปิดเส้นทางในชุมชนย้อนประวัติศาสตร์ “ล่องเรือ 
ไหว้พระ ตามรอยพระเจ้าตาก” เป็นต้น 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  องค์การตลาด โทร. ๐ ๒๐๒๔ ๙๒๗๐ – ๗๔ ,๐ ๒๐๒๔ ๙๒๗๘ 

 การจัดการน ้าเสีย 
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
๑. สรุปสาระส้าคัญ 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน  าเสีย 
 องค์การจัดการน  าเสียได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน  าเสีย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
โดยมีเป้าหมายก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียชุมชน จ านวน ๗๘๐ แห่ง ในพื นที่เป้าหมาย จ านวน ๔๖๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งเป็นระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนขนาดเล็ก (ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน  า) ขนาด 
๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จ านวน ๗๖๔ แห่ง และระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า ๑๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) จ านวน ๑๖ แห่ง 

๒. กระบวนการ/ขั นตอนการติดต่อประสานงาน 
 ๒.๑ การประสานงาน 

(๑) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนในพื นที่ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบการจัดการน  าเสียว่ามีปัญหาน  าเสียในพื นที่หรือไม่ และมีแผนงานหรือการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
โดยสามารถปรึกษาหรือท าข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน  าเสียในการจัดการน  าเสียในพื นที่ 
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(๒) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบ าบัดน  าเสียในการจัดการน  าเสียในพื นที่ และยังไม่ได้
ท าข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน  าเสีย หากพบว่ามีปัญหาในการบริหารงานหรือเดินระบบ ให้ด าเนินการ ดังนี  

๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบ าบัดน  าเสียให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน 

๒) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร หรือความ
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับองค์การจัดการน  าเสีย เพ่ือท า
ข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน  าเสียให้เข้ามาด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมทั งบริหารจัดการระบบบ าบัด
น  าเสียตามเงื่อนไขของข้อตกลงร่วมกัน 

๒.๒ การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) และข้อตกลง (MOA) 
เพ่ือก าหนดขอบเขตงาน (TOR) ขั นตอนและวิธีการด าเนินงาน ระบุข้อก าหนดและข้อตกลงต่าง ๆ 

ร่วมกัน รวมถึงมีการสื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงขั นตอนกระบวนการด าเนินงานและกิจกรรมอ่ืน ๆ        
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ขอบเขตงาน (TOR) หมายถึง ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างมี          
ความประสงค์ให้ผู้รับจ้างด าเนินงานและที่ปรึกษา โดยระบุขอบเขตของงานอย่างชัดเจน 

บันทึกความร่วมมือ (MOU) หมายถึง บันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การจัดการน  าเสียกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการร่วมกันจัดท าแผนความร่วมมือการจัดให้มีระบบ
บ าบัดน  าเสียรวมและการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียรวม 

บันทึกข้อตกลง (MOA) หมายถึง ข้อตกลงการจัดให้มีระบบบ าบัดน  าเสียรวมและการบริหาร
จัดการระบบบ าบัดน  าเสียรวมระหว่างองค์การจัดการน  าเสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ           
หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  องค์การจัดการน  าเสีย โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๘๕๓๐ - ๙ ต่อ ๓๐๘ 

ด ำเนินงำนตำม
แผนงำน/ปรึกษำ หรือ

ท ำข้อตกลงร่วมกับ 
อจน. 

มีปัญหำน  ำเสีย 
ด ำเนินกำรตำมแนวทำง

ป้องกันปัญหำน  ำเสยี เช่น 
กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ

ชุมชนในพื นที่ กำรติดตั งถัง
ดักไขมันเพื่อลดควำมสกปรก

ที่แหล่งก ำเนิด 

ไม่มีปัญหำน  ำเสีย 

ด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบฯ ให้อยู่ในสภำพที่

พร้อมใช้งำน หรือ
ประสำนงำนกับ อจน. เพื่อ
ท ำข้อตกลงร่วมกับ อจน. 

มีปัญหำ 
กำรบริหำรงำน 

ด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร
น  ำเสียชุมชนในพื นท่ี 

เพื่อให้คุณภำพแหล่งน  ำ
และสิ่งแวดล้อมดีขึ น 

ไม่มีปัญหำ 
กำรบริหำรงำน 

ไม่มี ระบบบ้าบัดน ้าเสีย มี ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ตรวจสอบปัญหำ 
น  ำเสียในพื นท่ี 

ตรวจสอบกำรบริหำรงำน
หรือกำรเดินระบบ  

อปท. 
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(๒) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบ าบัดน  าเสียในการจัดการน  าเสียในพื นที่ และยังไม่ได้
ท าข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน  าเสีย หากพบว่ามีปัญหาในการบริหารงานหรือเดินระบบ ให้ด าเนินการ ดังนี  

๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบ าบัดน  าเสียให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน 

๒) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร หรือความ
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับองค์การจัดการน  าเสีย เพ่ือท า
ข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน  าเสียให้เข้ามาด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมทั งบริหารจัดการระบบบ าบัด
น  าเสียตามเงื่อนไขของข้อตกลงร่วมกัน 

๒.๒ การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) และข้อตกลง (MOA) 
เพ่ือก าหนดขอบเขตงาน (TOR) ขั นตอนและวิธีการด าเนินงาน ระบุข้อก าหนดและข้อตกลงต่าง ๆ 

ร่วมกัน รวมถึงมีการสื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงขั นตอนกระบวนการด าเนินงานและกิจกรรมอ่ืน ๆ        
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ขอบเขตงาน (TOR) หมายถึง ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างมี          
ความประสงค์ให้ผู้รับจ้างด าเนินงานและที่ปรึกษา โดยระบุขอบเขตของงานอย่างชัดเจน 

บันทึกความร่วมมือ (MOU) หมายถึง บันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การจัดการน  าเสียกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการร่วมกันจัดท าแผนความร่วมมือการจัดให้มีระบบ
บ าบัดน  าเสียรวมและการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียรวม 

บันทึกข้อตกลง (MOA) หมายถึง ข้อตกลงการจัดให้มีระบบบ าบัดน  าเสียรวมและการบริหาร
จัดการระบบบ าบัดน  าเสียรวมระหว่างองค์การจัดการน  าเสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ           
หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  องค์การจัดการน  าเสีย โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๘๕๓๐ - ๙ ต่อ ๓๐๘ 

ด ำเนินงำนตำม
แผนงำน/ปรึกษำ หรือ

ท ำข้อตกลงร่วมกับ 
อจน. 

มีปัญหำน  ำเสีย 
ด ำเนินกำรตำมแนวทำง

ป้องกันปัญหำน  ำเสยี เช่น 
กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ

ชุมชนในพื นที่ กำรติดตั งถัง
ดักไขมันเพื่อลดควำมสกปรก

ที่แหล่งก ำเนิด 

ไม่มีปัญหำน  ำเสีย 

ด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบฯ ให้อยู่ในสภำพที่

พร้อมใช้งำน หรือ
ประสำนงำนกับ อจน. เพื่อ
ท ำข้อตกลงร่วมกับ อจน. 

มีปัญหำ 
กำรบริหำรงำน 

ด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร
น  ำเสียชุมชนในพื นท่ี 

เพื่อให้คุณภำพแหล่งน  ำ
และสิ่งแวดล้อมดีขึ น 

ไม่มีปัญหำ 
กำรบริหำรงำน 

ไม่มี ระบบบ้าบัดน ้าเสีย มี ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ตรวจสอบปัญหำ 
น  ำเสียในพื นท่ี 

ตรวจสอบกำรบริหำรงำน
หรือกำรเดินระบบ  

อปท. 

นายอนันต์  อนันตกูล

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๓๖



 - ๕๒๐ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 คุณวุฒิทางการศึกษา (ประกาศนียบัตร/ปริญญา)  
 - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 - ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 - ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๑๙ 
 - ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมวิทยากร มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

 ต าแหน่งส าคัญในราชการ : 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัด (ชัยภูมิ,สมุทรปราการ) 
 - เลขาธิการส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
 - รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 - ผู้อ านวยศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๘ 
 - เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 - ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 เกียรติคุณ : 
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ 
 - เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๓ 
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 
 - ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - รางวัลนักบริหารข้าราชการพลเรือนดีเด่น "ครุฑทองค า" 
 - นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓ 
 - นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๒-๒๕๔๓ 
 - ราชบัณฑิต สาขาวิชา : ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
          ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง (๑๓ ก.ย. ๖๐ - ปัจจุบัน) 

 
 

 - ๕๒๑ - 

๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ  
 ๒.๑ โครงการ “การจัดตั้งสถาบันด ารงราชานุภาพ” เพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยสามารถก าหนดยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน และให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยประพฤติ ปฏิบัต ิต น             
อยู่ในหลักทศพิธราชธรรมและหลักธรรมาภิบาล ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ    
ในการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง ให้ข้าราชการมีศักยภาพเป็นเลิศในการบริหารราชการ และการพัฒนา         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  น าพาประเทศชาติ  ให้มีความเจริญก้าวหน้า ผมจึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนา          
“ข้าราชการมหาดไทย” โดยเน้นการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และภาวะผู้น า         
จึงได้คิดริเริ่มจัดตั้ง “สถาบันด ารงราชานุภาพ” ให้เป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งประสานการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สามารถด าเนินการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหาร
ระดับสูงได้ศึกษาวิจัย ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโครงสร้างการจัดองค์กร การก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และระบบบริหาร 
  ส าหรับชื่อ “สถาบันด ารงราชานุภาพ” เป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยได้รับพระบรมราชานุญาต          
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๙ ให้ใช้เป็นชื่อสถาบันแห่งนี้ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทย            
ได้สถาปนาครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ          
กรมพระยาด ารงราชานุภาพที่ได้ทรงวางรากฐานการบริหารและการปกครองอันเป็นประโยชน์แก่กระทรวงมหาดไทย
และประเทศชาติไว้เป็นอเนกประการ   
 ๒.๒ โครงการ “การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย” เพ่ือให้กระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการติดตาม ประเมินสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน การเดินขบวนประท้วงมาเรียกร้องรัฐบาล ปัญหายาเสพติด ปัญหาสาธารณภัย
และการก่อความไม่สงบ โดยผนึกก าลังระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านการข่าว ความมั่นคง ระบบข้อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการสนับสนุนร่วมปฏิบัติงานใน “ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย”  
 ๒.๓ โครงการ “การสร้างสันติสุข และความสงบให้เกิดขึ้นในชายแดนภาคใต้” ผมได้รับมอบหมาย        
จาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ขณะนั้นให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ในขณะที่ด ารงต าแหน่งประจ ากระทรวงมหาดไทย จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
จึงได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และได้รับมอบหมายงานฝ่ายกิจการพิเศษให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย เพื่อสร้างสันติสุข และความสงบสุข
ให้กับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้น โดยผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้น าศาสนา ประชาชน และมวลชน เพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ 
 ๒.๔ โครงการ “การปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารราชการแนวใหม่น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัด” ผมมองว่าปัญหาการท างานของกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านมาพบว่าการก าหนดยุทธศาสตร์และการวางแผน



 - ๕๒๐ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 คุณวุฒิทางการศึกษา (ประกาศนียบัตร/ปริญญา)  
 - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 - ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 - ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๑๙ 
 - ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมวิทยากร มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

 ต าแหน่งส าคัญในราชการ : 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัด (ชัยภูมิ,สมุทรปราการ) 
 - เลขาธิการส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
 - รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 - ผู้อ านวยศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๘ 
 - เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 - ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 เกียรติคุณ : 
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ 
 - เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๓ 
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 
 - ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - รางวัลนักบริหารข้าราชการพลเรือนดีเด่น "ครุฑทองค า" 
 - นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓ 
 - นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๒-๒๕๔๓ 
 - ราชบัณฑิต สาขาวิชา : ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
          ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง (๑๓ ก.ย. ๖๐ - ปัจจุบัน) 

 
 

 - ๕๒๑ - 

๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ  
 ๒.๑ โครงการ “การจัดตั้งสถาบันด ารงราชานุภาพ” เพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยสามารถก าหนดยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน และให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยประพฤติ ปฏิบัต ิต น             
อยู่ในหลักทศพิธราชธรรมและหลักธรรมาภิบาล ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ    
ในการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง ให้ข้าราชการมีศักยภาพเป็นเลิศในการบริหารราชการ และการพัฒนา         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  น าพาประเทศชาติ  ให้มีความเจริญก้าวหน้า ผมจึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนา          
“ข้าราชการมหาดไทย” โดยเน้นการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และภาวะผู้น า         
จึงได้คิดริเริ่มจัดตั้ง “สถาบันด ารงราชานุภาพ” ให้เป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งประสานการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สามารถด าเนินการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหาร
ระดับสูงได้ศึกษาวิจัย ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโครงสร้างการจัดองค์กร การก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และระบบบริหาร 
  ส าหรับชื่อ “สถาบันด ารงราชานุภาพ” เป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยได้รับพระบรมราชานุญาต          
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๙ ให้ใช้เป็นชื่อสถาบันแห่งนี้ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทย            
ได้สถาปนาครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ          
กรมพระยาด ารงราชานุภาพที่ได้ทรงวางรากฐานการบริหารและการปกครองอันเป็นประโยชน์แก่กระทรวงมหาดไทย
และประเทศชาติไว้เป็นอเนกประการ   
 ๒.๒ โครงการ “การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย” เพ่ือให้กระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการติดตาม ประเมินสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน การเดินขบวนประท้วงมาเรียกร้องรัฐบาล ปัญหายาเสพติด ปัญหาสาธารณภัย
และการก่อความไม่สงบ โดยผนึกก าลังระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านการข่าว ความมั่นคง ระบบข้อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการสนับสนุนร่วมปฏิบัติงานใน “ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย”  
 ๒.๓ โครงการ “การสร้างสันติสุข และความสงบให้เกิดขึ้นในชายแดนภาคใต้” ผมได้รับมอบหมาย        
จาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ขณะนั้นให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ในขณะที่ด ารงต าแหน่งประจ ากระทรวงมหาดไทย จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
จึงได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และได้รับมอบหมายงานฝ่ายกิจการพิเศษให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย เพื่อสร้างสันติสุข และความสงบสุข
ให้กับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้น โดยผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้น าศาสนา ประชาชน และมวลชน เพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ 
 ๒.๔ โครงการ “การปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารราชการแนวใหม่น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัด” ผมมองว่าปัญหาการท างานของกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านมาพบว่าการก าหนดยุทธศาสตร์และการวางแผน
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แบบบูรณาการ การท างานของแต่ละกรม แต่ละจังหวัดต่างคนต่างท ามีลักษณะการท างานที่ยึดตัวบุคคลขาดนโยบาย
และเป้าหมายท่ีชัดเจน ดังนั้นผมจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขระบบการบริหารเพราะการบริหาร
ราชการที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตลอดจน
มีการบูรณาการแผนในแต่ละระดับเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับน าระบบการบริหาร
แนวใหม่โดยใช้แผนและนโยบายเป็นเครื่องมือน ามาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน การปรับปรุงโครงสร้าง
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และปรับปรุงระบบการวางแผนการพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สามารถบริหารพัฒนาจังหวัด ได้อย่างคล่องตัวและเชื่อมโยงระบบข้อมูลระดับจังหวัดกับกระทรวงมหาดไทย     
โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นแผนที่ชี้แนวทางของการพัฒนาจังหวัด  และให้ทุกหน่วยงาน    
ทุกองค์กรที่ตั้งในจังหวัดร่วมกันคิดพัฒนาศักยภาพ เพ่ือก าหนดทิศทางพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่และท้องถิ่น 
 ๒.๕ ผมได้คิดก าหนดรูปแบบวิธีการท างานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ จัดตั้งศูนย์อ านวยการ
และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย การจัดระบบศูนย์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร การปรับปรุงระบบ
การวางแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารการพัฒนาจังหวัดได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
การเชื่อมโยงระบบข้อมูลระดับจังหวัดกับกระทรวงมหาดไทย การจัดตั้งศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทย การประชุม
ในห้องกาแฟทุกเช้าหรือ Morning Briefing ก็ถือเป็นวิธีการลดขั้นตอนของการท างานที่ได้ผลดีอีกวิธีหนึ่ง      
เพราะเป็นเวทีที่ส่งผ่านความคิดเห็นและเป็นที่ปรับทัศนคติของคนมหาดไทยให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 
 
๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาที่ประสบความส าเร็จหลักคิดในการท างาน 

“ความผาสุกของประชาชนนั้น มีสิ่งท่ีต้องค านึง ๓ เรื่องด้วยกัน คือ 
หนึ่งต้องเรียนรู้ว่าประชาชนต้องการอะไร 

สองต้องเรียนรู้ว่าประชาชนคาดหวังอะไรจากเรา 
สามเราต้องตอบค าถามได้ว่าเราจะต้องท าอะไรเพื่อประชาชน” 

 การเป็นนักปกครองและนักบริหารในปัจจุบัน ต้องเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่รับผิดชอบอย่างแท้จริ ง  โดยมี เป้าหมายอยู่ที่ความผาสุกของประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม               
ของประเทศชาติ มีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงพัฒนางานของกระทรวงมหาดไทยโดยตลอดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ
หน้าที่ความผิดชอบในต าแหน่งใด มีโลกทัศน์กว้างไกล และมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์เป็นนิจ มีแนวคิดที่เป็นระบบ 
ยอมรับและพยายามน าหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน ซึ่งผมได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างและพยายามถ่ายทอด ปลูกฝัง
แนวความคิดในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบต่อเนื่องกอปรด้วย หลักการ วิธีการ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อคนมหาดไทยและราชการโดยส่วนรวมด้วยความตระหนักในคุณค่าและประโยชน์ดังกล่าว  
 แนวทางความคิดในการปฏิบัติงานตามสไตล์ของผม ได้แก่  
 ๑. แนวความคิดด้านการเมือง 
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 ๒. แนวความคิดด้านการปกครอง 
 ๓. แนวความคิดด้านการบริหาร 
 ๔. แนวความคิดด้านการประชาสัมพันธ์ 
 แนวทางที่มีความส าคัญต่อแนวความคิดและความมุ่งมั่นในการท างานของผม ก็คือ เป้าหมายหรือจุดหมาย 
จึงกล่าวได้ว่าเป้าหมายที่ผมยึดถือมาโดยตลอดในการท างาน และมีความเกี่ยวข้องอย่างส าคัญต่อแนวความคิด      
ในด้านต่าง ๆ คือ ความผาสุกของประชาชน และประโยชน์ของทางราชการ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
 ดังทีผ่มได้เคยกล่าวกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายในการท างาน ดังนี้ 
 “ผมคิดว่าเมื่อเราได้ก าหนดเป้าหมาย คือ ความเจริญของประเทศ ความผาสุกของประชาชนการรักษา
สถาบันของกระทรวงมหาดไทย... ทัศนคติเก่าที่เคยคิดว่าจะท างานเป็นกิจกรรม หรือถือเอาภารกิจของกรมเป็นหลักนั้น 
คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน การท างานก็ต้องถือเอาเป้าหมายเป็นหลักและความส าเร็จ       
ของเป้าหมายไม่ใช่เป็นกิจกรรม กิจกรรมนั้นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นการสนับสนุนเป้าหมายเหล่านั้น” 
 หรือที่ได้เคยกล่าวมอบแนวทางปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า  
  “ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดท าความเข้าใจต่อส่วนราชการในจังหวัดว่า เป้าหมายหรือจุดสุดท้าย    
ของการบริหารงานในระดับจังหวัด คือ ความผาสุกของประชาชน ความส าเร็จของส่วนราชการตามโครงการ     
เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น ถ้าเรามีเป้าหมายตรงนี้ร่วมกันทุกอย่างก็ไม่ขัดกัน” 
 ๓.๑ เป้าหมายเกี่ยวกับความผาสุกของประชาชน 
  ความมุ่งมั่นในการท างานของผม จึงมีจุดหมายปลายทางหรือผลส าเร็จของงานอยู่ที่ผลความส าเร็จ      
ที่บังเกิดแก่ประชาชนจริง ๆ การที่ผมค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน ลักษณะของการท างานก็จะเป็นการ      
“ท าให้” ประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่ “ท าเอา” เป็นการท างานเพ่ือขจัดความทุกข์ของประชาชนให้หมดไป พร้อมทั้ง
ท าให้ประชาชนมีความผาสุก มิใช่ให้ประโยชน์นั้นเกิดเฉพาะข้าราชการผู้ท าซึ่งเป็นคนท าเอาดังเช่นที่ผมได้กล่าวไว้ว่า : 
  “ผมได้ตัดสินใจแน่วแน่ในการที่จะบริหารงานให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้ ภายใต้ความร่วมมือของข้าราชการทั้งกระทรวง และนอกจากนั้นยังอาสาเป็นตัวกลางที่จะประสาน
กับส่วนราชการอ่ืนทั้งในระดับข้างเคียง ระดับล่าง และระดับสูง” 
  และข้อความที่ยืนยันอีกตอนหนึ่ง คือ 
  “ผมมีความสุขกับการท างานให้ส าเร็จ ความสุขของคนมีหลายอย่าง ผมแก้ไขปัญหาให้ราษฎรได้     
ผมมีความสุข” 
  เป้าหมายดังกล่าวข้างต้น นอกจากผมจะยึดมั่นและถือปฏิบัติเองแล้ว ยังได้พยายามผลักดัน           
ให้คนมหาดไทยและข้าราชการทั่วไปยึดเป็นหลักในการท างานร่วมกันด้วย โดยผมยังได้ย้ าถึงเรื่องนี้ เสมอ               
ในการมอบโอวาทและแนวทางปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 “ถ้าพิจารณาภาพเป็นส่วนรวม จะเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยท างานเพ่ือความพอใจของประชาชน 
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ส่วนการท างานต้องมีแผนนั้น  
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แบบบูรณาการ การท างานของแต่ละกรม แต่ละจังหวัดต่างคนต่างท ามีลักษณะการท างานที่ยึดตัวบุคคลขาดนโยบาย
และเป้าหมายท่ีชัดเจน ดังนั้นผมจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขระบบการบริหารเพราะการบริหาร
ราชการที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตลอดจน
มีการบูรณาการแผนในแต่ละระดับเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับน าระบบการบริหาร
แนวใหม่โดยใช้แผนและนโยบายเป็นเครื่องมือน ามาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน การปรับปรุงโครงสร้าง
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และปรับปรุงระบบการวางแผนการพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สามารถบริหารพัฒนาจังหวัด ได้อย่างคล่องตัวและเชื่อมโยงระบบข้อมูลระดับจังหวัดกับกระทรวงมหาดไทย     
โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นแผนที่ชี้แนวทางของการพัฒนาจังหวัด  และให้ทุกหน่วยงาน    
ทุกองค์กรที่ตั้งในจังหวัดร่วมกันคิดพัฒนาศักยภาพ เพ่ือก าหนดทิศทางพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่และท้องถิ่น 
 ๒.๕ ผมได้คิดก าหนดรูปแบบวิธีการท างานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ จัดตั้งศูนย์อ านวยการ
และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย การจัดระบบศูนย์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร การปรับปรุงระบบ
การวางแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารการพัฒนาจังหวัดได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
การเชื่อมโยงระบบข้อมูลระดับจังหวัดกับกระทรวงมหาดไทย การจัดตั้งศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทย การประชุม
ในห้องกาแฟทุกเช้าหรือ Morning Briefing ก็ถือเป็นวิธีการลดขั้นตอนของการท างานที่ได้ผลดีอีกวิธีหนึ่ง      
เพราะเป็นเวทีที่ส่งผ่านความคิดเห็นและเป็นที่ปรับทัศนคติของคนมหาดไทยให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 
 
๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาที่ประสบความส าเร็จหลักคิดในการท างาน 

“ความผาสุกของประชาชนนั้น มีสิ่งท่ีต้องค านึง ๓ เรื่องด้วยกัน คือ 
หนึ่งต้องเรียนรู้ว่าประชาชนต้องการอะไร 

สองต้องเรียนรู้ว่าประชาชนคาดหวังอะไรจากเรา 
สามเราต้องตอบค าถามได้ว่าเราจะต้องท าอะไรเพื่อประชาชน” 

 การเป็นนักปกครองและนักบริหารในปัจจุบัน ต้องเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่รับผิดชอบอย่างแท้จริ ง  โดยมี เป้าหมายอยู่ที่ความผาสุกของประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม               
ของประเทศชาติ มีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงพัฒนางานของกระทรวงมหาดไทยโดยตลอดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ
หน้าที่ความผิดชอบในต าแหน่งใด มีโลกทัศน์กว้างไกล และมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์เป็นนิจ มีแนวคิดที่เป็นระบบ 
ยอมรับและพยายามน าหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน ซึ่งผมได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างและพยายามถ่ายทอด ปลูกฝัง
แนวความคิดในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบต่อเนื่องกอปรด้วย หลักการ วิธีการ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อคนมหาดไทยและราชการโดยส่วนรวมด้วยความตระหนักในคุณค่าและประโยชน์ดังกล่าว  
 แนวทางความคิดในการปฏิบัติงานตามสไตล์ของผม ได้แก่  
 ๑. แนวความคิดด้านการเมือง 
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 ๒. แนวความคิดด้านการปกครอง 
 ๓. แนวความคิดด้านการบริหาร 
 ๔. แนวความคิดด้านการประชาสัมพันธ์ 
 แนวทางที่มีความส าคัญต่อแนวความคิดและความมุ่งมั่นในการท างานของผม ก็คือ เป้าหมายหรือจุดหมาย 
จึงกล่าวได้ว่าเป้าหมายที่ผมยึดถือมาโดยตลอดในการท างาน และมีความเกี่ยวข้องอย่างส าคัญต่อแนวความคิด      
ในด้านต่าง ๆ คือ ความผาสุกของประชาชน และประโยชน์ของทางราชการ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
 ดังทีผ่มได้เคยกล่าวกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายในการท างาน ดังนี้ 
 “ผมคิดว่าเมื่อเราได้ก าหนดเป้าหมาย คือ ความเจริญของประเทศ ความผาสุกของประชาชนการรักษา
สถาบันของกระทรวงมหาดไทย... ทัศนคติเก่าที่เคยคิดว่าจะท างานเป็นกิจกรรม หรือถือเอาภารกิจของกรมเป็นหลักนั้น 
คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน การท างานก็ต้องถือเอาเป้าหมายเป็นหลักและความส าเร็จ       
ของเป้าหมายไม่ใช่เป็นกิจกรรม กิจกรรมนั้นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นการสนับสนุนเป้าหมายเหล่านั้น” 
 หรือที่ได้เคยกล่าวมอบแนวทางปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า  
  “ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดท าความเข้าใจต่อส่วนราชการในจังหวัดว่า เป้าหมายหรือจุดสุดท้าย    
ของการบริหารงานในระดับจังหวัด คือ ความผาสุกของประชาชน ความส าเร็จของส่วนราชการตามโครงการ     
เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น ถ้าเรามีเป้าหมายตรงนี้ร่วมกันทุกอย่างก็ไม่ขัดกัน” 
 ๓.๑ เป้าหมายเกี่ยวกับความผาสุกของประชาชน 
  ความมุ่งมั่นในการท างานของผม จึงมีจุดหมายปลายทางหรือผลส าเร็จของงานอยู่ที่ผลความส าเร็จ      
ที่บังเกิดแก่ประชาชนจริง ๆ การที่ผมค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน ลักษณะของการท างานก็จะเป็นการ      
“ท าให้” ประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่ “ท าเอา” เป็นการท างานเพ่ือขจัดความทุกข์ของประชาชนให้หมดไป พร้อมทั้ง
ท าให้ประชาชนมีความผาสุก มิใช่ให้ประโยชน์นั้นเกิดเฉพาะข้าราชการผู้ท าซึ่งเป็นคนท าเอาดังเช่นที่ผมได้กล่าวไว้ว่า : 
  “ผมได้ตัดสินใจแน่วแน่ในการที่จะบริหารงานให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้ ภายใต้ความร่วมมือของข้าราชการทั้งกระทรวง และนอกจากนั้นยังอาสาเป็นตัวกลางที่จะประสาน
กับส่วนราชการอ่ืนทั้งในระดับข้างเคียง ระดับล่าง และระดับสูง” 
  และข้อความที่ยืนยันอีกตอนหนึ่ง คือ 
  “ผมมีความสุขกับการท างานให้ส าเร็จ ความสุขของคนมีหลายอย่าง ผมแก้ไขปัญหาให้ราษฎรได้     
ผมมีความสุข” 
  เป้าหมายดังกล่าวข้างต้น นอกจากผมจะยึดมั่นและถือปฏิบัติเองแล้ว ยังได้พยายามผลักดัน           
ให้คนมหาดไทยและข้าราชการทั่วไปยึดเป็นหลักในการท างานร่วมกันด้วย โดยผมยังได้ย้ าถึงเรื่องนี้ เสมอ               
ในการมอบโอวาทและแนวทางปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 “ถ้าพิจารณาภาพเป็นส่วนรวม จะเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยท างานเพ่ือความพอใจของประชาชน 
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ส่วนการท างานต้องมีแผนนั้น  
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แผนเป็นเพียงเครื่องมือหรือวิธีการ (Means) ในการท างานเป็นวิธีการเท่านั้น แต่เป้าหมายใหญ่คือความพอใจ
ของประชาชน” 
 ๓.๒ เป้าหมายเกี่ยวกับประโยชน์ของทางราชการและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
  นอกจากเป้าหมายหลักในการท างานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนแล้ว เป้าหมายที่ส าคัญ อีกประการหนึ่ง
ที่ผมเน้นย้ า และถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของข้าราชการฝ่ายปกครองทุกคนด้วยก็คือ ความเจริญก้าวหน้า     
หรือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายส าคัญนี้  โดยแท้จริงแล้ว น่าจะเป็นภาระหน้าที่
ของบุคลากรทุกหมู่เหล่าในสังคมไทยด้วย ที่จะต้องช่วยกันปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเพ่ือช่วยให้
ประเทศชาติบรรลุถึงเป้าหมายนี้ด้วย ดังเช่นที่ผมได้กล่าวถึงเป้าหมายนี้กับผู้ว่าราชการจังหวัด : 
  “ท่านทั้งหลายต้องเชื่อม่ันว่า การเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ที่ต้องยืนหยัดต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ รักษาสมบัติสาธารณชนได้ รักษาตัวบทกฎหมายได้ ต้องแก้ไขปัญหาที่เป็นทุกข์
ของราษฎรได้” 
  “ขอให้ท่านศึกษาและยึดม่ันในสิ่งที่ผมเรียนไปแล้วว่า ให้ยึดหลักประโยชน์ราชการและประโยชน์
ของประชาชน” 
    ๑ แนวความคิดด้านการเมือง 
    ผมเป็นข้าราชการประจ าผู้หนึ่งที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบและครรลองของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และวิถีทางประชาธิปไตย  
ทั้งนี้ ด้วยการมีเป้าหมายในการท างานโดยค านึงถึงความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการยอมรับและใช้วิถีทางประชาธิปไตยเป็นหลักและแนวทาง     
ในการปฏิบัติงาน 
     แนวความคิดทางการเมืองของผมคิดว่า ในปัจจุบันเราเดินทางในแนวทางที่ถูกต้อง คือเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการใช้อ านาจปกครองตนเอง” และความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในครรลอง    
ของประชาธิปไตย 
     “ประชาธิปไตยนั้นทุกคนเสมอภาคกัน และอ านาจที่มาใช้ปกครองประชาชนต้องเป็นของ
ประชาชน มาจากประชาชน และโดยประชาชน การมีส่วนร่วมนั้นเป็นวิถีประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง” 
    การยอมรับและยึดถือในวิถีทางประชาธิปไตยของท่านปรากฏให้เห็นจากรูปแบบวิธีการท างาน
ของท่านที่ถือหลักการร่วมคิดร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ ซึ่งเป็นวิถีทางประชาธิปไตยที่ส าคัญ  ปรากฏในหลักการ
ท างานที่ได้มอบให้ข้าราชการมหาดไทยยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ๕ ประการ ดังนี้ คือ 

   (๑) ยึดหลักการเข้าไปมีส่วนร่วมกับประชาชน 
   (๒) ถือองค์กรประชาชนเป็นหลัก 
   (๓) ร่วมมือกับองค์กรเอกชนและภาคเอกชน 
   (๔) ใช้หลักประชาธิปไตย 
   (๕) ผนึกก าลังระหว่างหน่วยราชการ 

 - ๕๒๕ - 

   ผมพยายามผลักดันให้ข้าราชการมหาดไทยปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยเปิดรับต่อกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่มุ่งไปในทิศทางท่ียอมรับความตื่นตัวของประชาชนที่ต้องการ
มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น 
   ในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเมืองการปกครอง โดยมีภารกิจส าคัญ
ในการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการบริหารงาน
เลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ผมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีส่วนส าคัญ
ต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนปวงชนที่มีคุณภาพ
และมีคุณธรรม ผมเคยได้มอบหลักการส าคัญให้ข้าราชการมหาดไทยพยายามด าเนินการ คือ  
   ๑.๑ การส่งเสริมให้คนดีมีคุณธรรมเสียสละ และเห็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ได้มีโอกาส
ที่จะเข้ามารับใช้ประชาชน โดยผ่านระบบการเลือกตั้ง 
    เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกผู้แทน
เพ่ือไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนประชาชน การใช้สิทธิและโอกาสดังกล่าวของประชาชนจะสัมฤทธิ์ผลในทางที่เป็นคุณ
ต่อระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ ข้าราชการมหาดไทยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการเลือกตั้งจึงมีส่วนส าคัญ
เช่นเดียวกัน ผมได้ย้ าถึงบทบาทหน้าที่ดังกล่าวไว้ ดังนี้ 
    “งานเลือกตั้งอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน มีผลให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งการที่จะแสดงให้พ่ีน้องประชาชนได้เห็นว่าการปกครองในระบอบนี้        
จะสามารถแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองได้ด้วยการยอมรับของพ่ีน้องประชาชนทั่วทั้งประเทศไม่ให้มีจุดอ่อน       
ที่หนึ่งที่ใด... อย่าให้ใครมาต าหนิติเตียนว่าการเลือกตั้งที่นั่ นที่นี้ไม่ถูก การเลือกตั้งที่นี้มีการซื้อเสียงมาก...            
มีคนใช้อ านาจข่มขู่... เจ้าหน้าที่รัฐไปเป็นเครื่องมือหรือไปสนับสนุนผู้ใด... การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนั้น 
หมายถึง สภาจะเกิดการอลเวงขึ้น ท่านคงต้องยอมรับแล้วว่า ปฏิกิริยาของประชาชนที่มีต่อเรื่องนี้นั้นค่อนข้าง     
จะรุนแรง” และข้อความอีกตอนหนึ่งที่ว่า : 
    “ผมได้ตระหนักถึงความส าคัญอันเป็นกรณีพิเศษ... มีความส าคัญอย่างยิ่ง เราต้องรับผิดชอบ
ทั้งกระบวนการและผล แต่เดิมเราบอกว่า ส.ส. เป็นผลิตผลของสังคม แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะต้องถือเสียว่าเราคือคนหนึ่ง
ของสังคมนั้น ๆ แล้วเราเป็นคนส าคัญคงจะต้องไปร่วมรับผิดชอบ” นอกจากนั้น ผมยังขอร้องต่อคนมหาดไทย
ทั้งหลายให้ยึดมั่นในความยุติธรรม และการส่งเสริมคนดี ดังทีผ่มกล่าวว่า : 
    “หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นของท้องถิ่นหรือของระดับใด   
เราคงต้องยึดหลักความบริสุทธิ์ ยุติธรรม... สิ่งที่เราจะต้องช่วยกันก็คือ การส่งเสริมให้คนดีมีคุณธรรม คนที่เสียสละ  
คนที่เห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองได้มีโอกาสในการที่จะเข้ามารับใช้โดยผ่านระบบการเลือกตั้ง” และให้ปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่อย่างแท้จริงเพ่ือประโยชน์ของชาติโดยส่วนรวม คือ 
    “สิ่งที่เราต้องจัดการกันให้เด็ดขาดลงไปก็คือ การป้องกันการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
คือการทุจริตหรือการใช้เงินให้ได้มาซึ่งความเป็นผู้แทน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะได้ผู้แทนที่ลงทุนด้วยเงิน       



 - ๕๒๔ - 

แผนเป็นเพียงเครื่องมือหรือวิธีการ (Means) ในการท างานเป็นวิธีการเท่านั้น แต่เป้าหมายใหญ่คือความพอใจ
ของประชาชน” 
 ๓.๒ เป้าหมายเกี่ยวกับประโยชน์ของทางราชการและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
  นอกจากเป้าหมายหลักในการท างานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนแล้ว เป้าหมายที่ส าคัญ อีกประการหนึ่ง
ที่ผมเน้นย้ า และถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของข้าราชการฝ่ายปกครองทุกคนด้วยก็คือ ความเจริญก้าวหน้า     
หรือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายส าคัญนี้  โดยแท้จริงแล้ว น่าจะเป็นภาระหน้าที่
ของบุคลากรทุกหมู่เหล่าในสังคมไทยด้วย ที่จะต้องช่วยกันปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเพ่ือช่วยให้
ประเทศชาติบรรลุถึงเป้าหมายนี้ด้วย ดังเช่นที่ผมได้กล่าวถึงเป้าหมายนี้กับผู้ว่าราชการจังหวัด : 
  “ท่านทั้งหลายต้องเชื่อม่ันว่า การเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ที่ต้องยืนหยัดต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ รักษาสมบัติสาธารณชนได้ รักษาตัวบทกฎหมายได้ ต้องแก้ไขปัญหาที่เป็นทุกข์
ของราษฎรได้” 
  “ขอให้ท่านศึกษาและยึดม่ันในสิ่งที่ผมเรียนไปแล้วว่า ให้ยึดหลักประโยชน์ราชการและประโยชน์
ของประชาชน” 
    ๑ แนวความคิดด้านการเมือง 
    ผมเป็นข้าราชการประจ าผู้หนึ่งที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบและครรลองของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และวิถีทางประชาธิปไตย  
ทั้งนี้ ด้วยการมีเป้าหมายในการท างานโดยค านึงถึงความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการยอมรับและใช้วิถีทางประชาธิปไตยเป็นหลักและแนวทาง     
ในการปฏิบัติงาน 
     แนวความคิดทางการเมืองของผมคิดว่า ในปัจจุบันเราเดินทางในแนวทางที่ถูกต้อง คือเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการใช้อ านาจปกครองตนเอง” และความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในครรลอง    
ของประชาธิปไตย 
     “ประชาธิปไตยนั้นทุกคนเสมอภาคกัน และอ านาจที่มาใช้ปกครองประชาชนต้องเป็นของ
ประชาชน มาจากประชาชน และโดยประชาชน การมีส่วนร่วมนั้นเป็นวิถีประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง” 
    การยอมรับและยึดถือในวิถีทางประชาธิปไตยของท่านปรากฏให้เห็นจากรูปแบบวิธีการท างาน
ของท่านที่ถือหลักการร่วมคิดร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ ซึ่งเป็นวิถีทางประชาธิปไตยที่ส าคัญ  ปรากฏในหลักการ
ท างานที่ได้มอบให้ข้าราชการมหาดไทยยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ๕ ประการ ดังนี้ คือ 

   (๑) ยึดหลักการเข้าไปมีส่วนร่วมกับประชาชน 
   (๒) ถือองค์กรประชาชนเป็นหลัก 
   (๓) ร่วมมือกับองค์กรเอกชนและภาคเอกชน 
   (๔) ใช้หลักประชาธิปไตย 
   (๕) ผนึกก าลังระหว่างหน่วยราชการ 

 - ๕๒๕ - 

   ผมพยายามผลักดันให้ข้าราชการมหาดไทยปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยเปิดรับต่อกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่มุ่งไปในทิศทางท่ียอมรับความตื่นตัวของประชาชนที่ต้องการ
มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น 
   ในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเมืองการปกครอง โดยมีภารกิจส าคัญ
ในการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการบริหารงาน
เลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ผมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีส่วนส าคัญ
ต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนปวงชนที่มีคุณภาพ
และมีคุณธรรม ผมเคยได้มอบหลักการส าคัญให้ข้าราชการมหาดไทยพยายามด าเนินการ คือ  
   ๑.๑ การส่งเสริมให้คนดีมีคุณธรรมเสียสละ และเห็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ได้มีโอกาส
ที่จะเข้ามารับใช้ประชาชน โดยผ่านระบบการเลือกตั้ง 
    เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกผู้แทน
เพ่ือไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนประชาชน การใช้สิทธิและโอกาสดังกล่าวของประชาชนจะสัมฤทธิ์ผลในทางที่เป็นคุณ
ต่อระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ ข้าราชการมหาดไทยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการเลือกตั้งจึงมีส่วนส าคัญ
เช่นเดียวกัน ผมได้ย้ าถึงบทบาทหน้าที่ดังกล่าวไว้ ดังนี้ 
    “งานเลือกตั้งอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน มีผลให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งการที่จะแสดงให้พ่ีน้องประชาชนได้เห็นว่าการปกครองในระบอบนี้        
จะสามารถแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองได้ด้วยการยอมรับของพ่ีน้องประชาชนทั่วทั้งประเทศไม่ให้มีจุดอ่อน       
ที่หนึ่งที่ใด... อย่าให้ใครมาต าหนิติเตียนว่าการเลือกตั้งที่นั่ นที่นี้ไม่ถูก การเลือกตั้งที่นี้มีการซื้อเสียงมาก...            
มีคนใช้อ านาจข่มขู่... เจ้าหน้าที่รัฐไปเป็นเครื่องมือหรือไปสนับสนุนผู้ใด... การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนั้น 
หมายถึง สภาจะเกิดการอลเวงขึ้น ท่านคงต้องยอมรับแล้วว่า ปฏิกิริยาของประชาชนที่มีต่อเรื่องนี้นั้นค่อนข้าง     
จะรุนแรง” และข้อความอีกตอนหนึ่งที่ว่า : 
    “ผมได้ตระหนักถึงความส าคัญอันเป็นกรณีพิเศษ... มีความส าคัญอย่างยิ่ง เราต้องรับผิดชอบ
ทั้งกระบวนการและผล แต่เดิมเราบอกว่า ส.ส. เป็นผลิตผลของสังคม แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะต้องถือเสียว่าเราคือคนหนึ่ง
ของสังคมนั้น ๆ แล้วเราเป็นคนส าคัญคงจะต้องไปร่วมรับผิดชอบ” นอกจากนั้น ผมยังขอร้องต่อคนมหาดไทย
ทั้งหลายให้ยึดมั่นในความยุติธรรม และการส่งเสริมคนดี ดังทีผ่มกล่าวว่า : 
    “หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นของท้องถิ่นหรือของระดับใด   
เราคงต้องยึดหลักความบริสุทธิ์ ยุติธรรม... สิ่งที่เราจะต้องช่วยกันก็คือ การส่งเสริมให้คนดีมีคุณธรรม คนที่เสียสละ  
คนที่เห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองได้มีโอกาสในการที่จะเข้ามารับใช้โดยผ่านระบบการเลือกตั้ง” และให้ปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่อย่างแท้จริงเพ่ือประโยชน์ของชาติโดยส่วนรวม คือ 
    “สิ่งที่เราต้องจัดการกันให้เด็ดขาดลงไปก็คือ การป้องกันการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
คือการทุจริตหรือการใช้เงินให้ได้มาซึ่งความเป็นผู้แทน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะได้ผู้แทนที่ลงทุนด้วยเงิน       
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และเข้ามาโดยไม่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม เมื่อเป็นเช่นนี้ถึงแม้จะมีเพียงส่วนหนึ่งหรือไม่มาก  แต่ก็สามารถ    
จะท าให้ระบบของประชาธิปไตยเสียหาย” 
   ๑.๒ การให้ความรู้ให้การศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตย และการใช้สิทธิเลือกตั้งที่ถูกต้อง
แก่ประชาชน 
    นอกจากการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนไปใช้สิทธิให้มากที่สุดแล้ว คนมหาดไทย
จะต้องช่วยกันขจัดปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงและการใช้อิทธิพลข่มขู่ประชาชนให้ใช้สิทธิโดยวิธีการต่าง ๆ 
แต่ที่ส าคัญที่สุดก็คือ การให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการใช้สิทธิ  
ใช้เสียงในระบอบประชาธิปไตย ดังที่ผมได้เคยกล่าวในเรื่องนี้ไว้ว่า 
     “ค าว่าใช้สิทธิมากอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องให้ถูกต้องคือ การให้การศึกษา ประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้ ท าทุกอย่างให้มันง่ายอย่าให้มันยาก อย่าท าให้ยุ่ง” และผมได้เคยกล่าวถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ 
ขายเสียงว่า : 
     “ผมคิดว่าในอุดมการณ์นั้นป้องกันได้ โดยจะต้องท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ให้ความรู้
ในเรื่องของระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยฝึกฝนกันมาตั้งแต่หมู่บ้าน ต าบล” 
     ภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงมิได้สิ้นสุดหรือส าเร็จผลเพียงแต่การด าเนินการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เท่านั้น หากแต่จะต้องพิจารณาต่อเนื่องไปถึงผลแห่งการใช้สิทธิเลือกตั้ง
ของประชาชนว่ามีการใช้สิทธิอย่างอิสระและมีความเข้าใจถึงความส าคัญของการเลือกตั้งกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด 
     “การที่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยจะท างานให้ดี จะท างานให้ถูกใจกับผู้คนนั้น  
คนมหาดไทยจะต้องรับผิดชอบ ในทุกเรื่อง และเป็นความรับผิดชอบที่ต่อเนื่อง โดยไม่จ าเป็นต้องบอกว่าใคร
รับผิดชอบ แต่อยู่ที่ตัวระบบ ตัวสถาบันมหาดไทย ภายใต้ปรัชญาของการบริหารราชการของเรา” 
   ๒ แนวความคิดด้านการปกครอง 
    แนวความคิดของผมในด้านการปกครอง มีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการท างาน          
ที่มุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ อาจสรุปได้จากความเห็นของผมที่ได้เคยกล่าวมอบแนวทาง        
การปฏิบัติราชการให้แก่นักปกครองทั้งหลายว่า : 
    “ความเป็นนักปกครองของท่านทั้งหลาย ถึงเวลาแล้วที่ต้องมาทบทวนบทบาทว่าท่านจะเลือก
เป็นผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครอง ที่ใช้ค าว่าคุ้มครองเพื่อให้ท่านเห็นว่าขณะนี้ท่านต้องคุ้มครองไม่ใช่คนอย่างเดียว  
ต้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชน  
ต้องทนทุกข์อยู่กับความยากจน และเผชิญปัญหาหลายด้าน” 
    จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผมมีแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองที่แตกต่างไปจาก
ภาพลักษณ์เดิมส่วนหนึ่งของการปกครองที่เป็นลักษณะของการเป็น “ผู้ปกครอง” หรือเป็น “เจ้าคนนายคน” 
“เป็นเจ้าเป็นนายของประชาชน” ผมมิได้ปฏิ เสธบทบาทของนักปกครองที่ มีมาแต่ดั้ง เดิมที่บรรพบุรุษ              
ของกระทรวงมหาดไทยสืบทอดแนวทางกันมาจนถึงปัจจุบัน แต่ผมได้ชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นที่ส าคัญของบทบาท      

 - ๕๒๗ - 

นักปกครองในอดีตที่ชนรุ่นหลังควรถือเป็นแบบอย่างพร้อมไปกับการปรับเปลี่ยนบทบาทบางส่วนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสังคม ดังนี้ 
    ๒.๑ บทบาทในการท าหน้าที่แทนประชาชนและเป็นที่พึ่งร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน 
     ความส าคัญของกระทรวงมหาดไทย และความภาคภูมิใจที่สืบทอดกันมาแต่ในอดีต
ที่บรรพบุรุษของกระทรวงมหาดไทยได้สร้างสมต่อเนื่องกันมา ก็เพราะการที่นักปกครองในอดีตได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยการมีวิญญาณหรือจิตส านึกที่ส าคัญคือ ส านึกในการท าหน้าที่แทนประชาชน และการเป็นที่พ่ึงในการแก้ไข
ความทุกข์ร้อนของประชาชน ผมได้เคยกล่าวไว้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ว่า 
     “ในจังหวัด ในอ าเภอ จะเห็นได้ว่า ประชาชนหวังพ่ึงนายอ าเภอ หวังพ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
การที่เขามาพ่ึงเพราะมีความเชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน ใครมีทุกข์ก็ต้องมาหา พวกเราเป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาอยู่แล้ว นั่นเป็นวิญญาณที่แท้จริง 
เพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งท่านต้องเป็นตัวแทนของประชาชน เห็นอะไรที่ไม่ยุติธรรม เห็นอะไรที่ไม่ถูกต้อง อะไรที่เป็นสมบัติ
ของประชาชน เราต้องก้าวออกมา มีผู้ว่าราชการจังหวัดของเราหรือมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดของเรา หรือมีนายอ าเภอ 
มีฝ่ายปกครองไปท าหน้าที่นี้อย่างดียิ่ง และในประวัติศาสตร์ที่พี่น้องประชาชนยกย่องพนักงานฝ่ายปกครอง 
ยกย่องผู ้ว ่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ ผมคิดว่าหน้าที ่อันนี ้เป็นหน้าที ่ ที่เขาเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา      
และไว้วางใจ” 
    ๒.๒ บทบาทในการปกป้องคุ้มครองประชาชน 
     การปกครองในปัจจุบันจึงเป็นการด ารงบทบาทอันดีงามของนักปกครองในอดีต ที่เป็นตัวแทน
และเป็นที่พ่ึงของประชาชน ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนบทบาทหรือภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมบางส่วนในอดีต        
ให้หมดไปและเพ่ิมเติมบทบาทท่ีส าคัญในการปกป้องคุ้มครองประชาชนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ 
      ๒.๒.๑ การคุ้มครองคน ซึ่งหมายถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป 
      ๒.๒.๒ การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นการรักษาประโยชน์ส่วนรวม
ของคนท้ังชาติ 
      ๒.๒.๓ การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ
ของคนในสังคม 
      ๒.๒.๔ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นการสร้างหลักประกันมิให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ในการด าเนินชีวิตอย่างปกติสุขของคนในสังคม 

“เราต้องท าตัวเองให้คนทั้งหลายไว้วางใจ.... 
ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความสุจริต ความซ่ือตรงต่อหน้าที่.... 
ความถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้องในเนื้อหา และเชื่อม่ันว่า 

สิ่งท่ีตัดสินใจท านั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม” 
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และเข้ามาโดยไม่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม เมื่อเป็นเช่นนี้ถึงแม้จะมีเพียงส่วนหนึ่งหรือไม่มาก  แต่ก็สามารถ    
จะท าให้ระบบของประชาธิปไตยเสียหาย” 
   ๑.๒ การให้ความรู้ให้การศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตย และการใช้สิทธิเลือกตั้งที่ถูกต้อง
แก่ประชาชน 
    นอกจากการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนไปใช้สิทธิให้มากที่สุดแล้ว คนมหาดไทย
จะต้องช่วยกันขจัดปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงและการใช้อิทธิพลข่มขู่ประชาชนให้ใช้สิทธิโดยวิธีการต่าง ๆ 
แต่ที่ส าคัญที่สุดก็คือ การให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการใช้สิทธิ  
ใช้เสียงในระบอบประชาธิปไตย ดังที่ผมได้เคยกล่าวในเรื่องนี้ไว้ว่า 
     “ค าว่าใช้สิทธิมากอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องให้ถูกต้องคือ การให้การศึกษา ประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้ ท าทุกอย่างให้มันง่ายอย่าให้มันยาก อย่าท าให้ยุ่ง” และผมได้เคยกล่าวถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ 
ขายเสียงว่า : 
     “ผมคิดว่าในอุดมการณ์นั้นป้องกันได้ โดยจะต้องท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ให้ความรู้
ในเรื่องของระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยฝึกฝนกันมาตั้งแต่หมู่บ้าน ต าบล” 
     ภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงมิได้สิ้นสุดหรือส าเร็จผลเพียงแต่การด าเนินการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เท่านั้น หากแต่จะต้องพิจารณาต่อเนื่องไปถึงผลแห่งการใช้สิทธิเลือกตั้ง
ของประชาชนว่ามีการใช้สิทธิอย่างอิสระและมีความเข้าใจถึงความส าคัญของการเลือกตั้งกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด 
     “การที่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยจะท างานให้ดี จะท างานให้ถูกใจกับผู้คนนั้น  
คนมหาดไทยจะต้องรับผิดชอบ ในทุกเรื่อง และเป็นความรับผิดชอบที่ต่อเนื่อง โดยไม่จ าเป็นต้องบอกว่าใคร
รับผิดชอบ แต่อยู่ที่ตัวระบบ ตัวสถาบันมหาดไทย ภายใต้ปรัชญาของการบริหารราชการของเรา” 
   ๒ แนวความคิดด้านการปกครอง 
    แนวความคิดของผมในด้านการปกครอง มีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการท างาน          
ที่มุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ อาจสรุปได้จากความเห็นของผมที่ได้เคยกล่าวมอบแนวทาง        
การปฏิบัติราชการให้แก่นักปกครองทั้งหลายว่า : 
    “ความเป็นนักปกครองของท่านทั้งหลาย ถึงเวลาแล้วที่ต้องมาทบทวนบทบาทว่าท่านจะเลือก
เป็นผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครอง ที่ใช้ค าว่าคุ้มครองเพื่อให้ท่านเห็นว่าขณะนี้ท่านต้องคุ้มครองไม่ใช่คนอย่างเดียว  
ต้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชน  
ต้องทนทุกข์อยู่กับความยากจน และเผชิญปัญหาหลายด้าน” 
    จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผมมีแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองที่แตกต่างไปจาก
ภาพลักษณ์เดิมส่วนหนึ่งของการปกครองที่เป็นลักษณะของการเป็น “ผู้ปกครอง” หรือเป็น “เจ้าคนนายคน” 
“เป็นเจ้าเป็นนายของประชาชน” ผมมิได้ปฏิ เสธบทบาทของนักปกครองที่ มีมาแต่ดั้ง เดิมที่บรรพบุรุษ              
ของกระทรวงมหาดไทยสืบทอดแนวทางกันมาจนถึงปัจจุบัน แต่ผมได้ชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นที่ส าคัญของบทบาท      
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นักปกครองในอดีตที่ชนรุ่นหลังควรถือเป็นแบบอย่างพร้อมไปกับการปรับเปลี่ยนบทบาทบางส่วนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสังคม ดังนี้ 
    ๒.๑ บทบาทในการท าหน้าที่แทนประชาชนและเป็นที่พึ่งร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน 
     ความส าคัญของกระทรวงมหาดไทย และความภาคภูมิใจที่สืบทอดกันมาแต่ในอดีต
ที่บรรพบุรุษของกระทรวงมหาดไทยได้สร้างสมต่อเนื่องกันมา ก็เพราะการที่นักปกครองในอดีตได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยการมีวิญญาณหรือจิตส านึกที่ส าคัญคือ ส านึกในการท าหน้าที่แทนประชาชน และการเป็นที่พ่ึงในการแก้ไข
ความทุกข์ร้อนของประชาชน ผมได้เคยกล่าวไว้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ว่า 
     “ในจังหวัด ในอ าเภอ จะเห็นได้ว่า ประชาชนหวังพ่ึงนายอ าเภอ หวังพ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
การที่เขามาพ่ึงเพราะมีความเชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน ใครมีทุกข์ก็ต้องมาหา พวกเราเป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาอยู่แล้ว นั่นเป็นวิญญาณที่แท้จริง 
เพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งท่านต้องเป็นตัวแทนของประชาชน เห็นอะไรที่ไม่ยุติธรรม เห็นอะไรที่ไม่ถูกต้อง อะไรที่เป็นสมบัติ
ของประชาชน เราต้องก้าวออกมา มีผู้ว่าราชการจังหวัดของเราหรือมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดของเรา หรือมีนายอ าเภอ 
มีฝ่ายปกครองไปท าหน้าที่นี้อย่างดียิ่ง และในประวัติศาสตร์ที่พี่น้องประชาชนยกย่องพนักงานฝ่ายปกครอง 
ยกย่องผู ้ว ่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ ผมคิดว่าหน้าที ่อันนี ้เป็นหน้าที ่ ที่เขาเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา      
และไว้วางใจ” 
    ๒.๒ บทบาทในการปกป้องคุ้มครองประชาชน 
     การปกครองในปัจจุบันจึงเป็นการด ารงบทบาทอันดีงามของนักปกครองในอดีต ที่เป็นตัวแทน
และเป็นที่พ่ึงของประชาชน ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนบทบาทหรือภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมบางส่วนในอดีต        
ให้หมดไปและเพ่ิมเติมบทบาทท่ีส าคัญในการปกป้องคุ้มครองประชาชนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ 
      ๒.๒.๑ การคุ้มครองคน ซึ่งหมายถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป 
      ๒.๒.๒ การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นการรักษาประโยชน์ส่วนรวม
ของคนท้ังชาติ 
      ๒.๒.๓ การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ
ของคนในสังคม 
      ๒.๒.๔ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นการสร้างหลักประกันมิให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ในการด าเนินชีวิตอย่างปกติสุขของคนในสังคม 

“เราต้องท าตัวเองให้คนทั้งหลายไว้วางใจ.... 
ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความสุจริต ความซ่ือตรงต่อหน้าที่.... 
ความถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้องในเนื้อหา และเชื่อม่ันว่า 

สิ่งท่ีตัดสินใจท านั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม” 
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   นอกจากบทบาทที่ส าคัญทั้ง ๒ ประการข้างต้นแล้ว ผมได้เคยให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม
ของนักปกครองไว้ รวม ๔ ประการ คือ 
   ๑. เป็นคนบริสุทธิ์ สุจริต ทั้งกาย วาจา และใจ คือ ไม่โลภ อยากได้ทรัพย์สินของทางราชการ
และประชาชน  มีแต่จิตใจที่จะช่วยเหลือประชาชน 
   ๒. มีปัญญา และความรู้ ปัญญาเหนือความรู้ คือ มองเห็นปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ 
   ๓. มีเมตตา คือ การอยากช่วยผู้อ่ืนที่ตกทุกข์ได้ยาก 
   ๔. มีความอดทนต่อความยากล าบาก 
   อย่างไรก็ตามสิ่งส าคัญที่ผมได้ย้ าเสมอคือ ในปัจจุบันนี้นักปกครองจะต้องเพ่ิมความเป็น “นักบริหาร” 
ให้มากยิ่งขึ้น โดยการท าความเข้าใจในเรื่องระบบงานและเทคนิควิธีการบริหารงานสมัยใหม่ เพราะการที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอ าเภอจะรักษาสถาบันหรือความเป็นผู้น าหรือเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานในพ้ืนที่ได้ดีหรือไม่  
จะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ สิ่ง คือความเป็นนักบริหาร และความเป็นผู้ที่มีวิญญาณของนักปกครอง 

“งานราชการที่พวกเราท ากันมักมีคนเข้าใจว่าท ากับกระดาษ 
บริหารกระดาษ เลยสนุกกับกระดาษกันใหญ่  

แท้จริง การท างาน คือ การบริหารคน ไม่ใช่การบริหารกระดาษ” 

   ๓. แนวความคิดด้านการบริหาร 
    ผมเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความคิดก้าวหน้า และเป็นตัวแทนของนักปกครองยุคใหม่ที่ให้ความส าคัญ
กับการบริหารเป็นอย่างยิ่ง ผมให้ความสนใจศึกษาเทคนิควิทยาการการบริหารสมัยใหม่ และน ามาปรับใช้ให้บังเกิดผล
ในการบริหารราชการอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังพยายามถ่ายทอดหลักการ เทคนิควิธีการบริหารที่ ผมได้น ามาใช้      
จนบังเกิดผลส าเร็จ เพื่อให้ข้าราชการมหาดไทยน าไปพัฒนาปรับปรุงวิธีการและทัศนคติในการท างานที่มุ่งหมาย
คือ ข้าราชการมหาดไทยควรเป็นทั้งนักปกครองและนักบริหาร ดังที่ผมได้เคยสรุปไว้ว่า : 
    “จุดยืนของกระทรวงมหาดไทยนั้น ยึดมั่นในสภาพของความเป็นนักปกครอง ความเป็นนักบริหาร” 
    และข้อความที่เคยร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตระหนักถึงความส าคัญของการเป็น
นักบริหารที่ว่า : 
    “ในฐานะที่เป็นผู้น าผู้รับผิดชอบสูงสุดของจังหวัด และตัวท่านเองจะต้องเป็นผู้ที่รักษาสถาบัน
ของผู้ว่าราชการจังหวัด สิ่งที่ต้องพิสูจน์ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น า หรือเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน
ในจังหวัดได้ดี จะมีองค์ประกอบ ๒ สิ่ง คือ ความเป็นนักบริหาร และความเป็นผู้ที่มีวิญญาณเป็นนักปกครอง
แต่ความเป็นนักบริหารจะต้องให้ปรากฏ”  
    กรอบแนวความคิดในด้านการบริหาร แบ่งได้ ดังนี้ 
    ๓.๑ หลักการบริหารที่เหมาะสมกับงานกระทรวงมหาดไทย ลักษณะของการบริหารราชการ
ต้องถือหลักการบริหารการพัฒนา (Development Administration) เพราะการบริหารการพัฒนาเป็นการบริหาร
เพ่ือความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ยึดถือเป้าหมายเป็นหลัก และเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่ที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น   
กับประชาชนและประเทศชาติ เป็นการบริหารที่มองไปข้างหน้า และต้องมีการผนึกก าลัง/รวมก าลัง  เพ่ือแก้ไข
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ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง เพื่อให้สังคมร่มเย็นสงบสุข ความคิดของผมปรากฏในค าบรรยายพิเศษ เรื่องยุทธศาสตร์
การบริหารและพัฒนาจังหวัด ตอนหนึ่งว่า : 
    “การบริหารยึดหลักการบริหารการพัฒนา และเน้นไปที่จังหวัด การบริหารการพัฒนาจะถือเอา
เป้าหมายมีลักษณะรวมก าลังเพ่ือที่จะเข้าไปแก้ไข ซึ่งต่างจากการประสานงานเป็นโครงการ หรืองาน...การบริหาร
การพัฒนามองไปข้างหน้ามีเป้าหมาย ถ้าซื้อตุ่มอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ใช่การบริหารการพัฒนาเพราะไม่สามารถ   
โยงให้เห็นว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการซื้อตุ่มอย่างไร...” 
    ๓.๒ คุณสมบัติลักษณะของนักบริหารมหาดไทย นักบริหารที่กระทรวงมหาดไทยต้องการ/
คาดหวัง ต้องเป็นนักบริหารการพัฒนาที่มีจิตส านึก/วิญญาณของนักปกครอง คือ การปกป้องคุ้มครองประชาชน  
และเป็นที่พ่ึงของประชาชน นักบริหารต้องปรับแนวคิดและทัศนคติที่จะน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่เหมาะสม         
ในการท างาน เพ่ือให้ได้รับผลส าเร็จ ไปถึงประชาชน ทัศนคติและพฤติกรรมจะมีความสัมพันธ์กันในเชิงที่เป็นเหตุ
เป็นผลกัน ดังแผนภูมิข้างล่างนี้ 
      A --------------> B------------> C 
      A = Attitude ทัศนคต ิทัศนคตินักบริหาร คือการท างานเพ่ือประชาชน 
      B = Behavior พฤติกรรม การบริหารที่ค านึงถึงประโยชน์ประชาชน 
      C = Consequence ผลการกระท ามี Impact ต่อประชาชน 
     คุณสมบัติของนักบริหารที่ผมมุ่งหวัง จะต้องประกอบด้วย องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้  
     (๑) ภาวะผู้น า คนที่จะเป็นหัวหน้าคนหรือบริหารคน จะต้องมีภาวะผู้น า หากไม่มี          
ก็จ าเป็นต้องสร้างให้ได้ด้วยตนเอง คนอ่ืนไม่สามารถช่วยได้ ภาวะผู้น าเกิดจากการสร้างหรือการพัฒนาตัวเอง 
     (๒) ทัศนคติ เป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับผู้บริหารและข้าราชการโดยส่วนรวมที่ต้องปรับทัศนคติ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และทัศนคติที่เหมาะสม ประกอบด้วย 
      ๑) ทัศนคติผู้บริการประชาชน (Service Minded) จะต้องมีความส านึกในฐานะ
ผู้บริหาร โดยปรับทัศนคติให้ได้ว่า การให้บริการกับประชาชนหรือการท างานให้กับประชาชนไม่ใช่เป็นความเมตตา
กรุณาของข้าราชการแต่เป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนที่จะได้รับบริการจากทางราชการ 
      ๒) ทัศนคติเกี่ยวกับความส าเร็จของงาน ความส าเร็จของงานอยู่ที่ว่างานนั้นได้ผลส าเร็จ
ตรงกับความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือไม่งานมีผลกระทบ (Impact) กับประชาชน
หรือไม่ 
      ๓) ทัศนคติเกี่ยวกับเวลา (ปฏิบัติงาน) ต้องให้ความส าคัญกับเวลาอย่างเต็มที่ เพราะเวลา
เป็นเรื่องส าคัญและมีค่าต่อประชาชน การท างานหรือให้บริการที่ล่าช้าจึงเปรียบเสมือนการไม่บริการ 
      ๔) ทัศนคติเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของงาน ต้องถือเอาเป้าหมายสูงสุดคือประชาชน 
     (๓) ความสามารถ พิจารณาที่การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
     (๔) ความรู้ หมายถึง ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน ได้แก่ รู้เรื่องนโยบาย รู้ภารกิจขององค์การ 
รู้ภารกิจของตนเอง 
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   นอกจากบทบาทที่ส าคัญทั้ง ๒ ประการข้างต้นแล้ว ผมได้เคยให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม
ของนักปกครองไว้ รวม ๔ ประการ คือ 
   ๑. เป็นคนบริสุทธิ์ สุจริต ทั้งกาย วาจา และใจ คือ ไม่โลภ อยากได้ทรัพย์สินของทางราชการ
และประชาชน  มีแต่จิตใจที่จะช่วยเหลือประชาชน 
   ๒. มีปัญญา และความรู้ ปัญญาเหนือความรู้ คือ มองเห็นปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ 
   ๓. มีเมตตา คือ การอยากช่วยผู้อ่ืนที่ตกทุกข์ได้ยาก 
   ๔. มีความอดทนต่อความยากล าบาก 
   อย่างไรก็ตามสิ่งส าคัญที่ผมได้ย้ าเสมอคือ ในปัจจุบันนี้นักปกครองจะต้องเพ่ิมความเป็น “นักบริหาร” 
ให้มากยิ่งขึ้น โดยการท าความเข้าใจในเรื่องระบบงานและเทคนิควิธีการบริหารงานสมัยใหม่ เพราะการที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอ าเภอจะรักษาสถาบันหรือความเป็นผู้น าหรือเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานในพ้ืนที่ได้ดีหรือไม่  
จะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ สิ่ง คือความเป็นนักบริหาร และความเป็นผู้ที่มีวิญญาณของนักปกครอง 

“งานราชการที่พวกเราท ากันมักมีคนเข้าใจว่าท ากับกระดาษ 
บริหารกระดาษ เลยสนุกกับกระดาษกันใหญ่  

แท้จริง การท างาน คือ การบริหารคน ไม่ใช่การบริหารกระดาษ” 

   ๓. แนวความคิดด้านการบริหาร 
    ผมเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความคิดก้าวหน้า และเป็นตัวแทนของนักปกครองยุคใหม่ที่ให้ความส าคัญ
กับการบริหารเป็นอย่างยิ่ง ผมให้ความสนใจศึกษาเทคนิควิทยาการการบริหารสมัยใหม่ และน ามาปรับใช้ให้บังเกิดผล
ในการบริหารราชการอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังพยายามถ่ายทอดหลักการ เทคนิควิธีการบริหารที่ ผมได้น ามาใช้      
จนบังเกิดผลส าเร็จ เพื่อให้ข้าราชการมหาดไทยน าไปพัฒนาปรับปรุงวิธีการและทัศนคติในการท างานที่มุ่งหมาย
คือ ข้าราชการมหาดไทยควรเป็นทั้งนักปกครองและนักบริหาร ดังที่ผมได้เคยสรุปไว้ว่า : 
    “จุดยืนของกระทรวงมหาดไทยนั้น ยึดมั่นในสภาพของความเป็นนักปกครอง ความเป็นนักบริหาร” 
    และข้อความที่เคยร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตระหนักถึงความส าคัญของการเป็น
นักบริหารที่ว่า : 
    “ในฐานะที่เป็นผู้น าผู้รับผิดชอบสูงสุดของจังหวัด และตัวท่านเองจะต้องเป็นผู้ที่รักษาสถาบัน
ของผู้ว่าราชการจังหวัด สิ่งที่ต้องพิสูจน์ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น า หรือเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน
ในจังหวัดได้ดี จะมีองค์ประกอบ ๒ สิ่ง คือ ความเป็นนักบริหาร และความเป็นผู้ที่มีวิญญาณเป็นนักปกครอง
แต่ความเป็นนักบริหารจะต้องให้ปรากฏ”  
    กรอบแนวความคิดในด้านการบริหาร แบ่งได้ ดังนี้ 
    ๓.๑ หลักการบริหารที่เหมาะสมกับงานกระทรวงมหาดไทย ลักษณะของการบริหารราชการ
ต้องถือหลักการบริหารการพัฒนา (Development Administration) เพราะการบริหารการพัฒนาเป็นการบริหาร
เพ่ือความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ยึดถือเป้าหมายเป็นหลัก และเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่ที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น   
กับประชาชนและประเทศชาติ เป็นการบริหารที่มองไปข้างหน้า และต้องมีการผนึกก าลัง/รวมก าลัง  เพ่ือแก้ไข
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ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง เพื่อให้สังคมร่มเย็นสงบสุข ความคิดของผมปรากฏในค าบรรยายพิเศษ เรื่องยุทธศาสตร์
การบริหารและพัฒนาจังหวัด ตอนหนึ่งว่า : 
    “การบริหารยึดหลักการบริหารการพัฒนา และเน้นไปที่จังหวัด การบริหารการพัฒนาจะถือเอา
เป้าหมายมีลักษณะรวมก าลังเพ่ือที่จะเข้าไปแก้ไข ซึ่งต่างจากการประสานงานเป็นโครงการ หรืองาน...การบริหาร
การพัฒนามองไปข้างหน้ามีเป้าหมาย ถ้าซื้อตุ่มอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ใช่การบริหารการพัฒนาเพราะไม่สามารถ   
โยงให้เห็นว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการซื้อตุ่มอย่างไร...” 
    ๓.๒ คุณสมบัติลักษณะของนักบริหารมหาดไทย นักบริหารที่กระทรวงมหาดไทยต้องการ/
คาดหวัง ต้องเป็นนักบริหารการพัฒนาที่มีจิตส านึก/วิญญาณของนักปกครอง คือ การปกป้องคุ้มครองประชาชน  
และเป็นที่พ่ึงของประชาชน นักบริหารต้องปรับแนวคิดและทัศนคติที่จะน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่เหมาะสม         
ในการท างาน เพ่ือให้ได้รับผลส าเร็จ ไปถึงประชาชน ทัศนคติและพฤติกรรมจะมีความสัมพันธ์กันในเชิงที่เป็นเหตุ
เป็นผลกัน ดังแผนภูมิข้างล่างนี้ 
      A --------------> B------------> C 
      A = Attitude ทัศนคต ิทัศนคตินักบริหาร คือการท างานเพ่ือประชาชน 
      B = Behavior พฤติกรรม การบริหารที่ค านึงถึงประโยชน์ประชาชน 
      C = Consequence ผลการกระท ามี Impact ต่อประชาชน 
     คุณสมบัติของนักบริหารที่ผมมุ่งหวัง จะต้องประกอบด้วย องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้  
     (๑) ภาวะผู้น า คนที่จะเป็นหัวหน้าคนหรือบริหารคน จะต้องมีภาวะผู้น า หากไม่มี          
ก็จ าเป็นต้องสร้างให้ได้ด้วยตนเอง คนอ่ืนไม่สามารถช่วยได้ ภาวะผู้น าเกิดจากการสร้างหรือการพัฒนาตัวเอง 
     (๒) ทัศนคติ เป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับผู้บริหารและข้าราชการโดยส่วนรวมที่ต้องปรับทัศนคติ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และทัศนคติที่เหมาะสม ประกอบด้วย 
      ๑) ทัศนคติผู้บริการประชาชน (Service Minded) จะต้องมีความส านึกในฐานะ
ผู้บริหาร โดยปรับทัศนคติให้ได้ว่า การให้บริการกับประชาชนหรือการท างานให้กับประชาชนไม่ใช่เป็นความเมตตา
กรุณาของข้าราชการแต่เป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนที่จะได้รับบริการจากทางราชการ 
      ๒) ทัศนคติเกี่ยวกับความส าเร็จของงาน ความส าเร็จของงานอยู่ที่ว่างานนั้นได้ผลส าเร็จ
ตรงกับความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือไม่งานมีผลกระทบ (Impact) กับประชาชน
หรือไม่ 
      ๓) ทัศนคติเกี่ยวกับเวลา (ปฏิบัติงาน) ต้องให้ความส าคัญกับเวลาอย่างเต็มที่ เพราะเวลา
เป็นเรื่องส าคัญและมีค่าต่อประชาชน การท างานหรือให้บริการที่ล่าช้าจึงเปรียบเสมือนการไม่บริการ 
      ๔) ทัศนคติเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของงาน ต้องถือเอาเป้าหมายสูงสุดคือประชาชน 
     (๓) ความสามารถ พิจารณาที่การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
     (๔) ความรู้ หมายถึง ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน ได้แก่ รู้เรื่องนโยบาย รู้ภารกิจขององค์การ 
รู้ภารกิจของตนเอง 
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     (๕) ประสบการณ์ จากการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา  
     (๖) ความเป็นสากล หมายถึง ความพร้อมของนักบริหารมหาดไทยสมัยใหม่ที่มีความตระหนัก
ถึงการกระจายอ านาจ (Decentralization) การมองการณ์ไกลที่มีผลกระทบในระดับสากล ( Internationalization) 
และการสนับสนุนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (Privatization/NGO) 
    ๓.๓ เทคนิควิธีการบริหารงาน 
     การบริหารงานในปัจจุบัน นักบริหารจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ
บริหารงานควบคู่ไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ดังที่ผม เคยให้แง่คิดในเรื่องนี้ว่า 
     “...มีข้อที่ผมคิดว่ามีความจ าเป็นให้ข้อเสนอบางประการมีส่วนช่วยให้ท่านทั้งหลายได้ท างาน
อย่างเต็มที่ก็คือ ในหลักของเราก็คือการรู้แต่เพียงหน้าที่ความรับผิดชอบคงไม่พอ ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้   
มากที่สุด ก็คือเทคนิคในการบริหารราชการจะมีส่วนร่วมมาผสมกลมกลืนหรือควบคู่กันเหมือนอย่างนักปกครอง    
รุ่นก่อน ๆ เขาพูดถึงเรื่องศิลปะ ในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนพูดก็จะเปลี่ยนมาเป็นเทคนิค หรือวิธีการหรือการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหาร” 
     ผมได้กล่าวถึงเทคนิค/วิธีการบริหารงานให้ผู้บริหารและข้าราชการมหาดไทยระดับต่าง ๆ 
รับไปเป็นแนวทางปฏิบัติหลายประการ อาทิ  
      (๑) วิธีการท างาน ควรประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ ๘ ประการ คือ 
       ๑) นโยบายต้องแน่ชัด 
       ๒) แผนงาน ใช้แผนเป็นเครื่องมือประกอบกับการมีระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยถูกต้อง 
       ๓) ก าหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติรองรับ 
       ๔) มีระบบบริหาร 
       ๕) ระเบียบวิธีปฏิบัติแน่นอน ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ 
       ๖) มีการก าหนดองค์กรและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
       ๗) บุคลากร 
       ๘) การติดตามและประเมินผล 
     (๒) เข้าใจและสามารถปรับใช้เทคนิควิธีการบริหารสมัยใหม่ ได้แก่ 
      ๑) C๓I ซึ่งมีความหมายดังนี้ C ที่หนึ่ง คือ Control การควบคุมงาน C ที่สอง คือ 
Command การบังคับบัญชาสั่งการ C ที่สาม คือ Communication การสื่อสารซึ่งต้องมีทั้ง ๒ ทาง และ I คือ 
Intelligence ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งแบ่งได้เป็น ๔ ส่วน คือ (๑) การสืบสวนล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้น (๒) การรายงาน
เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ทันที (๓) รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วโดยรวดเร็ว และ (๔) มีแผนปฏิบัติที่จะด าเนินการใน
เรื่องต่อไป 
      ๒) OSCE (Objective Structural Critical Evaluation) ซึ่ งมีการน ามาปรับใช้ 
เป็น OSPE (Objective Structural Performance Evaluation) โดยมีหลักการที่ส าคัญในการบริหารหรือแก้ไข
ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงภายใต้เวลาอันจ ากัด 
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      ๓) การท างานอย่างเป็นระบบซึ่งประกอบด้วยการคิด ซึ่งต้องคิดทั้งระบบและมองไป
ข้างหน้าและการจัดแบ่งลักษณะงานออกเป็นส่วน ๆ เช่น (๑) งานประจ า (๒) งานบริหาร (๓) งานนโยบาย
และ (๔) งานเฉพาะหน้า 
      ๔) การวิเคราะห์สถานการณ์และก าหนดยุทธศาสตร์ในการท างาน เน่ืองจากการบริหาร
ราชการในปัจจุบันเป็นการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตยภายใต้การบริหาร และการก ากับดูแลของผู้แทน
ประชาชนและเป็นการบริหารงานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และแรงกดดันต่าง ๆ ที่ต้องค านึง ได้แก่ 
       - การเปลี่ยนแปลงของสังคมนานาชาติ ได้แก่ การกีดกันทางการค้า การสื่อสาร
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ท าให้ทุกคนสามารถรับฟังข่าวสารได้พร้อม ๆ กันทุกมุมโลก และความเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกที่มุ่งไปสู่สันติภาพและประชาธิปไตย 
       - กระแสความต้องการต่าง ๆ ที่เรียกว่า New World Order ได้แก่ ประชาธิปไตย 
การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง สิทธิมนุษยชน การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม 
       - ปัญหาระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ การแสวงหา
สันติภาพ และความร่วมมือระดับภูมิภาค 
       - ปัญหาระดับประเทศที่ส าคัญก็คือ ความยากจนของประชาชน และกระแส
เรียกร้องในการปกครองตนเองที่เป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน  และปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
       - แรงกดดันที่มีต่อผู้บริหารภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งผู้บริหารในระบบ
ราชการมีฐานะเป็นผู้น านโยบายที่ฝ่ายการเมืองก าหนดขึ้นไปปฏิบัติ ให้บรรลุผล แรงกดดันดังกล่าวคือ  
(๑) คณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (๒) พรรคการเมือง (๓) กลุ่มการเมืองท้องถิ่น (๔) สื่อมวลชน 
(๕) NGO (Non-Government Organization) (๖) กลุ่มผลประโยชน์ (๗) กลุ่ม/สถาบันธุรกิจต่าง ๆ (๘) องค์กรชุมชน 
และ (๙) มวลชนทั่วไป  
   ๔. แนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์ 
    ผมในฐานะของนักบริหารที่มีวิญญาณของนักปกครองที่ค านึงถึงประชาชนเป็นที่ตั้งแล้ว  
เราต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่มีความสามารถโดดเด่นและมีผลงานดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ งานราชการ
ที่รับผิดชอบด้วย  
    หลักการและแนวความคิดด้านประชาสัมพันธ์ที่ผมยึดถือและมีส่วนสนับสนุนความส าเร็จ
ในด้านการประชาสัมพันธ์ของผม อาจสรุปเป็นประเด็นส าคัญ ๆ ได้ ๔ ประการ คือ 
    ประการแรก การบริหารกับการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ควบคู่กัน การบริหารกับการประชาสัมพันธ์
เป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ออก และจะต้องด าเนินการควบคู่กันไปโดยตลอด ผมได้ถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวให้นักบริหาร
ในกระทรวงมหาดไทยให้ความสนใจกับงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
    “ผมคิดว่าเราคงยอมรับตรงกันว่าการบริหารกับการประชาสัมพันธ์ต้องไปควบคู่กันนักบริหาร
กับนักประชาสัมพันธ์ต้องท างานควบคู่กันเหมือนกับที่กระทรวงมหาดไทยถือว่า สื่อมวลชนเป็นผู้ร่วมงาน...
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     (๕) ประสบการณ์ จากการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา  
     (๖) ความเป็นสากล หมายถึง ความพร้อมของนักบริหารมหาดไทยสมัยใหม่ที่มีความตระหนัก
ถึงการกระจายอ านาจ (Decentralization) การมองการณ์ไกลที่มีผลกระทบในระดับสากล ( Internationalization) 
และการสนับสนุนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (Privatization/NGO) 
    ๓.๓ เทคนิควิธีการบริหารงาน 
     การบริหารงานในปัจจุบัน นักบริหารจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ
บริหารงานควบคู่ไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ดังที่ผม เคยให้แง่คิดในเรื่องนี้ว่า 
     “...มีข้อที่ผมคิดว่ามีความจ าเป็นให้ข้อเสนอบางประการมีส่วนช่วยให้ท่านทั้งหลายได้ท างาน
อย่างเต็มที่ก็คือ ในหลักของเราก็คือการรู้แต่เพียงหน้าที่ความรับผิดชอบคงไม่พอ ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้   
มากที่สุด ก็คือเทคนิคในการบริหารราชการจะมีส่วนร่วมมาผสมกลมกลืนหรือควบคู่กันเหมือนอย่างนักปกครอง    
รุ่นก่อน ๆ เขาพูดถึงเรื่องศิลปะ ในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนพูดก็จะเปลี่ยนมาเป็นเทคนิค หรือวิธีการหรือการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหาร” 
     ผมได้กล่าวถึงเทคนิค/วิธีการบริหารงานให้ผู้บริหารและข้าราชการมหาดไทยระดับต่าง ๆ 
รับไปเป็นแนวทางปฏิบัติหลายประการ อาทิ  
      (๑) วิธีการท างาน ควรประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ ๘ ประการ คือ 
       ๑) นโยบายต้องแน่ชัด 
       ๒) แผนงาน ใช้แผนเป็นเครื่องมือประกอบกับการมีระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยถูกต้อง 
       ๓) ก าหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติรองรับ 
       ๔) มีระบบบริหาร 
       ๕) ระเบียบวิธีปฏิบัติแน่นอน ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ 
       ๖) มีการก าหนดองค์กรและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
       ๗) บุคลากร 
       ๘) การติดตามและประเมินผล 
     (๒) เข้าใจและสามารถปรับใช้เทคนิควิธีการบริหารสมัยใหม่ ได้แก่ 
      ๑) C๓I ซึ่งมีความหมายดังนี้ C ที่หนึ่ง คือ Control การควบคุมงาน C ที่สอง คือ 
Command การบังคับบัญชาสั่งการ C ที่สาม คือ Communication การสื่อสารซึ่งต้องมีทั้ง ๒ ทาง และ I คือ 
Intelligence ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งแบ่งได้เป็น ๔ ส่วน คือ (๑) การสืบสวนล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้น (๒) การรายงาน
เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ทันที (๓) รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วโดยรวดเร็ว และ (๔) มีแผนปฏิบัติที่จะด าเนินการใน
เรื่องต่อไป 
      ๒) OSCE (Objective Structural Critical Evaluation) ซึ่ งมีการน ามาปรับใช้ 
เป็น OSPE (Objective Structural Performance Evaluation) โดยมีหลักการที่ส าคัญในการบริหารหรือแก้ไข
ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงภายใต้เวลาอันจ ากัด 
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      ๓) การท างานอย่างเป็นระบบซึ่งประกอบด้วยการคิด ซึ่งต้องคิดทั้งระบบและมองไป
ข้างหน้าและการจัดแบ่งลักษณะงานออกเป็นส่วน ๆ เช่น (๑) งานประจ า (๒) งานบริหาร (๓) งานนโยบาย
และ (๔) งานเฉพาะหน้า 
      ๔) การวิเคราะห์สถานการณ์และก าหนดยุทธศาสตร์ในการท างาน เนื่องจากการบริหาร
ราชการในปัจจุบันเป็นการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตยภายใต้การบริหาร และการก ากับดูแลของผู้แทน
ประชาชนและเป็นการบริหารงานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และแรงกดดันต่าง ๆ ที่ต้องค านึง ได้แก่ 
       - การเปลี่ยนแปลงของสังคมนานาชาติ ได้แก่ การกีดกันทางการค้า การสื่อสาร
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ท าให้ทุกคนสามารถรับฟังข่าวสารได้พร้อม ๆ กันทุกมุมโลก และความเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกที่มุ่งไปสู่สันติภาพและประชาธิปไตย 
       - กระแสความต้องการต่าง ๆ ที่เรียกว่า New World Order ได้แก่ ประชาธิปไตย 
การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง สิทธิมนุษยชน การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม 
       - ปัญหาระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ การแสวงหา
สันติภาพ และความร่วมมือระดับภูมิภาค 
       - ปัญหาระดับประเทศที่ส าคัญก็คือ ความยากจนของประชาชน และกระแส
เรียกร้องในการปกครองตนเองที่เป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน  และปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
       - แรงกดดันที่มีต่อผู้บริหารภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งผู้บริหารในระบบ
ราชการมีฐานะเป็นผู้น านโยบายที่ฝ่ายการเมืองก าหนดขึ้นไปปฏิบัติ ให้บรรลุผล แรงกดดันดังกล่าวคือ  
(๑) คณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (๒) พรรคการเมือง (๓) กลุ่มการเมืองท้องถิ่น (๔) สื่อมวลชน 
(๕) NGO (Non-Government Organization) (๖) กลุ่มผลประโยชน์ (๗) กลุ่ม/สถาบันธุรกิจต่าง ๆ (๘) องค์กรชุมชน 
และ (๙) มวลชนทั่วไป  
   ๔. แนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์ 
    ผมในฐานะของนักบริหารที่มีวิญญาณของนักปกครองที่ค านึงถึงประชาชนเป็นที่ตั้งแล้ว  
เราต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่มีความสามารถโดดเด่นและมีผลงานดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ งานราชการ
ที่รับผิดชอบด้วย  
    หลักการและแนวความคิดด้านประชาสัมพันธ์ที่ผมยึดถือและมีส่วนสนับสนุนความส าเร็จ
ในด้านการประชาสัมพันธ์ของผม อาจสรุปเป็นประเด็นส าคัญ ๆ ได้ ๔ ประการ คือ 
    ประการแรก การบริหารกับการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ควบคู่กัน การบริหารกับการประชาสัมพันธ์
เป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ออก และจะต้องด าเนินการควบคู่กันไปโดยตลอด ผมได้ถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวให้นักบริหาร
ในกระทรวงมหาดไทยให้ความสนใจกับงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
    “ผมคิดว่าเราคงยอมรับตรงกันว่าการบริหารกับการประชาสัมพันธ์ต้องไปควบคู่กันนักบริหาร
กับนักประชาสัมพันธ์ต้องท างานควบคู่กันเหมือนกับที่กระทรวงมหาดไทยถือว่า สื่อมวลชนเป็นผู้ร่วมงาน...
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นักบริหารกับนักประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นคน ๆ เดียวกัน การบริหารกับการประชาสัมพันธ์ จะต้องไปควบคู่กัน
เหมือนกับการเมืองกับการบริหารต้องเป็นเหรียญสองหน้า...” 
    ประการที่สอง สิ่งส าคัญที่สุดในการประชาสัมพันธ์ คือ เนื้อหาที่ท าการประชาสัมพันธ์ 
กล่าวคือ ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ของหน่วยราชการนั้น มีวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี เช่น การแถลงข่าว การชี้แจง
ไปยังหนังสือพิมพ์ หรือการพูดจากับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง การปิดประกาศ การออกจุลสาร การแจกข่าว การออก/
ปิดประกาศ ฯลฯ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม แต่สิ่งที่ส าคัญกว่าวิธีการสิ่งที่น าเสนอ หรือเนื้อหา  
ที่ท าการประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้ที่จะท าการประชาสัมพันธ์ต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องที่จะท าการประชาสัมพันธ์
ก่อนแล้วจึงท าความเข้าใจให้บังเกิดข้ึนแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายดังที่ผมเคยกล่าวไว้ ในเรื่องนี้ว่า  
    “การแจกจุลสาร การแจกข่าว การปิดประกาศไว้ในที่ต่าง ๆ วิธีการเหล่านี้เป็นเพียงชี้ให้เห็น 
ว่าเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือ เนื้อหาของมัน ความเข้าใจในเนื้อหาเพราะฉะนั้น
ถ้าในเรื่องส าคัญ...ผมอยากให้หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เข้าไป sit in…” 
    ประการที่สาม การประชาสัมพันธ์นั้น ต้องด าเนินการในลักษณะที่สร้างสรรค์และแก้ไขควบคู่
กันไป คือ พยายามท าความเข้าใจก่อนเกิดปัญหาหรือก่อนที่จะด าเนินการต่าง ๆ ที่มีผลหรือมีความสัมพันธ์        
กับประชาชน ในขณะเดียวกันก็ต้องรีบด าเนินการทันทีเมื่อมีเหตุการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้ น เพ่ือเร่งสร้าง     
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ราษฎร  
    ประการที่สี่ ข้าราชการทุกคนหรือคนในองค์กรทุกคน ต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์องค์กร   
หรือหน่วยใดจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับของประชาชนหรือไม่อยู่ที่คนทุกคนในหน่วยงานต้องช่วยกัน
ด าเนินการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการต้องปฏิบัติตน   
ให้เป็นผู้น าในการส่งเสริมให้พ่ีน้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี จะต้องกระท าทุกวิถีทางให้บ้านเมืองเจริญขึ้น      
ดังที่ผมได้เคยกล่าวในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยไว้ว่า 
    “บุคลากรของเราทุกคนนั้นเป็นนักประชาสัมพันธ์ บุคลากรของเราทุกคนนั้นเป็นตัวแทน    
ของกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าเขาจะไปท าอะไรในทางที่ดี กระทรวงมหาดไทยก็จะได้รับผลดี  หมายถึงว่า
ประชาชนก็ได้รับผลดี แต่ถ้าไปท าอะไรไม่ดี กระทรวงมหาดไทยก็จะเสียหาย รัฐบาลก็จะเสียหายเพ่ือนร่วมงาน  
ของเราก็จะเสียหาย...” 
 
๔. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 จากประสบการณ์การบริหารงานในต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ประกอบกับความคิดอันกว้างไกล และความรู้
ในหลักทฤษฎีการบริหารงานสมัยใหม่ ผมได้สังเคราะห์องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนดังกล่าวจะเป็นข้อคิดเห็นและวิธีการ
ในการบริหารงานที่สะดวกในการท าความเข้าใจและน าไปปฏิบัติ อย่างเช่น 
 ๔.๑ การบริหารงาน คือ การบริหารคน การใช้คนให้เป็น จากค าบรรยายที่ผมเคยกล่าวไว้ คือ : 
 “การบริหารที่แท้จริงแล้ว คือ การบริหารคน งาน เป็นผลิตผลของคน ถ้าเราบริหารคนเป็น บริหาร
ตัวเองเป็น งานก็จะเกิดผลตามมา”  
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 ๔.๒ การบริหาร คือ การพัฒนาคน นักบริหารพัฒนาลูกน้องให้มีความรู้ ความสามารถควบคู่ไปด้วย ดังที่ผม
ได้ยึดถือปฏิบัติอยู่สม่ าเสมอและได้กล่าวในเรื่องนี้ไว้ว่า : 
  “ผมมีข้อเสนอแนะว่า คนเปลี่ยนได้ แต่สู้ปรับทัศนคติเขาไม่ได้...” และในความรู้สึกของผมเองที่ว่า : 
  “ผมชอบพัฒนาคน ผมมีลูกน้อง อะไรที่เขาต้องเซ็นไม่เซ็นไม่ได้ เซ็นผ่านก็ยังดี อ่านไม่อ่านต้องเซ็นทุกเรื่อง
ต้องมาผ่าน...” 
 ๔.๓ การบริหารงานคือการแก้ไขปัญหา และการแก้ไขปัญหาคือการท างานร่วมกัน ต้องร่วมท างานกับผู้อ่ืน ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ให้มากที่สุดและสร้างทีมงานให้ได้ดังที่ผมให้ข้อคิดไว้ว่า : 
  “จริง ๆ แล้ว บริหารงาน คือ บริหารคน บริหารงานคือ การแก้ไขปัญหา...” และ 
  “...ผู้ที่เป็นหัวหน้างานหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การที่จะท าให้คนในหน่วยงานร่วมมือกันท างาน 
จะต้องเข้าใจในเรื่องการบริหารในลักษณะที่เป็นหมู่ เป็นคณะ เป็นองค์กร...” 
 ๔.๔ การบริหารราชการมิใช่เรื่องส่วนตัวของคนหนึ่งคนใด ( Impersonal) แต่ต้องท างานเป็นทีม/สร้าง
ทีมงาน/ผนึกก าลังระหว่างหน่วยราชการ ต้องยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรประชาชน 
 ๔.๕ การบริหารราชการ คือ การบริหารแผนให้ลุล่วงด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๔.๖ วิธีการท างานต้องท างานอย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่วิธีคิดต้องคิดทั้งระบบ คือมองไปข้างหน้า และต้องแบ่ง
ลักษณะงานให้ดีเพ่ือผู้บริหารจะได้มีเวลาท างานนโยบายได้มากที่สุด การแบ่งลักษณะงาน  ได้แก่ (๑) งานประจ า 
(๒) งานบริหาร (๓) งานนโยบาย (๔) งานเฉพาะหน้า ต้องมอบหมายหรือกระจายอ านาจออกไปให้มากท่ีสุด 
 ๔.๗ วิธีการท างาน ควรท างานแบบคู่ขนาน หมายถึง การท างานไว้ล่วงหน้า โดยใช้การประสานภายใน  
และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น 
 ๔.๘ ข้าราชการมหาดไทยได้รับมอบอ านาจหน้าที่ให้มา “บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข” แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม
ไม่ให้แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิล าเนา จึงจ าเป็นต้องมีจิตใจเสียสละอดทน ผนึกก าลังทุกฝ่ายทุกส่วนราชการ  
ไม่จ ากัดเฉพาะภายในมหาดไทย เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤติชาติ ที่ก าลังเผชิญอยู่ ต้องพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
ของตนให้มีศักยภาพ เป็นศูนย์รวมที่จะแก้ปัญหาของชาติและชุมชน ด้วยความคิดที่ก้าวหน้า มีวิสัยทัศน์ มีความรอบรู้ 
ทั้งทางเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่ในโลกดิจิทัล  
  ส าหรับเทคนิคแนวคิด ในการปฏิบัติงานของผมให้ประสบความส าเร็จ ก็เป็นไปตามดังที่ได้น าเสนอ
ข้างต้นมาแล้วนั้น ก็น่าจะมีคุณประโยชน์ส าคัญต่อกระทรวงมหาดไทยและระบบราชการโดยส่วนรวม เนื่องจาก
เป็นแนวคิดที่ได้ผ่านการสังเคราะห์หรือประยุกต์หลักการทฤษฎีบริหารสมัยใหม่ ร่วมกับประสบการณ์ความส าเร็จ
จากการปฏิบัติงานจริงในต าแหน่งราชการที่ส าคัญ ๆ ของผม โดยประโยชน์ของแนวคิดดังกล่าวนั้น หวังว่าจะส่งผล
ถึงประชาชนโดยส่วนรวมด้วย หากคนมหาดไทยและข้าราชการรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ จะได้น าไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติทั้งในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการต่อไปได้  

 
******************** 
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นักบริหารกับนักประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นคน ๆ เดียวกัน การบริหารกับการประชาสัมพันธ์ จะต้องไปควบคู่กัน
เหมือนกับการเมืองกับการบริหารต้องเป็นเหรียญสองหน้า...” 
    ประการที่สอง สิ่งส าคัญที่สุดในการประชาสัมพันธ์ คือ เนื้อหาที่ท าการประชาสัมพันธ์ 
กล่าวคือ ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ของหน่วยราชการนั้น มีวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี เช่น การแถลงข่าว การชี้แจง
ไปยังหนังสือพิมพ์ หรือการพูดจากับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง การปิดประกาศ การออกจุลสาร การแจกข่าว การออก/
ปิดประกาศ ฯลฯ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม แต่สิ่งที่ส าคัญกว่าวิธีการสิ่งที่น าเสนอ หรือเนื้อหา  
ที่ท าการประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้ที่จะท าการประชาสัมพันธ์ต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องที่จะท าการประชาสัมพันธ์
ก่อนแล้วจึงท าความเข้าใจให้บังเกิดข้ึนแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายดังที่ผมเคยกล่าวไว้ ในเรื่องนี้ว่า  
    “การแจกจุลสาร การแจกข่าว การปิดประกาศไว้ในที่ต่าง ๆ วิธีการเหล่านี้เป็นเพียงชี้ให้เห็น 
ว่าเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือ เนื้อหาของมัน ความเข้าใจในเนื้อหาเพราะฉะนั้น
ถ้าในเรื่องส าคัญ...ผมอยากให้หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เข้าไป sit in…” 
    ประการที่สาม การประชาสัมพันธ์นั้น ต้องด าเนินการในลักษณะที่สร้างสรรค์และแก้ไขควบคู่
กันไป คือ พยายามท าความเข้าใจก่อนเกิดปัญหาหรือก่อนที่จะด าเนินการต่าง ๆ ที่มีผลหรือมีความสัมพันธ์        
กับประชาชน ในขณะเดียวกันก็ต้องรีบด าเนินการทันทีเมื่อมีเหตุการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้ น เพ่ือเร่งสร้าง     
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ราษฎร  
    ประการที่สี่ ข้าราชการทุกคนหรือคนในองค์กรทุกคน ต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์องค์กร   
หรือหน่วยใดจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับของประชาชนหรือไม่อยู่ที่คนทุกคนในหน่วยงานต้องช่วยกัน
ด าเนินการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการต้องปฏิบัติตน   
ให้เป็นผู้น าในการส่งเสริมให้พ่ีน้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี จะต้องกระท าทุกวิถีทางให้บ้านเมืองเจริญขึ้น      
ดังที่ผมได้เคยกล่าวในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยไว้ว่า 
    “บุคลากรของเราทุกคนนั้นเป็นนักประชาสัมพันธ์ บุคลากรของเราทุกคนนั้นเป็นตัวแทน    
ของกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าเขาจะไปท าอะไรในทางที่ดี กระทรวงมหาดไทยก็จะได้รับผลดี  หมายถึงว่า
ประชาชนก็ได้รับผลดี แต่ถ้าไปท าอะไรไม่ดี กระทรวงมหาดไทยก็จะเสียหาย รัฐบาลก็จะเสียหายเพ่ือนร่วมงาน  
ของเราก็จะเสียหาย...” 
 
๔. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 จากประสบการณ์การบริหารงานในต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ประกอบกับความคิดอันกว้างไกล และความรู้
ในหลักทฤษฎีการบริหารงานสมัยใหม่ ผมได้สังเคราะห์องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนดังกล่าวจะเป็นข้อคิดเห็นและวิธีการ
ในการบริหารงานที่สะดวกในการท าความเข้าใจและน าไปปฏิบัติ อย่างเช่น 
 ๔.๑ การบริหารงาน คือ การบริหารคน การใช้คนให้เป็น จากค าบรรยายที่ผมเคยกล่าวไว้ คือ : 
 “การบริหารที่แท้จริงแล้ว คือ การบริหารคน งาน เป็นผลิตผลของคน ถ้าเราบริหารคนเป็น บริหาร
ตัวเองเป็น งานก็จะเกิดผลตามมา”  

 - ๕๓๓ - 

 ๔.๒ การบริหาร คือ การพัฒนาคน นักบริหารพัฒนาลูกน้องให้มีความรู้ ความสามารถควบคู่ไปด้วย ดังที่ผม
ได้ยึดถือปฏิบัติอยู่สม่ าเสมอและได้กล่าวในเรื่องนี้ไว้ว่า : 
  “ผมมีข้อเสนอแนะว่า คนเปลี่ยนได้ แต่สู้ปรับทัศนคติเขาไม่ได้...” และในความรู้สึกของผมเองที่ว่า : 
  “ผมชอบพัฒนาคน ผมมีลูกน้อง อะไรที่เขาต้องเซ็นไม่เซ็นไม่ได้ เซ็นผ่านก็ยังดี อ่านไม่อ่านต้องเซ็นทุกเรื่อง
ต้องมาผ่าน...” 
 ๔.๓ การบริหารงานคือการแก้ไขปัญหา และการแก้ไขปัญหาคือการท างานร่วมกัน ต้องร่วมท างานกับผู้อ่ืน ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ให้มากที่สุดและสร้างทีมงานให้ได้ดังที่ผมให้ข้อคิดไว้ว่า : 
  “จริง ๆ แล้ว บริหารงาน คือ บริหารคน บริหารงานคือ การแก้ไขปัญหา...” และ 
  “...ผู้ที่เป็นหัวหน้างานหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การที่จะท าให้คนในหน่วยงานร่วมมือกันท างาน 
จะต้องเข้าใจในเรื่องการบริหารในลักษณะที่เป็นหมู่ เป็นคณะ เป็นองค์กร...” 
 ๔.๔ การบริหารราชการมิใช่เรื่องส่วนตัวของคนหนึ่งคนใด ( Impersonal) แต่ต้องท างานเป็นทีม/สร้าง
ทีมงาน/ผนึกก าลังระหว่างหน่วยราชการ ต้องยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรประชาชน 
 ๔.๕ การบริหารราชการ คือ การบริหารแผนให้ลุล่วงด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๔.๖ วิธีการท างานต้องท างานอย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่วิธีคิดต้องคิดทั้งระบบ คือมองไปข้างหน้า และต้องแบ่ง
ลักษณะงานให้ดีเพ่ือผู้บริหารจะได้มีเวลาท างานนโยบายได้มากที่สุด การแบ่งลักษณะงาน  ได้แก่ (๑) งานประจ า 
(๒) งานบริหาร (๓) งานนโยบาย (๔) งานเฉพาะหน้า ต้องมอบหมายหรือกระจายอ านาจออกไปให้มากท่ีสุด 
 ๔.๗ วิธีการท างาน ควรท างานแบบคู่ขนาน หมายถึง การท างานไว้ล่วงหน้า โดยใช้การประสานภายใน  
และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น 
 ๔.๘ ข้าราชการมหาดไทยได้รับมอบอ านาจหน้าที่ให้มา “บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข” แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม
ไม่ให้แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิล าเนา จึงจ าเป็นต้องมีจิตใจเสียสละอดทน ผนึกก าลังทุกฝ่ายทุกส่วนราชการ  
ไม่จ ากัดเฉพาะภายในมหาดไทย เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤติชาติ ที่ก าลังเผชิญอยู่ ต้องพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
ของตนให้มีศักยภาพ เป็นศูนย์รวมที่จะแก้ปัญหาของชาติและชุมชน ด้วยความคิดที่ก้าวหน้า มีวิสัยทัศน์ มีความรอบรู้ 
ทั้งทางเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่ในโลกดิจิทัล  
  ส าหรับเทคนิคแนวคิด ในการปฏิบัติงานของผมให้ประสบความส าเร็จ ก็เป็นไปตามดังที่ได้น าเสนอ
ข้างต้นมาแล้วนั้น ก็น่าจะมีคุณประโยชน์ส าคัญต่อกระทรวงมหาดไทยและระบบราชการโดยส่วนรวม เนื่องจาก
เป็นแนวคิดที่ได้ผ่านการสังเคราะห์หรือประยุกต์หลักการทฤษฎีบริหารสมัยใหม่ ร่วมกับประสบการณ์ความส าเร็จ
จากการปฏิบัติงานจริงในต าแหน่งราชการที่ส าคัญ ๆ ของผม โดยประโยชน์ของแนวคิดดังกล่าวนั้น หวังว่าจะส่งผล
ถึงประชาชนโดยส่วนรวมด้วย หากคนมหาดไทยและข้าราชการรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ จะได้น าไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติทั้งในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการต่อไปได้  

 
******************** 



นายอารีย์์  วงศ์อารยะ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙

- ๕๓๕ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 ประวัติด้านการศึกษา 
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ โรงเรียนวุฒิศึกษา 
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๘ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก แผนกอักษรศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - ปริญญาโท M.S. (Community Development) University of the PHILIPPINES 
 - ปริญญาโท M.S. (Public Administration) University of Missouri USA. 
 - ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 - ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา 
 - ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 - ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 ประวัติการอบรม 
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๗ 

 ประวัติการรับราชการในต าแหน่งส าคัญ 
 - ๑ ตุลาคม ๒๕๑๙  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
 - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๒  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
 - ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 
 - ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 - ๑ ตุลาคม ๒๕๓๑  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 - ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓  อธิบดีกรมที่ดิน 
 - ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 - ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ 

 ต าแหน่งส าคัญในปัจจุบัน ๘ ต าแหน่ง 
 ๑. กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒. ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ 
 ๓. รองประธานมูลนิธิรักเมืองไทย 
 ๔. รองประธานคณะกรรมการอ านวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” 



- ๕๓๕ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 ประวัติด้านการศึกษา 
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ โรงเรียนวุฒิศึกษา 
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๘ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก แผนกอักษรศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - ปริญญาโท M.S. (Community Development) University of the PHILIPPINES 
 - ปริญญาโท M.S. (Public Administration) University of Missouri USA. 
 - ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 - ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา 
 - ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 - ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 ประวัติการอบรม 
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๗ 

 ประวัติการรับราชการในต าแหน่งส าคัญ 
 - ๑ ตุลาคม ๒๕๑๙  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
 - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๒  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
 - ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 
 - ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 - ๑ ตุลาคม ๒๕๓๑  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 - ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓  อธิบดีกรมที่ดิน 
 - ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 - ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ 

 ต าแหน่งส าคัญในปัจจุบัน ๘ ต าแหน่ง 
 ๑. กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒. ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ 
 ๓. รองประธานมูลนิธิรักเมืองไทย 
 ๔. รองประธานคณะกรรมการอ านวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” 



- ๕๓๖ - 

 ๕. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานอาสากาชาดไทย สภากาชาดไทย 
 ๖. ที่ปรึกษามูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 
 ๗. อุปนายกและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยฟาฏอนี (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา) 
 ๘. นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมวอลเล่ย์บอลสมัครเล่น แห่งประเทศไทย  

 ประวัติการท างานการเมืองในต าแหน่งส าคัญ 
 - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๓ สมาชิกวุฒิสภา 
 - ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 - ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

 คติ/หลักปรัชญาส าคัญในการปฏิบัติราชการ 
 ความภาคภูมิใจของข้าราชการไม่ได้อยู่ที่ต าแหน่งหรือยศถาบรรดาศักดิ์ เท่านั้น แต่เกียรติและศักดิ์ศรี
ที่มีความส าคัญสูงสุดของข้าราชการ คือ การท าหน้าที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับประชาชนในฐานะเป็นผู้แทน
สนองงานตามที่พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือที่หลายท่านเคยได้ยินค าว่า “ข้าราชการ  
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ท าหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณ 
 ดังนั้น ข้าราชการ จึงมีความหมายที่มีพลังในตัวเอง เป็นเครื่องชี้น าให้ข้าราชการทุกคนมีก าลังใจที่จะทุ่มเท
ความสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยมีความส านึกที่ชัดเจนตรงกันตลอดเวลาที่เป็นข้าราชการว่า    
ตามความประสงค์ของประชาชนตามแนวทางของพระองค์ 
 ข้าราชการส่วนใหญ่เข้าใจดีว่า การยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางมรสุมนานัปการในอาชีพ “ราชการ” 
จนเกษียณอายุนั้น จะต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถ ความหนักแน่น รวมทั้งความมั่นคงชัดเจนในฐานะที่แท้จริง
ของ “ข้าราชการ” 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙) เคยทรงมีรับสั่งเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักปกครองที่ว่า นอกจากความตั้งใจ
จริงและความฉลาดแล้ว จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงด้วย ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า 

 “ประการส าคัญที่สุด ตลอดเวลาที่ท างานจะต้องพยายามควบคุมทั้งกายและใจให้อยู่ในความสงบ 
หนักแน่นและม่ันคง แน่นอน มีสติและความส ารวม รอบคอบ โดยตลอดไม่ปล่อยให้ตื่นเต้น หว่ันไหวและฟุ้งซ่าน” 
 
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นจังหวัดแรก ได้ใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ 
 ผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
 (๑) แก้ปัญหาความขัดแย้งในสงครามแบ่งแยกดินแดนและสงครามชิงประชาชนในพ้ืนที่ที่เปราะบาง
และมีผู้คนหลายเผ่าหลายพันธุ์ ท าหน้าที่ของความเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในลักษณะที่เป็น “ดินเนื้อเดียว” 
กับผู้คนในท้องถิ่น และได้คิดวิธีบริหารแบบ “๓ ส” ขึ้นมา ดังนี้ 
  ๑) ส ตัวแรก เสมอภาค เน้นหนักที่ความเสมอภาคทางกฎหมาย ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างเสมอภาค 
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  ๒) ส ตัวที่สอง สุจริต คอร์รัปชันต้องไม่มี ห้ามเรียกเงินเรียกทองจากผู้ที่มาติดต่อ 
  ๓) ส ตัวที่สาม สามัคคี อย่าไปแบ่งพรรคแบ่งพวก 
  นอกเหนือจากนโยบายเสมอภาค สุจริต และสามัคคีแล้ว ยังได้ด าเนินการอ่ืน ๆ ได้แก่ การเข้าหา
ประชาชน การเข้าถึงปัญหา เป็นรูปแบบหนึ่งของการท างานแบบเข้าถึงตัว และเข้าถึงหัวใจของประชาชน ท าสงคราม
ช่วงชิงประชาชนคือการท างานแบบลงไปทั้งตัว ที่ไหนมีงานเกี่ยวกับศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือมุสลิมก็เข้าไปมี
ส่วนร่วมด้วย 
 ๒.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  
 ผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
 (๑) แก้ปัญหาด้านการท ามาหากินของผู้ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นปัญหาหลักของจังหวัด
สระบุรีในขณะนั้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ท้าทาย จึงได้คิดโครงการที่จะบรรเทาปัญหาของพ่ีน้องประชาชนชาวสระบุรี 
โครงการแรกคือ โครงการ “๓ น” ชื่อเต็มว่า โครงการ เนื้อ นม น้ า ซึ่งด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการท ากิน
ของเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 
 ๑) เนื้อและนม คือโครงการส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงโคเนื้อและโคนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโคนม
ที่มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์โคนมในเวลาต่อมา  
 ๒) ส่วนน้ า คือโครงการสร้างแหล่งน้ าเพ่ือแหล่งอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้าน โดยให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเรื่องน้ า ขุดคลองเพ่ิมเติม และประสานความร่วมมือกับเอกชนในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ า เนื่องจาก
การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าบางจุดอยู่ในพื้นท่ีของเอกชน 
 (๒) แก้ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ มีเรื่องราวที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการปล้นธนาคาร ธนาคารนครหลวงไทย 
สาขาท่าเรือ โดยมีหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนชื่อ อารีย์ วงศ์อารยะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ด้วยการท างาน
แบบเกาะติดสถานการณ์จนสามารถจับกุมคนร้ายและสามารถน าเงินมาคืนธนาคาร 
 ๒.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 
 ผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
  (๑) แก้ปัญหาความไม่สงบบริเวณชายแดน เพ่ือความสงบสุขของประชาชนในพ้ืนที่เนื่องจากจังหวัด
ปราจีนบุรีมีลักษณะเป็น “เมืองทหาร” การประสานงานจึงเป็นหลักการส าคัญและมีความจ าเป็นระหว่างฝ่ายปกครอง
กับฝ่ายทหาร ต้องลงไปคลุกคลีจนมีลักษณะที่เป็นดินเนื้อเดียวกัน ไม่ใช่นั่งท างานอยู่บนศาลากลางจังหวัดเท่านั้น 
แต่จะต้องออกชายแดนตลอดเวลา เพราะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องการลักลอบค้าอาวุธสงครามรอยต่อชายแดน  
รวมถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับต ารวจ เนื่องจากมีการตั้งด่านตรวจ  เพ่ือตรวจตราความเคลื่อนไหว
ของโจรผู้ร้าย ซึ่งก่อปัญหาให้กับชาวบ้านธรรมดาทั่วไป ก็ได้สั่งให้ยกเลิกด่านลอย นี่เป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขให้แก่ชาวบ้านเหล่านั้น  
 ๒.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
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 ๕. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานอาสากาชาดไทย สภากาชาดไทย 
 ๖. ที่ปรึกษามูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 
 ๗. อุปนายกและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยฟาฏอนี (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา) 
 ๘. นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมวอลเล่ย์บอลสมัครเล่น แห่งประเทศไทย  

 ประวัติการท างานการเมืองในต าแหน่งส าคัญ 
 - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๓ สมาชิกวุฒิสภา 
 - ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 - ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

 คติ/หลักปรัชญาส าคัญในการปฏิบัติราชการ 
 ความภาคภูมิใจของข้าราชการไม่ได้อยู่ที่ต าแหน่งหรือยศถาบรรดาศักดิ์ เท่านั้น แต่เกียรติและศักดิ์ศรี
ที่มีความส าคัญสูงสุดของข้าราชการ คือ การท าหน้าที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับประชาชนในฐานะเป็นผู้แทน
สนองงานตามที่พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือที่หลายท่านเคยได้ยินค าว่า “ข้าราชการ  
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ท าหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณ 
 ดังนั้น ข้าราชการ จึงมีความหมายที่มีพลังในตัวเอง เป็นเครื่องชี้น าให้ข้าราชการทุกคนมีก าลังใจที่จะทุ่มเท
ความสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยมีความส านึกที่ชัดเจนตรงกันตลอดเวลาที่เป็นข้าราชการว่า    
ตามความประสงค์ของประชาชนตามแนวทางของพระองค์ 
 ข้าราชการส่วนใหญ่เข้าใจดีว่า การยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางมรสุมนานัปการในอาชีพ “ราชการ” 
จนเกษียณอายุนั้น จะต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถ ความหนักแน่น รวมทั้งความมั่นคงชัดเจนในฐานะที่แท้จริง
ของ “ข้าราชการ” 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙) เคยทรงมีรับสั่งเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักปกครองที่ว่า นอกจากความตั้งใจ
จริงและความฉลาดแล้ว จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงด้วย ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า 

 “ประการส าคัญที่สุด ตลอดเวลาที่ท างานจะต้องพยายามควบคุมทั้งกายและใจให้อยู่ในความสงบ 
หนักแน่นและม่ันคง แน่นอน มีสติและความส ารวม รอบคอบ โดยตลอดไม่ปล่อยให้ตื่นเต้น หว่ันไหวและฟุ้งซ่าน” 
 
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นจังหวัดแรก ได้ใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ 
 ผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
 (๑) แก้ปัญหาความขัดแย้งในสงครามแบ่งแยกดินแดนและสงครามชิงประชาชนในพ้ืนที่ที่เปราะบาง
และมีผู้คนหลายเผ่าหลายพันธุ์ ท าหน้าที่ของความเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในลักษณะที่เป็น “ดินเนื้อเดียว” 
กับผู้คนในท้องถิ่น และได้คิดวิธีบริหารแบบ “๓ ส” ขึ้นมา ดังนี้ 
  ๑) ส ตัวแรก เสมอภาค เน้นหนักที่ความเสมอภาคทางกฎหมาย ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างเสมอภาค 
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  ๒) ส ตัวที่สอง สุจริต คอร์รัปชันต้องไม่มี ห้ามเรียกเงินเรียกทองจากผู้ที่มาติดต่อ 
  ๓) ส ตัวที่สาม สามัคคี อย่าไปแบ่งพรรคแบ่งพวก 
  นอกเหนือจากนโยบายเสมอภาค สุจริต และสามัคคีแล้ว ยังได้ด าเนินการอ่ืน ๆ ได้แก่ การเข้าหา
ประชาชน การเข้าถึงปัญหา เป็นรูปแบบหนึ่งของการท างานแบบเข้าถึงตัว และเข้าถึงหัวใจของประชาชน ท าสงคราม
ช่วงชิงประชาชนคือการท างานแบบลงไปทั้งตัว ที่ไหนมีงานเกี่ยวกับศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือมุสลิมก็เข้าไปมี
ส่วนร่วมด้วย 
 ๒.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  
 ผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
 (๑) แก้ปัญหาด้านการท ามาหากินของผู้ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นปัญหาหลักของจังหวัด
สระบุรีในขณะนั้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ท้าทาย จึงได้คิดโครงการที่จะบรรเทาปัญหาของพ่ีน้องประชาชนชาวสระบุรี 
โครงการแรกคือ โครงการ “๓ น” ชื่อเต็มว่า โครงการ เนื้อ นม น้ า ซึ่งด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการท ากิน
ของเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 
 ๑) เนื้อและนม คือโครงการส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงโคเนื้อและโคนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโคนม
ที่มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์โคนมในเวลาต่อมา  
 ๒) ส่วนน้ า คือโครงการสร้างแหล่งน้ าเพ่ือแหล่งอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้าน โดยให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเรื่องน้ า ขุดคลองเพ่ิมเติม และประสานความร่วมมือกับเอกชนในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ า เนื่องจาก
การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าบางจุดอยู่ในพื้นท่ีของเอกชน 
 (๒) แก้ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ มีเรื่องราวที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการปล้นธนาคาร ธนาคารนครหลวงไทย 
สาขาท่าเรือ โดยมีหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนชื่อ อารีย์ วงศ์อารยะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ด้วยการท างาน
แบบเกาะติดสถานการณ์จนสามารถจับกุมคนร้ายและสามารถน าเงินมาคืนธนาคาร 
 ๒.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 
 ผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
  (๑) แก้ปัญหาความไม่สงบบริเวณชายแดน เพ่ือความสงบสุขของประชาชนในพ้ืนที่เนื่องจากจังหวัด
ปราจีนบุรีมีลักษณะเป็น “เมืองทหาร” การประสานงานจึงเป็นหลักการส าคัญและมีความจ าเป็นระหว่างฝ่ายปกครอง
กับฝ่ายทหาร ต้องลงไปคลุกคลีจนมีลักษณะที่เป็นดินเนื้อเดียวกัน ไม่ใช่นั่งท างานอยู่บนศาลากลางจังหวัดเท่านั้น 
แต่จะต้องออกชายแดนตลอดเวลา เพราะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องการลักลอบค้าอาวุธสงครามรอยต่อชายแดน  
รวมถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับต ารวจ เนื่องจากมีการตั้งด่านตรวจ  เพ่ือตรวจตราความเคลื่อนไหว
ของโจรผู้ร้าย ซึ่งก่อปัญหาให้กับชาวบ้านธรรมดาทั่วไป ก็ได้สั่งให้ยกเลิกด่านลอย นี่เป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขให้แก่ชาวบ้านเหล่านั้น  
 ๒.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
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 (๑) แก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรม ที่ได้ชื่อว่าเป็น
เมืองอู่ข้าวอู่น้ าของประเทศ ปัญหาดังกล่าวท้าทายความสามารถในด้านการเป็นนักพัฒนา เนื่องจากเป็นงานด้าน
พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน แม้ว่าการแก้ไขปัญหาทางด้านราคาผลผลิตเป็นไปอย่างยากล าบาก 
แต่หนทางนั้นก็มีอยู่ว่าควรจะต้องลดต้นทุนการผลิตให้ได้ และวิธีการลดต้นทุนที่ส าคัญ คือการส่งเสริมให้มี        
การใช้ปุ๋ยหมัก จึงริเริ่มโครงการสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาระดับหมู่บ้านต าบล     
โดยได้วางแนวทางพัฒนาหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดองค์ประกอบมาตรฐานตัวชี้วัดหมู่บ้านพัฒนา       
ให้ครอบคลุมวิถีความเป็นอยู่ที่จ าเป็นของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน จ านวน ๕๗ ตัว พร้อมทั้งได้ปรับปรุงเครื่องชี้วัด
ความจ าเป็นพื้นฐาน (จ.ป.ฐ.) เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ของจังหวัด ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๒.๕ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 ผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
 (๑) เรื่องเพชรซาอุดิอาระเบีย การกลั่นกรองส านวนการสอบสวนกรณีโจรกรรมเครื่องเพชร           
คดีฆาตกรรมเจ้าหน้าที่สถานทูตซาอุดิอาระเบีย ๔ คน คดีการหายสาบสูญของนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบีย 
 (๒) เรื่องการกอบกู้เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ มีงานส าคัญ ๒ เรื่อง คือ การติดตามผู้สูญหาย
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์จลาจลซึ่งเต็มไปด้วยความซับซ้อนอ่อนไหวและส่งผลกระทบต่อความรัก
ความเข้าใจและความสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงภาพลักษณ์ของรัฐบาลในสายตาของต่างประเทศ 
 (๓) เรื่องการปรับปรุงการบริหารการปกครองท้องถิ่น เกิดจากกระแสอุดมการณ์ประชาธิปไตยมาแรง
ในขณะน้ัน กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกลไกหลักในการก ากับดูแลการปกครองท้องถิ่นทุกระดับ แม้จะมีทิศทาง
ที่ชัดเจนท่ีจะพัฒนาประชาธิปไตย แต่ก็ไม่อาจต้านทางกระแสดังกล่าว โดยทัศนะเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
เรื่องประชาธิปไตยไม่ใช่เน้นการเลือกตั้ง แต่จ าเป็นต้องเอาคนที่มีความสามารถมาท างาน จึงจะมีหลักประกัน
ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน 
 ๒.๖ อธิบดีกรมท่ีดิน 
 ผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
 (๑) ได้ด าเนินโครงการต่อเนื่องตามภารกิจของกรมที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะงานจัดที่ดินเพื่อชาวนาชาวไร่ งานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพ่ืออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง
การรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อบริการประชาชน ทั้งได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในส านักงานที่ดินเพ่ือช่วย
ในการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม และรังวัดที่ดิน 
 
๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาที่ประสบความส าเร็จ 
 หลักการในการท างาน การได้ชื่อว่าเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องทุ่มเทอุทิศชีวิตทั้งชีวิต
และจิตวิญญาณบริหารราชการแผ่นดินสนองเบื้องพระยุคลบาท ยึดมั่นในหลักการความถูกต้อง ทั้งในหลักนิติธรรม
โดยไม่หวั่นไหวต่อกระแสความกดดันใด ๆ ที่ไม่ถูกท านองคลองธรรม ซึ่งเป็นการท างานที่ทุ่มเทด้วยความรับผิดชอบ 
และด้วยความม่ันอกมั่นใจในสุจริตของตนเอง 
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 เทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและการแก้ปัญหา ดังนี้ 
๓.๑ ปรับบทบาทให้เข้ากับสถานการณ์ 

 นักปกครองที่ดีจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ บทบาทเดิมที่ เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง          
วันนี้อาจจะไม่ถูกต้องแล้วก็ได้ ดังนั้นคงต้องเปลี่ยน เพ่ือให้เข้ากับประชาชน จะท าอะไรหรืออย่างไรก็ได้            
ให้ประชาชนเขารักนายอ าเภอ รักปลัดจังหวัด จะท าอะไรก็ได้ที่จะให้ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน คณะกรรมการสภาต าบล
เป็นพวกให้ได้ เราจะขัดแย้งกันไม่ได้แล้ว หน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือ จะต้องท าให้ฝ่ายการเมืองท้องถิ่น        
เป็นพวกเราให้ได้ทั้งหมด เพราะว่าต่อไปเราต้องมองข้างหน้าว่า ไม่ใช่ทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบที่เรา จะเดินได้  
อย่างสบายใจ จะมีขวากหนามเต็มไปหมดบางแห่งเราอาจจะถูกวางกับระเบิดเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นจะต้องเดินทาง
หลีกเลี่ยงขวากหนามทั้งหมด หลีกเลี่ยงกับระเบิดทั้งหลายเพ่ือไปสู่จุดหมายปลายทาง 
 ๓.๒ นักปกครองจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ 
 ข้าราชการฝ่ายปกครองหรือมหาดไทยนั้น สิ่งที่เราต้องคิดในปัจจุบันคือต้องเป็นนักปลุกระดมมวลชน
ต้องมีมวลชนอยู่ในมือ เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้แล้ว ขณะนี้ปัญหาก าลังจะเข้ามาล้อมรอบตัว เราต้องมีพวก 
ดังนั้นต้องสร้างมวลชนของตนเองไว้ทุกแห่ง นายอ าเภอทุกคน ปลัดอ าเภอทุกคน เจ้าหน้าที่ของส่วนอ าเภอทุกฝ่าย
ต้องเป็นพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานระดับพ้ืนที่ หัวใจส าคัญที่สุดคือ การเข้าถึงมวลชน ดังนั้นจะไปใช้
อ านาจ หรือใช้บทบาทในทางที่ไม่ถูกต้องน่าจะท าไม่ได้แล้ว เพราะว่าหากท าเช่นนั้นก็จะเสียมวลชน นายอ าเภอ
ทั้งหมด ปลัดจังหวัดทั้งหมดที่อยู่ทั่วประเทศคงจะเข้าใจว่าท าไมจ า เป็นจะต้องมีมวลชนอยู่ในมือ อย่าไปขัดแย้ง    
กับมวลชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก านันผู้ใหญ่บ้าน ถ้านายอ าเภอคนไหนไปขัดแย้งกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน      
เรื่องผลประโยชน์ ถ้ามีเรื่องขึ้นจะย้ายนายอ าเภอเรื่องอ่ืนไม่ว่า ถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นมีเรื่อง นายอ าเภอ
จะต้องไม่มีเรื่อง จะต้องพูดกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกคนรู้เรื่อง เป็นพวกเดียวกัน ในแต่ละเดือน อ าเภอไหน            
ที่ยังไม่เคยท าต้องไปท าเสีย เดือนหนึ่งต้องคุยกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่บ้าน เชิญกันมากินข้าว เชิญเขามาเลี้ยงดู     
เชิญมาท าความเข้าใจ ต้องเอาเป็นพวกที่พูดอย่างนี้ส าคัญ มันเป็นเรื่องของสถาบัน 
 ทุกอย่างที่เราท ากันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เราทิ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เพราะก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นสายเลือดของเราต้องเอามาเป็นพวกให้ได้ และถ้าท าได้ทั้งหมด ความมั่นคง  
ความแน่นอนจะอยู่กับฝ่ายปกครอง เรื่องนี้ส าคัญเพราะเครื่องมือของนายอ าเภอนั้น  ไม่มีอะไรมาก นอกจาก       
ไม่ใช้กฎหมายแล้ว ก็คือ ก าชับก านันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแล ทุกคนจะต้องมีมวลชน    
ของตนเอง เพ่ือความมั่นคงในการที่จะพัฒนา เพราะการที่เราสร้างมวลชนนั้น นอกเหนือไปจากความมั่นคง      
ของเราแล้วจะช่วยในการที่เราจะพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนด้วย 
 ๓.๓ ท างานสมัยใหม่ต้องใช้แผนและข้อมูล 
 การท างานในปัจจุบัน เราจะท างานแบบเป็นชิ้น ๆ อัน ๆ นั้นคงไม่ได้แล้ว คือเห็นอะไรวันนี้จะท าพรุ่งนี้ 
จะท าเป็นเรื่อง ๆ ไปนั้นคงไม่ได้แล้ว ทุกอ าเภอจะต้องมีแผนงานของตนเอง ตามที่จังหวัดเขาก าหนดไว้             
ในแผนพัฒนาจังหวัด โดยในแต่ละอ าเภอจะต้องมีแผนงานรองรับ  เพราะฉะนั้นแผนที่เราท าขึ้นที่อ าเภอ            
จึงเป็นหัวใจและเป็นฐานส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัด ทุกท่านต้องมีความรู้สึ กว่าแผนนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญ     
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 (๑) แก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรม ที่ได้ชื่อว่าเป็น
เมืองอู่ข้าวอู่น้ าของประเทศ ปัญหาดังกล่าวท้าทายความสามารถในด้านการเป็นนักพัฒนา เนื่องจากเป็นงานด้าน
พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน แม้ว่าการแก้ไขปัญหาทางด้านราคาผลผลิตเป็นไปอย่างยากล าบาก 
แต่หนทางนั้นก็มีอยู่ว่าควรจะต้องลดต้นทุนการผลิตให้ได้ และวิธีการลดต้นทุนที่ส าคัญ คือการส่งเสริมให้มี        
การใช้ปุ๋ยหมัก จึงริเริ่มโครงการสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาระดับหมู่บ้านต าบล     
โดยได้วางแนวทางพัฒนาหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดองค์ประกอบมาตรฐานตัวชี้วัดหมู่บ้านพัฒนา       
ให้ครอบคลุมวิถีความเป็นอยู่ที่จ าเป็นของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน จ านวน ๕๗ ตัว พร้อมทั้งได้ปรับปรุงเครื่องชี้วัด
ความจ าเป็นพื้นฐาน (จ.ป.ฐ.) เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ของจังหวัด ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๒.๕ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 ผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
 (๑) เรื่องเพชรซาอุดิอาระเบีย การกลั่นกรองส านวนการสอบสวนกรณีโจรกรรมเครื่องเพชร           
คดีฆาตกรรมเจ้าหน้าที่สถานทูตซาอุดิอาระเบีย ๔ คน คดีการหายสาบสูญของนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบีย 
 (๒) เรื่องการกอบกู้เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ มีงานส าคัญ ๒ เรื่อง คือ การติดตามผู้สูญหาย
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์จลาจลซึ่งเต็มไปด้วยความซับซ้อนอ่อนไหวและส่งผลกระทบต่อความรัก
ความเข้าใจและความสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงภาพลักษณ์ของรัฐบาลในสายตาของต่างประเทศ 
 (๓) เรื่องการปรับปรุงการบริหารการปกครองท้องถิ่น เกิดจากกระแสอุดมการณ์ประชาธิปไตยมาแรง
ในขณะนั้น กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกลไกหลักในการก ากับดูแลการปกครองท้องถิ่นทุกระดับ แม้จะมีทิศทาง
ที่ชัดเจนท่ีจะพัฒนาประชาธิปไตย แต่ก็ไม่อาจต้านทางกระแสดังกล่าว โดยทัศนะเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
เรื่องประชาธิปไตยไม่ใช่เน้นการเลือกตั้ง แต่จ าเป็นต้องเอาคนที่มีความสามารถมาท างาน จึงจะมีหลักประกัน
ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน 
 ๒.๖ อธิบดีกรมท่ีดิน 
 ผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
 (๑) ได้ด าเนินโครงการต่อเนื่องตามภารกิจของกรมที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะงานจัดที่ดินเพื่อชาวนาชาวไร่ งานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพ่ืออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง
การรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อบริการประชาชน ทั้งได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในส านักงานที่ดินเพ่ือช่วย
ในการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม และรังวัดที่ดิน 
 
๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาที่ประสบความส าเร็จ 
 หลักการในการท างาน การได้ชื่อว่าเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องทุ่มเทอุทิศชีวิตทั้งชีวิต
และจิตวิญญาณบริหารราชการแผ่นดินสนองเบื้องพระยุคลบาท ยึดมั่นในหลักการความถูกต้อง ทั้งในหลักนิติธรรม
โดยไม่หวั่นไหวต่อกระแสความกดดันใด ๆ ที่ไม่ถูกท านองคลองธรรม ซึ่งเป็นการท างานที่ทุ่มเทด้วยความรับผิดชอบ 
และด้วยความม่ันอกมั่นใจในสุจริตของตนเอง 
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 เทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและการแก้ปัญหา ดังนี้ 
๓.๑ ปรับบทบาทให้เข้ากับสถานการณ์ 

 นักปกครองที่ดีจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ บทบาทเดิมที่ เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง          
วันนี้อาจจะไม่ถูกต้องแล้วก็ได้ ดังนั้นคงต้องเปลี่ยน เพ่ือให้เข้ากับประชาชน จะท าอะไรหรืออย่างไรก็ได้            
ให้ประชาชนเขารักนายอ าเภอ รักปลัดจังหวัด จะท าอะไรก็ได้ที่จะให้ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน คณะกรรมการสภาต าบล
เป็นพวกให้ได้ เราจะขัดแย้งกันไม่ได้แล้ว หน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือ จะต้องท าให้ฝ่ายการเมืองท้องถิ่น        
เป็นพวกเราให้ได้ทั้งหมด เพราะว่าต่อไปเราต้องมองข้างหน้าว่า ไม่ใช่ทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบที่เรา จะเดินได้  
อย่างสบายใจ จะมีขวากหนามเต็มไปหมดบางแห่งเราอาจจะถูกวางกับระเบิดเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นจะต้องเดินทาง
หลีกเลี่ยงขวากหนามทั้งหมด หลีกเลี่ยงกับระเบิดทั้งหลายเพ่ือไปสู่จุดหมายปลายทาง 
 ๓.๒ นักปกครองจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ 
 ข้าราชการฝ่ายปกครองหรือมหาดไทยนั้น สิ่งที่เราต้องคิดในปัจจุบันคือต้องเป็นนักปลุกระดมมวลชน
ต้องมีมวลชนอยู่ในมือ เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้แล้ว ขณะนี้ปัญหาก าลังจะเข้ามาล้อมรอบตัว เราต้องมีพวก 
ดังนั้นต้องสร้างมวลชนของตนเองไว้ทุกแห่ง นายอ าเภอทุกคน ปลัดอ าเภอทุกคน เจ้าหน้าที่ของส่วนอ าเภอทุกฝ่าย
ต้องเป็นพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานระดับพ้ืนที่ หัวใจส าคัญที่สุดคือ การเข้าถึงมวลชน ดังนั้นจะไปใช้
อ านาจ หรือใช้บทบาทในทางที่ไม่ถูกต้องน่าจะท าไม่ได้แล้ว เพราะว่าหากท าเช่นนั้นก็จะเสียมวลชน นายอ าเภอ
ทั้งหมด ปลัดจังหวัดทั้งหมดที่อยู่ทั่วประเทศคงจะเข้าใจว่าท าไมจ า เป็นจะต้องมีมวลชนอยู่ในมือ อย่าไปขัดแย้ง    
กับมวลชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก านันผู้ใหญ่บ้าน ถ้านายอ าเภอคนไหนไปขัดแย้งกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน      
เรื่องผลประโยชน์ ถ้ามีเรื่องขึ้นจะย้ายนายอ าเภอเรื่องอ่ืนไม่ว่า ถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นมีเรื่อง นายอ าเภอ
จะต้องไม่มีเรื่อง จะต้องพูดกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกคนรู้เรื่อง เป็นพวกเดียวกัน ในแต่ละเดือน อ าเภอไหน            
ที่ยังไม่เคยท าต้องไปท าเสีย เดือนหนึ่งต้องคุยกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่บ้าน เชิญกันมากินข้าว เชิญเขามาเลี้ยงดู     
เชิญมาท าความเข้าใจ ต้องเอาเป็นพวกที่พูดอย่างนี้ส าคัญ มันเป็นเรื่องของสถาบัน 
 ทุกอย่างที่เราท ากันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เราทิ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เพราะก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นสายเลือดของเราต้องเอามาเป็นพวกให้ได้ และถ้าท าได้ทั้งหมด ความมั่นคง  
ความแน่นอนจะอยู่กับฝ่ายปกครอง เรื่องนี้ส าคัญเพราะเครื่องมือของนายอ าเภอนั้น  ไม่มีอะไรมาก นอกจาก       
ไม่ใช้กฎหมายแล้ว ก็คือ ก าชับก านันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแล ทุกคนจะต้องมีมวลชน    
ของตนเอง เพ่ือความมั่นคงในการที่จะพัฒนา เพราะการที่เราสร้างมวลชนนั้น นอกเหนือไปจากความมั่นคง      
ของเราแล้วจะช่วยในการที่เราจะพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนด้วย 
 ๓.๓ ท างานสมัยใหม่ต้องใช้แผนและข้อมูล 
 การท างานในปัจจุบัน เราจะท างานแบบเป็นชิ้น ๆ อัน ๆ นั้นคงไม่ได้แล้ว คือเห็นอะไรวันนี้จะท าพรุ่งนี้ 
จะท าเป็นเรื่อง ๆ ไปนั้นคงไม่ได้แล้ว ทุกอ าเภอจะต้องมีแผนงานของตนเอง ตามที่จังหวัดเขาก าหนดไว้             
ในแผนพัฒนาจังหวัด โดยในแต่ละอ าเภอจะต้องมีแผนงานรองรับ  เพราะฉะนั้นแผนที่เราท าขึ้นที่อ าเภอ            
จึงเป็นหัวใจและเป็นฐานส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัด ทุกท่านต้องมีความรู้สึ กว่าแผนนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญ     



- ๕๔๐ - 

ในการบริหารราชการของอ าเภอ ในการจัดท าแผนนั้นข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญมาก เรามีระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูล 
นายอ าเภอ ก็จ าเป็นต้องมีระบบข้อมูลไว้ทุกอ าเภอ เพราะฉะนั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่วนราชการต่าง  ๆ ต้องเอามาดู 
ต้องเอามาประมวลทั้งระบบ อาทิ ต้องตรวจดูว่า กชช.๒ ค หรือข้อมูลในระดับต าบลแต่ละต าบลมีอย่างไรบ้าง 
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ทั้งหมดมีกี่ตัว และเวลาก าหนดแผนในการพัฒนาขึ้นมาแล้ว  เราต้องด าเนินการ       
ให้เป็นไปตามแผนนั้นไม่ใช่ท าตามโครงการของนายอ าเภอ ผมถูกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีฯ ต่อว่าทุกปีว่า โครงการที่ท าระดับ ๑ นั้นเป็นโครงการของนายอ าเภอ เพราะฉะนั้นเราต้องมีแผน 
ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดมาจากระบบข้อมูล กชช.๒ ค จปฐ. หรือระบบข้อมูลของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เขามีจากระบบ
ข้อมูล กชช.๒ ค จปฐ. หรือระบบข้อมูลของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เขามีอยู่ต้องเอามาประมวลแล้วมาจัดท าเป็นแผน
ของอ าเภอให้เป็นแผนของทุกส่วนราชการซึ่งสามารถที่จะท างาน หรือพัฒนาในทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับความเป็นอยู่ 
ของประชาชนให้ครบถ้วน ถ้าทุกอ าเภอจัดท าแผนได้อย่างนี้ และใช้ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลในระดับต าบล   
เอามาใช้ในการที่จะก าหนดเป็นแผนของอ าเภอ ก็จะท าให้ระบบในการจัดท าแผนของกรมการปกครอง          
และกระทรวงมหาดไทย มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นระบบไปถึงส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพราะเราต้องรับเอานโยบายและแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาด าเนินการ
ในพ้ืนที่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องศึกษาระบบข้อมูล ต้องรู้จักระบบ GIS ระบบ MIS เราจ าเป็นต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้ 
แม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดผมว่าต้องเอามาเรียนคอมพิวเตอร์ต้องเอาไปศึกษาวิธีใช้คอมพิวเตอร์ ต้องเรียกข้อมูล 
คอมพิวเตอร์เป็น นายอ าเภอยิ่งส าคัญใหญ่นายอ าเภอต้องรู้ละเอียดมากกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องรู้ว่าจุดไหน    
ของต าบลมีข้อมูลเป็นอย่างไรบ้าง น้ าเป็นอย่างไร ถนนเป็นอย่างไร ความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่เป็นอย่างไร 
จึงจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต้องสามารถเรียกใช้ได้ ผมเองก็ต้องเรียน เมื่อ ๓ ปีที่แล้วก็ไปเรียนระบบข้อมูลตอนเป็น
อธิบดีกรมที่ดิน ยิ่งต้องละเอียดใหญ่ เพราะภายใน ๖ เดือนจะต้องรู้หมด ผมก็ต้องไปเรียน ผมต้องรู้หมด มิฉะนั้น
ปกครองดูแลเขาไม่ได้ เพราะฉะนั้น ส าหรับนายอ าเภอทั้งหลาย ผมคิดว่าเรื่องนี้ส าคัญและท่านจะต้องเก่งกว่า     
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะจะต้องรู้ละเอียดสามารถที่จะมีคอมพิวเตอร์ของตัวเองและเรียกข้อมูลมาดูได้ว่าขณะนี้             
ในแต่ละต าบลมีปัญหาอะไร อะไรที่ท าแล้ว อะไรที่ยังไม่ได้ท า อันไหนที่ท าไปแล้วมีข้อบกพร่องตรงไหน ไม่ใช้ให้คนอื่น
ไปดู พอเดินไปดูเขาก็บอกนี่แหล่งน้ าขนาดนี้ใช้การไม่ได้แล้ว หรือว่าก๊อกน้ าเครื่องสูบน้ าทั้งหลายใช้การไม่ได้แล้ว 
ไม่เห็นมีใครไปดูเลย ไม่ได้รับการแก้ไข อย่างนี้ จะท าให้เสียหน้า เพราะฉะนั้นการตรวจสอบข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญ 
เวลาไปตรวจราชการก็ดี ก่อนจะไปสามารถเช็คข้อมูลในระดับต าบลรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไร เวลาเราไปดูท าให้
เรารู ้ละเอียด แต่ถ้าไปแบบสุ่ม ๆ สุ่มสี่สุ่มห้าไปเรื่อย ๆ เขาให้ไปตรวจก็ไปคุยกับคนโน้นทีคนนั้นทีก็จบ              
ไม่มีประโยชน์เลย ถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลอยู่ในมือ เพราะฉะนั้นการท าแผนคือหัวใจส าคัญที่สุดของนายอ าเภอ    
ต่อไปข้างหน้าคนที่เข้ามาอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเข้ามาในระดับปลัดอ าเภอ  ก็จะต้องเป็นคอมพิวเตอร์           
ถ้าไม่เป็นคอมพิวเตอร์เขาก็ไม่เอา อันนี้ก็ขอฝากไว้ 
 ๓.๔ ต้องคิดแก้ไขปัญหาล่วงหน้า 
 อาทิ ปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติสาธารณภัยเป็นปัญหาส าคัญ เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็ต้องเอาใจใส่ 
ผมคิดว่าต้องมองไปข้างหน้าในเรื่องของภัยต่าง ๆ เหล่านี้ นายอ าเภอทุกคนจะต้องมีแผนก าหนดไว้ล่วงหน้า  
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เพราะสิ่งเหล่านี้มักเกิดขึ้นทุกปี สามารถที่จะบอกไว้ในแผนว่าจะท าการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
สาธารณภัย น้ าท่วม ภัยแล้งต่าง ๆ จะต้องมีแผนของตัวเองก าหนดไว้ล่วงหน้า ต้องเตรียมไว้ การเตรียมพร้อม
การดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นคูคลองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลเอาใจใส่ ใน
เรื่องของสิ่งอุปโภคต่าง ๆ ในกรณีท่ีน้ าท่วม การระดมส่วนราชการต่าง ๆ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือขอให้ก าหนดเป็นแผนไว้
เลย พอมีเรื่องอย่างนี้เกิดข้ึนก็สามารถท าได้ทันที อันนี้เป็นสิ่งที่จ าเป็น 

๓.๕ ต้องใช้งบประมาณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
 สิ่งที่ส าคัญที่สุดของฝ่ายปกครอง นายอ าเภอต้องใช้มวลชนเป็น ไม่ใช่เฉพาะส่วนราชการที่มีเครื่องมือ
เท่านั้น ท่านต้องให้ผู้ใหญ่บ้าน ก านันของท่าน ดูแลรักษามวลชนเป็นช่วง ๆ และใช้พลังมวลชนที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ 
เรื่องนี้ส าคัญและขอฝากเอาไว้ด้วย เพราะถ้าหากว่าเราท าในส่วนนี้ได้ จะท าให้งานการดูแลรักษา ซึ่งต่อไปจะเป็นงาน
หลักของกระทรวงมหาดไทยของกรมการปกครอง โดยนายอ าเภอจะต้องฉลาดในเรื่องนี้ ผมต้องเรียนตรง ๆ ว่าสิ่งต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการ งบประมาณที่ต้องใช้ ต้องท าด้วยความบริสุทธิ์ใจ ขณะนี้ทุกคนจ้องว่างบประมาณที่ได้ไปนั้น
จะเอาไปละลายแม่น้ าหมด เขามองเราในทางที่ไม่ค่อยจะดีมองจังหวัดในทางที่ไม่ค่อยจะดี มองอ าเภอในทางที่ไม่ค่อยดี 
เพราะฉะนั้นการใช้เม็ดเงินที่จะท าโครงการต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถึงแม้ว่าผมรู้ว่าท่านทั้งหลายพยายามท าให้ดีที่สุดแล้ว 
แต่ว่ามีสิ่งแวดล้อมภายนอกบังคับให้มีปัญหา ผมเองก็เข้าใจ แต่ว่าท่านจะท าอย่างไรก็แล้วแต่ต้องท าให้ดีให้ครบ
โครงการให้เป็นประโยชน์ อย่าไปคิดท าแบบสมัยก่อนว่าไม่เป็นไร ไม่มีคนไปดูหรอก อาทิ บอกว่าโครงการสร้างถนน 
แต่ก็ไม่ได้สร้างจริง ขอให้ทุกคนโปรดเข้าใจว่า เราพยายามที่จะรักษาความอยู่ยงคงกะพันไม่ให้ใครมาด่าว่าเราเสีย ๆ 
หาย ๆ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งอกตั้งใจท าในส่วนนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ เม็ดเงินทุกบาทต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

๓.๖ ข้าราชการต้องมีจุดยืนที่แน่นอน  
 ข้าราชการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาล หน้าที่ของเรา คือ 
ท าตามนโยบายอย่าไปแคร์ว่าคนนั้นเป็นรัฐบาล คนนั้นเป็นนายกฯ หน้าที่ของเราข้าราชการคือ ท าตามนโยบาย
เมื่อนโยบายมีว่าอย่างไร เราต้องปฏิบัติตามนั้น เราจะไม่เล่นการเมืองในทางที่ผิด ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 
หรือว่าฝ่ายปกครองนั้นต้องรู้จักการเมืองต้องท าการเมืองเป็นแต่จะไม่เล่นการเมืองในทางที่ผิด ต้องยืนให้มั่นคง 
จุดยืนต้องแน่นอน ถ้าหากว่าพลิ้วไปเรื่อยเพ่ือที่จะให้ตัวเองอยู่รอด แต่เสียหลักการเสียชื่ออย่างนั้น หมายถึงการเล่น
การเมืองหรือท าการเมืองอย่างสกปรกแล้วจะเสียหายสถาบัน ต้องยืนให้มั่น ผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปแข็งข้อ 
แต่ค าว่ายืนให้มั่นหมายความว่า ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ครบสมบูรณ์ อันไหนที่เราควรจะต้องเข้ากับเขา อันไหนที่ควร
จะท าให้เป็นไปตามนโยบาย อันไหนที่จะท าให้ได้ประโยชน์ส่วนรวม แต่ทุกอย่างต้องถือประชาชนเป็นหลักไม่ใช่  
เอาตัวรอดเพราะถ้าหากทุกคนเอาตัวรอดหมด ผมว่าสถาบันกระทรวงมหาดไทยอยู่ไม่ได้และถ้าหากข้าราชการ  
ของเราไปเข้ากับการเมืองฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ อีกหน่อยก็ไม่ต้องอยู่ เพราะถ้าเราเป็นฝักฝ่ายในรัฐบาลชุดนี้  พอรัฐบาล 
ชุดใหม่มา เราก็ถูกย้ายแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปตลอด  

ดังนั้น ต้องยืนให้มั่น จุดยืนต้องแน่นอน แต่ไม่ได้ไปทะเลาะ ไม่แนะน าให้ไปแข็งข้อ ไม่แนะน าให้ไป
ทะเลาะกับใคร แต่จุดยืนของเรา เราต้องรู้จักวิธีเอาใจท าอย่างไร วิธีที่จะท าให้เราสมประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ในการบริหารราชการของอ าเภอ ในการจัดท าแผนนั้นข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญมาก เรามีระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูล 
นายอ าเภอ ก็จ าเป็นต้องมีระบบข้อมูลไว้ทุกอ าเภอ เพราะฉะนั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่วนราชการต่าง  ๆ ต้องเอามาดู 
ต้องเอามาประมวลทั้งระบบ อาทิ ต้องตรวจดูว่า กชช.๒ ค หรือข้อมูลในระดับต าบลแต่ละต าบลมีอย่างไรบ้าง 
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ทั้งหมดมีกี่ตัว และเวลาก าหนดแผนในการพัฒนาขึ้นมาแล้ว  เราต้องด าเนินการ       
ให้เป็นไปตามแผนนั้นไม่ใช่ท าตามโครงการของนายอ าเภอ ผมถูกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีฯ ต่อว่าทุกปีว่า โครงการที่ท าระดับ ๑ นั้นเป็นโครงการของนายอ าเภอ เพราะฉะนั้นเราต้องมีแผน 
ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดมาจากระบบข้อมูล กชช.๒ ค จปฐ. หรือระบบข้อมูลของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เขามีจากระบบ
ข้อมูล กชช.๒ ค จปฐ. หรือระบบข้อมูลของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เขามีอยู่ต้องเอามาประมวลแล้วมาจัดท าเป็นแผน
ของอ าเภอให้เป็นแผนของทุกส่วนราชการซึ่งสามารถที่จะท างาน หรือพัฒนาในทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับความเป็นอยู่ 
ของประชาชนให้ครบถ้วน ถ้าทุกอ าเภอจัดท าแผนได้อย่างนี้ และใช้ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลในระดับต าบล   
เอามาใช้ในการที่จะก าหนดเป็นแผนของอ าเภอ ก็จะท าให้ระบบในการจัดท าแผนของกรมการปกครอง          
และกระทรวงมหาดไทย มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นระบบไปถึงส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพราะเราต้องรับเอานโยบายและแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาด าเนินการ
ในพ้ืนที่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องศึกษาระบบข้อมูล ต้องรู้จักระบบ GIS ระบบ MIS เราจ าเป็นต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้ 
แม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดผมว่าต้องเอามาเรียนคอมพิวเตอร์ต้องเอาไปศึกษาวิธีใช้คอมพิวเตอร์ ต้องเรียกข้อมูล 
คอมพิวเตอร์เป็น นายอ าเภอยิ่งส าคัญใหญ่นายอ าเภอต้องรู้ละเอียดมากกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องรู้ว่าจุดไหน    
ของต าบลมีข้อมูลเป็นอย่างไรบ้าง น้ าเป็นอย่างไร ถนนเป็นอย่างไร ความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่เป็นอย่างไร 
จึงจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต้องสามารถเรียกใช้ได้ ผมเองก็ต้องเรียน เมื่อ ๓ ปีที่แล้วก็ไปเรียนระบบข้อมูลตอนเป็น
อธิบดีกรมที่ดิน ยิ่งต้องละเอียดใหญ่ เพราะภายใน ๖ เดือนจะต้องรู้หมด ผมก็ต้องไปเรียน ผมต้องรู้หมด มิฉะนั้น
ปกครองดูแลเขาไม่ได้ เพราะฉะนั้น ส าหรับนายอ าเภอทั้งหลาย ผมคิดว่าเรื่องนี้ส าคัญและท่านจะต้องเก่งกว่า     
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะจะต้องรู้ละเอียดสามารถที่จะมีคอมพิวเตอร์ของตัวเองและเรียกข้อมูลมาดูได้ว่าขณะนี้             
ในแต่ละต าบลมีปัญหาอะไร อะไรที่ท าแล้ว อะไรที่ยังไม่ได้ท า อันไหนที่ท าไปแล้วมีข้อบกพร่องตรงไหน ไม่ใช้ให้คนอื่น
ไปดู พอเดินไปดูเขาก็บอกนี่แหล่งน้ าขนาดนี้ใช้การไม่ได้แล้ว หรือว่าก๊อกน้ าเครื่องสูบน้ าทั้งหลายใช้การไม่ได้แล้ว 
ไม่เห็นมีใครไปดูเลย ไม่ได้รับการแก้ไข อย่างนี้ จะท าให้เสียหน้า เพราะฉะนั้นการตรวจสอบข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญ 
เวลาไปตรวจราชการก็ดี ก่อนจะไปสามารถเช็คข้อมูลในระดับต าบลรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไร เวลาเราไปดูท าให้
เรารู ้ละเอียด แต่ถ้าไปแบบสุ่ม ๆ สุ่มสี่สุ่มห้าไปเรื่อย ๆ เขาให้ไปตรวจก็ไปคุยกับคนโน้นทีคนนั้นทีก็จบ              
ไม่มีประโยชน์เลย ถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลอยู่ในมือ เพราะฉะนั้นการท าแผนคือหัวใจส าคัญที่สุดของนายอ าเภอ    
ต่อไปข้างหน้าคนที่เข้ามาอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเข้ามาในระดับปลัดอ าเภอ  ก็จะต้องเป็นคอมพิวเตอร์           
ถ้าไม่เป็นคอมพิวเตอร์เขาก็ไม่เอา อันนี้ก็ขอฝากไว้ 
 ๓.๔ ต้องคิดแก้ไขปัญหาล่วงหน้า 
 อาทิ ปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติสาธารณภัยเป็นปัญหาส าคัญ เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็ต้องเอาใจใส่ 
ผมคิดว่าต้องมองไปข้างหน้าในเรื่องของภัยต่าง ๆ เหล่านี้ นายอ าเภอทุกคนจะต้องมีแผนก าหนดไว้ล่วงหน้า  
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เพราะสิ่งเหล่านี้มักเกิดขึ้นทุกปี สามารถที่จะบอกไว้ในแผนว่าจะท าการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
สาธารณภัย น้ าท่วม ภัยแล้งต่าง ๆ จะต้องมีแผนของตัวเองก าหนดไว้ล่วงหน้า ต้องเตรียมไว้ การเตรียมพร้อม
การดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นคูคลองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลเอาใจใส่ ใน
เรื่องของสิ่งอุปโภคต่าง ๆ ในกรณีท่ีน้ าท่วม การระดมส่วนราชการต่าง ๆ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือขอให้ก าหนดเป็นแผนไว้
เลย พอมีเรื่องอย่างนี้เกิดข้ึนก็สามารถท าได้ทันที อันนี้เป็นสิ่งที่จ าเป็น 

๓.๕ ต้องใช้งบประมาณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
 สิ่งที่ส าคัญที่สุดของฝ่ายปกครอง นายอ าเภอต้องใช้มวลชนเป็น ไม่ใช่เฉพาะส่วนราชการที่มีเครื่องมือ
เท่านั้น ท่านต้องให้ผู้ใหญ่บ้าน ก านันของท่าน ดูแลรักษามวลชนเป็นช่วง ๆ และใช้พลังมวลชนที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ 
เรื่องนี้ส าคัญและขอฝากเอาไว้ด้วย เพราะถ้าหากว่าเราท าในส่วนนี้ได้ จะท าให้งานการดูแลรักษา ซึ่งต่อไปจะเป็นงาน
หลักของกระทรวงมหาดไทยของกรมการปกครอง โดยนายอ าเภอจะต้องฉลาดในเรื่องนี้ ผมต้องเรียนตรง ๆ ว่าสิ่งต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการ งบประมาณที่ต้องใช้ ต้องท าด้วยความบริสุทธิ์ใจ ขณะนี้ทุกคนจ้องว่างบประมาณที่ได้ไปนั้น
จะเอาไปละลายแม่น้ าหมด เขามองเราในทางที่ไม่ค่อยจะดีมองจังหวัดในทางที่ไม่ค่อยจะดี มองอ าเภอในทางที่ไม่ค่อยดี 
เพราะฉะนั้นการใช้เม็ดเงินที่จะท าโครงการต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถึงแม้ว่าผมรู้ว่าท่านทั้งหลายพยายามท าให้ดีที่สุดแล้ว 
แต่ว่ามีสิ่งแวดล้อมภายนอกบังคับให้มีปัญหา ผมเองก็เข้าใจ แต่ว่าท่านจะท าอย่างไรก็แล้วแต่ต้องท าให้ดีให้ครบ
โครงการให้เป็นประโยชน์ อย่าไปคิดท าแบบสมัยก่อนว่าไม่เป็นไร ไม่มีคนไปดูหรอก อาทิ บอกว่าโครงการสร้างถนน 
แต่ก็ไม่ได้สร้างจริง ขอให้ทุกคนโปรดเข้าใจว่า เราพยายามที่จะรักษาความอยู่ยงคงกะพันไม่ให้ใครมาด่าว่าเราเสีย ๆ 
หาย ๆ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งอกตั้งใจท าในส่วนนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ เม็ดเงินทุกบาทต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

๓.๖ ข้าราชการต้องมีจุดยืนที่แน่นอน  
 ข้าราชการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาล หน้าที่ของเรา คือ 
ท าตามนโยบายอย่าไปแคร์ว่าคนนั้นเป็นรัฐบาล คนนั้นเป็นนายกฯ หน้าที่ของเราข้าราชการคือ ท าตามนโยบาย
เมื่อนโยบายมีว่าอย่างไร เราต้องปฏิบัติตามนั้น เราจะไม่เล่นการเมืองในทางที่ผิด ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 
หรือว่าฝ่ายปกครองนั้นต้องรู้จักการเมืองต้องท าการเมืองเป็นแต่จะไม่เล่นการเมืองในทางที่ผิด ต้องยืนให้มั่นคง 
จุดยืนต้องแน่นอน ถ้าหากว่าพลิ้วไปเรื่อยเพ่ือที่จะให้ตัวเองอยู่รอด แต่เสียหลักการเสียชื่ออย่างนั้น หมายถึงการเล่น
การเมืองหรือท าการเมืองอย่างสกปรกแล้วจะเสียหายสถาบัน ต้องยืนให้มั่น ผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปแข็งข้อ 
แต่ค าว่ายืนให้มั่นหมายความว่า ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ครบสมบูรณ์ อันไหนที่เราควรจะต้องเข้ากับเขา อันไหนที่ควร
จะท าให้เป็นไปตามนโยบาย อันไหนที่จะท าให้ได้ประโยชน์ส่วนรวม แต่ทุกอย่างต้องถือประชาชนเป็นหลักไม่ใช่  
เอาตัวรอดเพราะถ้าหากทุกคนเอาตัวรอดหมด ผมว่าสถาบันกระทรวงมหาดไทยอยู่ไม่ได้และถ้าหากข้าราชการ  
ของเราไปเข้ากับการเมืองฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ อีกหน่อยก็ไม่ต้องอยู่ เพราะถ้าเราเป็นฝักฝ่ายในรัฐบาลชุดนี้  พอรัฐบาล 
ชุดใหม่มา เราก็ถูกย้ายแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปตลอด  

ดังนั้น ต้องยืนให้มั่น จุดยืนต้องแน่นอน แต่ไม่ได้ไปทะเลาะ ไม่แนะน าให้ไปแข็งข้อ ไม่แนะน าให้ไป
ทะเลาะกับใคร แต่จุดยืนของเรา เราต้องรู้จักวิธีเอาใจท าอย่างไร วิธีที่จะท าให้เราสมประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ให้ประชาชนเขาสมประโยชน์ เราจะท าอย่างไรเราควรจะยืนอย่างไรให้เหมาะสม ข้าราชการต้องยืนให้ชัดเจน 
เพราะนายอ าเภอนั้นส าคัญมาก ต้องเข้าใจว่านายอ าเภอเป็นหัวใจส าคัญของงานของกระทรวงมหาดไทย 
เพราะฉะนั้น ความหวังของกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ที่นายอ าเภอทั้งหลาย ผมก็พูดกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกครั้ง   
ว่าต้องดูแลกันให้ดีเพราะเราท าอะไรก็ต้องคิดว่า เราจะต้องรักษาสถาบันของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราท าได้        
เพราะเราเกิดมาจากที่นี่ เกิดมาจากสิงห์ก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัย 

๓.๗ ต้องวางตัวให้เหมาะแก่บุคคลและสถานการณ์ 
 ผมอยากจะพูดถึง การวางตัวของเรา ผมขอยืนยันว่ านายอ าเภอนั้นเป็นหัว ใจส าคัญของ
กระทรวงมหาดไทยข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งของกรมการปกครอง ถือว่าเป็น
ข้าราชการที่มีความส าคัญที่จะสร้างให้กระทรวงมหาดไทยอยู่รอดปลอดภัยได้ เพราะฉะนั้นการวางตัวในส่วนนี้    
จึงเป็นเรื่องที่ความส าคัญท่านจะต้องวางตัวอย่างไร การวางตัวของท่านนั้นมีหลายสถานะกับการเมืองนั้น       
ท่านจะวางตัวอย่างไร กับเพ่ือนข้าราชการของทุกส่วนราชการท่านจะวางตัวอย่างไร กับ ฝ่ายท้องถิ่นต่าง ๆ 
นายอ าเภอต้องวางตัวอย่างไรที่จะให้เขาเกิดความรู้สึกเกรงอกเกรงใจเรา และการวางตัวกับพ่ีน้องประชาชน        
ท่านนายอ าเภอกับคณะของพวกเราที่อยู่ฝ่ายปกครองจะวางตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มันเป็นเรื่องยาก
ฉะนั้นต้องวางตัวให้ดี ต้องให้เขารัก นายอ าเภอคือนักปลุกระดมมวลชนที่ส าคัญ ต้องมีมวลชนอยู่ในมือเอาไว้ท างาน
ไม่ได้เอาไว้ท าในสิ่งที่ผิด เรามีเครื่องมือมวลชนของเรา คือท างานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมของอ าเภอ แต่ถ้ามี    
การรังแกก็ต้องสู้ เพราะฉะนั้นขณะนี้พวกเราทั้งหลายต้องวางตัวอย่างไร ในสถานการณ์ปัจจุบันและก็มองไป       
ในอนาคต ผมขอฝากไว้ 

๓.๘ ผนึกก าลังกันเพ่ือรักษาสถาบัน 
 อันนี้เป็นปัจจัยส าคัญที่จะรักษาสถาบันของเรา เราไม่อยากจะเห็นสถาบันของเราแตกแยก ผมได้เคยพูด
แม้กระทั่งเรื่องแบ่งกระทรวงนี้ ผมก็ไม่ยอมถ้ายอมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้ว ถึงแม้ผมจะออกไปแล้วก็ตาม แต่ถ้ามา
แบ่งแยกในทางท่ีไม่ถูกต้อง เราก็ต้องสู้ สู้เพื่อสถาบันของเรา ฝากไว้ด้วย การท าความดีคือการท างานให้สถาบันของ
เราเติบโต นั่นคือการต่อสู้ที่ถูกต้อง มีเวลาคุยกันก็เกือบชั่วโมง ก็คือว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจ ประเทศของเรานี้  
ในทางการบริหารในทางการปกครอง พวกเราทั้งหลายมีส่วนส าคัญมากในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ 
เพราะถ้าหากพวกเราท าไม่ดีหรือไม่ท าประโยชน์ป่านนี้ก็คงมีปัญหาไปแล้ว บ้านเมืองของเราผ่านการต่อสู้       
ในทางความคิด ตั้งแต่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อะไรต่ออะไรมายาวนาน พวกเราต่อสู้กันมาจนกระทั่งบ้านเมือง   
อยู่รอดปลอดภัยเพราะฉะนั ้นเราต้องต่อสู้ต่อไปอีก การต่อสู ้ในขณะนี ้ไม่ใช่การต่อสู ้ในเรื่องของความคิด          
ในแง่ของลัทธิ แต่เป็นการต่อสู้ในทิศทางของโลกาภิวัตน์หรือความเปลี่ยนแปลงของสังคม  การต่อสู้ที่จะรักษา
สถาบันของเราให้ก้าวหน้าเพ่ือประโยชน์โดยส่วนรวม ก็ขอฝากไว้ เพราะส าคัญมาก และถึงแม้ว่าเราจะพบกัน   
หลังเกษียณอายุราชการไป แต่ว่าผมก็คงไม่มีบทบาทในลักษณะที่เป็นปลัดกระทรวงฯ ขอให้มีความมั่นใจว่า        
ในเร่ืองของกระทรวงมหาดไทย หรือในเรื่องของสถาบันแล้ว ถึงแม้จะเกษียณไปแล้ว ก็ยังรักและเป็นห่วง        
ขอให้ทุกคนช่วยกันท างานให้กับกระทรวงมหาดไทยและประเทศชาติให้ดีที่สุด เท่าที่ เราสามารถจะท าได้           
และควรที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีที่จะท าให้ตนเองและหน่วยงานเกิดความเดือดร้อน 
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๔. ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ได้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 การเข้ามาเป็นข้าราชการคนหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย อาจเป็นเรื่องไม่ยากนัก แต่การไต่เต้าขึ้นไปจนถึง
ต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยกลายเป็นความน่าพิศวงในทุกยุคทุกสมัย ด้วยว่าเป็นต าแหน่งสูงสุดในฝ่าย
ข้าราชการประจ า เป็นต าแหน่งแห่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ มากด้วยบารมี และมีสายการบังคับบัญชาโยงใย
ครอบคลุมไปทุกหัวระแหงของประเทศ มีข้าราชการใหญ่น้อยจนถึงก านันผู้ใหญ่บ้านคอยรับบัญชาอยู่ในทุกระดับ
ของโครงสร้างการปกครองของประเทศ ดังนั้น สิ่งส าคัญที่ท าให้ได้รับความไว้วางใจการยอมรับจนได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 
 ๔.๑ เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในวิถีอันถูกต้องของความเป็นข้าราชการประจ า และได้ด ารงตนในฐานะนักปกครอง
ที่ดี อันควรแก่หน้าที่ที่ได้รับมอบเป็นอย่างดีกับผู้บังคับบัญชา 
 ๔.๒ การเข้าไปหาผู้ใหญ่คือการเข้าไปให้เขารู้และให้รู้จักถึงนโยบาย แนวคิด และวิธีการท างานไม่ใช่เข้าไป
ประจบประแจง 
 ๔.๓ มีบุคลิกภาพที่เป็นทั้งนักบริหารและนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ และแนวคิดกว้างไกล มุ่งประสานประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม และพัฒนาความเป็นนักปกครองมีประสิทธิภาพ โดยเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบสูง
ในหน้าที่การงาน เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความเสมอต้นเสมอปลาย และเป็นคนจริงที่สามารถต่อสู้กับสถานการณ์ได้
ในทุกรูปแบบ 
 ๔.๔ เป็นคนตรงไปตรงมาและอยู่ในกรอบปฏิบัติของระเบียบ กฎหมายและปฏิบัติ งานอย่างเฉียบขาด 
รวดเร็วเกิดผลส าเร็จแก่ราชการอย่างดีเยี่ยม 
 ๔.๕ เป็นข้าราชการมหาดไทยที่มีจิตวิญญาณการเป็นนักปกครองและผู้บริหารอย่างแท้จริง ปกป้องคุ้มครอง
ข้าราชการที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการและสุจริต ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการต่อสู้ในชีวิตในราชการ 
 
๕. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้ผลสัมฤทธิ์ 

นักปกครองคือผู้รับใช้ประชาชน ความหมายที่แท้จริงของค าว่า “นักปกครอง” งานของกรมการปกครอง 
ชื่อของ กรมการปกครอง ท าให้สมัยก่อนดูรู้สึกมันเป็นของขลัง แต่สมัยหลัง ๆ มาค าว่า “ปกครอง” มันจะท าให้
ผู้อ่ืนมองในเชิงว่า เราคือผู้ปกครองเป็นชนชั้นปกครองท าให้ดูน่ารังเกียจ เพราะฉะนั้นก็จะถูกต่อว่าอยู่ตลอดเวลา  
ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นยังใช้ระบบเจ้าขุนมูลนายยังใช้ระบบผู้ปกครอง หลายฝ่ายก็พยายามที่จะหาค าใหม่ ค าว่า 
“ปกครอง” ต่อไปจะเป็น “ผู้จัดการ” ให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายบริหาร ค าว่า “ปกครอง” นี้คนฟังแล้วจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
มีหลายคนอยากจะเปลี่ยนแต่ผมไม่เห็นด้วย คือ พวกเราทั้งหลายต้องเข้าใจว่าค าว่า ปกครอง นี้ไม่ใช่ไปปกครองเขา
ไม่ใช่ไปใช้อ านาจเหนือเขา แต่ค าว่า “ปกครอง” นั้นหมายถึงการคุ้มครองดูแลให้ความช่วยเหลือและรับใช้เขา 
เพราะฉะนั้น ค าจ ากัดความของค าว่า “ปกครอง” ต้องเปลี่ยนไปตามกาลสมัยต้องยึดหลักว่านักปกครองนั้น       
คือผู้ที่ให้ความคุ้มครอง ให้ความช่วยเหลือ ให้ความสนับสนุนและเป็นผู้รับใช้ประชาชน ถ้าเราใช้ค าจ ากัดความ      
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ให้ประชาชนเขาสมประโยชน์ เราจะท าอย่างไรเราควรจะยืนอย่างไรให้เหมาะสม ข้าราชการต้องยืนให้ชัดเจน 
เพราะนายอ าเภอนั้นส าคัญมาก ต้องเข้าใจว่านายอ าเภอเป็นหัวใจส าคัญของงานของกระทรวงมหาดไทย 
เพราะฉะนั้น ความหวังของกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ที่นายอ าเภอทั้งหลาย ผมก็พูดกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกครั้ง   
ว่าต้องดูแลกันให้ดีเพราะเราท าอะไรก็ต้องคิดว่า เราจะต้องรักษาสถาบันของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราท าได้        
เพราะเราเกิดมาจากที่นี่ เกิดมาจากสิงห์ก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัย 

๓.๗ ต้องวางตัวให้เหมาะแก่บุคคลและสถานการณ์ 
 ผมอยากจะพูดถึง การวางตัวของเรา ผมขอยืนยันว่ านายอ าเภอนั้นเ ป็นหัว ใจส าคัญของ
กระทรวงมหาดไทยข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งของกรมการปกครอง ถือว่าเป็น
ข้าราชการที่มีความส าคัญที่จะสร้างให้กระทรวงมหาดไทยอยู่รอดปลอดภัยได้ เพราะฉะนั้นการวางตัวในส่วนนี้    
จึงเป็นเรื่องที่ความส าคัญท่านจะต้องวางตัวอย่างไร การวางตัวของท่านนั้นมีหลายสถานะกับการเมืองนั้น       
ท่านจะวางตัวอย่างไร กับเพ่ือนข้าราชการของทุกส่วนราชการท่านจะวางตัวอย่างไร กับ ฝ่ายท้องถิ่นต่าง ๆ 
นายอ าเภอต้องวางตัวอย่างไรที่จะให้เขาเกิดความรู้สึกเกรงอกเกรงใจเรา และการวางตัวกับพ่ีน้องประชาชน        
ท่านนายอ าเภอกับคณะของพวกเราที่อยู่ฝ่ายปกครองจะวางตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มันเป็นเรื่องยาก
ฉะนั้นต้องวางตัวให้ดี ต้องให้เขารัก นายอ าเภอคือนักปลุกระดมมวลชนที่ส าคัญ ต้องมีมวลชนอยู่ในมือเอาไว้ท างาน
ไม่ได้เอาไว้ท าในสิ่งที่ผิด เรามีเครื่องมือมวลชนของเรา คือท างานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมของอ าเภอ แต่ถ้ามี    
การรังแกก็ต้องสู้ เพราะฉะนั้นขณะนี้พวกเราทั้งหลายต้องวางตัวอย่างไร ในสถานการณ์ปัจจุบันและก็มองไป       
ในอนาคต ผมขอฝากไว้ 

๓.๘ ผนึกก าลังกันเพ่ือรักษาสถาบัน 
 อันนี้เป็นปัจจัยส าคัญที่จะรักษาสถาบันของเรา เราไม่อยากจะเห็นสถาบันของเราแตกแยก ผมได้เคยพูด
แม้กระทั่งเรื่องแบ่งกระทรวงนี้ ผมก็ไม่ยอมถ้ายอมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้ว ถึงแม้ผมจะออกไปแล้วก็ตาม แต่ถ้ามา
แบ่งแยกในทางท่ีไม่ถูกต้อง เราก็ต้องสู้ สู้เพื่อสถาบันของเรา ฝากไว้ด้วย การท าความดีคือการท างานให้สถาบันของ
เราเติบโต นั่นคือการต่อสู้ที่ถูกต้อง มีเวลาคุยกันก็เกือบชั่วโมง ก็คือว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจ ประเทศของเรานี้  
ในทางการบริหารในทางการปกครอง พวกเราทั้งหลายมีส่วนส าคัญมากในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ 
เพราะถ้าหากพวกเราท าไม่ดีหรือไม่ท าประโยชน์ป่านนี้ก็คงมีปัญหาไปแล้ว บ้านเมืองของเราผ่านการต่อสู้       
ในทางความคิด ตั้งแต่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อะไรต่ออะไรมายาวนาน พวกเราต่อสู้กันมาจนกระทั่งบ้านเมือง   
อยู่รอดปลอดภัยเพราะฉะนั ้นเราต้องต่อสู้ต่อไปอีก การต่อสู ้ในขณะนี ้ไม่ใช่การต่อสู ้ในเรื ่องของความคิด          
ในแง่ของลัทธิ แต่เป็นการต่อสู้ในทิศทางของโลกาภิวัตน์หรือความเปลี่ยนแปลงของสังคม  การต่อสู้ที่จะรักษา
สถาบันของเราให้ก้าวหน้าเพ่ือประโยชน์โดยส่วนรวม ก็ขอฝากไว้ เพราะส าคัญมาก และถึงแม้ว่าเราจะพบกัน   
หลังเกษียณอายุราชการไป แต่ว่าผมก็คงไม่มีบทบาทในลักษณะที่เป็นปลัดกระทรวงฯ ขอให้มีความมั่นใจว่า        
ในเรื่องของกระทรวงมหาดไทย หรือในเรื่องของสถาบันแล้ว ถึงแม้จะเกษียณไปแล้ว ก็ยังรักและเป็นห่วง        
ขอให้ทุกคนช่วยกันท างานให้กับกระทรวงมหาดไทยและประเทศชาติให้ดีที่สุด เท่าที่ เราสามารถจะท าได้           
และควรที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีที่จะท าให้ตนเองและหน่วยงานเกิดความเดือดร้อน 
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๔. ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ได้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 การเข้ามาเป็นข้าราชการคนหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย อาจเป็นเร่ืองไม่ยากนัก แต่การไต่เต้าขึ้นไปจนถึง
ต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยกลายเป็นความน่าพิศวงในทุกยุคทุกสมัย ด้วยว่าเป็นต าแหน่งสูงสุดในฝ่าย
ข้าราชการประจ า เป็นต าแหน่งแห่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ มากด้วยบารมี และมีสายการบังคับบัญชาโยงใย
ครอบคลุมไปทุกหัวระแหงของประเทศ มีข้าราชการใหญ่น้อยจนถึงก านันผู้ใหญ่บ้านคอยรับบัญชาอยู่ในทุกระดับ
ของโครงสร้างการปกครองของประเทศ ดังนั้น สิ่งส าคัญที่ท าให้ได้รับความไว้วางใจการยอมรับจนได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 
 ๔.๑ เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในวิถีอันถูกต้องของความเป็นข้าราชการประจ า และได้ด ารงตนในฐานะนักปกครอง
ที่ดี อันควรแก่หน้าที่ที่ได้รับมอบเป็นอย่างดีกับผู้บังคับบัญชา 
 ๔.๒ การเข้าไปหาผู้ใหญ่คือการเข้าไปให้เขารู้และให้รู้จักถึงนโยบาย แนวคิด และวิธีการท างานไม่ใช่เข้าไป
ประจบประแจง 
 ๔.๓ มีบุคลิกภาพที่เป็นทั้งนักบริหารและนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ และแนวคิดกว้างไกล มุ่งประสานประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม และพัฒนาความเป็นนักปกครองมีประสิทธิภาพ โดยเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบสูง
ในหน้าที่การงาน เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความเสมอต้นเสมอปลาย และเป็นคนจริงที่สามารถต่อสู้กับสถานการณ์ได้
ในทุกรูปแบบ 
 ๔.๔ เป็นคนตรงไปตรงมาและอยู่ในกรอบปฏิบัติของระเบียบ กฎหมายและปฏิบัติ งานอย่างเฉียบขาด 
รวดเร็วเกิดผลส าเร็จแก่ราชการอย่างดีเยี่ยม 
 ๔.๕ เป็นข้าราชการมหาดไทยที่มีจิตวิญญาณการเป็นนักปกครองและผู้บริหารอย่างแท้จริง ปกป้องคุ้มครอง
ข้าราชการที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการและสุจริต ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการต่อสู้ในชีวิตในราชการ 
 
๕. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้ผลสัมฤทธิ์ 

นักปกครองคือผู้รับใช้ประชาชน ความหมายที่แท้จริงของค าว่า “นักปกครอง” งานของกรมการปกครอง 
ชื่อของ กรมการปกครอง ท าให้สมัยก่อนดูรู้สึกมันเป็นของขลัง แต่สมัยหลัง ๆ มาค าว่า “ปกครอง” มันจะท าให้
ผู้อ่ืนมองในเชิงว่า เราคือผู้ปกครองเป็นชนชั้นปกครองท าให้ดูน่ารังเกียจ เพราะฉะนั้นก็จะถูกต่อว่าอยู่ตลอดเวลา  
ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นยังใช้ระบบเจ้าขุนมูลนายยังใช้ระบบผู้ปกครอง หลายฝ่ายก็พยายามที่จะหาค าใหม่ ค าว่า 
“ปกครอง” ต่อไปจะเป็น “ผู้จัดการ” ให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายบริหาร ค าว่า “ปกครอง” นี้คนฟังแล้วจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
มีหลายคนอยากจะเปลี่ยนแต่ผมไม่เห็นด้วย คือ พวกเราทั้งหลายต้องเข้าใจว่าค าว่า ปกครอง นี้ไม่ใช่ไปปกครองเขา
ไม่ใช่ไปใช้อ านาจเหนือเขา แต่ค าว่า “ปกครอง” นั้นหมายถึงการคุ้มครองดูแลให้ความช่วยเหลือและรับใช้เขา 
เพราะฉะนั้น ค าจ ากัดความของค าว่า “ปกครอง” ต้องเปลี่ยนไปตามกาลสมัยต้องยึดหลักว่านักปกครองนั้น       
คือผู้ที่ให้ความคุ้มครอง ให้ความช่วยเหลือ ให้ความสนับสนุนและเป็นผู้รับใช้ประชาชน ถ้าเราใช้ค าจ ากัดความ      



- ๕๔๔ - 

ในลักษณะอย่างนี้ และประชาชนเข้าใจว่านักปกครองหรือพวกเรานั้น คือผู้ที่จะช่วยเหลือให้ความคุ้มครอง    
ถ้าเป็นอย่างนี้ไปอยู่ท่ีไหนประชาชนก็จะให้ความเชื่อถือให้ความรัก ไม่เกิดความรังเกียจ 
 งานหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอ่ืน ๆ ประชาชนเขาก็จะบอกว่าเป็นฝ่ายปกครอง 
เพราะฉะนั้น ค าพูดที่ว่า “ปกครอง” นี้ ไม่ว่าจะอยู่ไหนเราต้องท าความเข้าใจและชี้แจงให้ทุกฝ่ายเขาได้เข้าใจว่า 
คือ ค าจ ากัดความท่ีผมได้พูดไว้ แม้กระท่ังเจ้าหน้าที่ของเราต่อ ๆ ไปไม่ว่าเป็นปลัดอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่จะมีต่อไป
ข้างหน้าขององค์การบริหารส่วนต าบล อะไรต่ออะไรหลาย ๆ อย่าง ที่ต้องอยู่ในความดูแล ความรับผิดชอบของท่าน
ทั้งหลาย จะต้องสร้างความเข้าใจในส่วนนี้ว่า พวกเราทั้งหลายนั้น มีหน้าที่คุ้มครองดูแล  ให้ความช่วยเหลือ       
และรับใช้ประชาชนให้เขาเกิดความสุข ไม่มีค าอ่ืนนอกเหนือไปจากค าต่าง ๆ ที่ผมพูดมานี้ เพราะฉะนั้นบทบาท      
ของเราทุกคนที่จะต้องท าก็คือ ให้พ่ีน้องประชาชนเขาเกิดมีความรู้สึกว่าเราอยู่ที่ไหนเขามีความสุข เขามีความปลอดภัย 
เขาได้รับความดูแลคุ้มกันจากพวกเรา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก 
 เราต้องสอนให้เด็กๆ ข้าราชการที่เข้ารับการบรรจุให้ท างานอยู่ในพื้นที่ให้ประชาชนเขารักวิธีการท างาน
กับประชาชนควรจะมีลักษณะอย่างไร ซึ่งผมมักจะสอนน้องๆ ที่เคยร่วมงานด้วยเสมอว่าวิธีการท างานกับ
ประชาชนจะต้องท าให้ประชาชนเขาเกิดมีความรู้สึกว่าเรานี้เป็นพวกเดียวกับเขา จุดยืนของเรานี้ยืน อยู่ที่เขา 
เพราะฉะนั้นต้องมีหลัก ๓ อย่างที่จะน าไปถ่ายทอดสู่เพื่อนๆ น้องข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยได้เข้าใจคือ  
 หลักคาถา ๓ ข้อ ในการท างานกับประชาชน คาถา ๓ ข้อนี้ ต้องเอาไปบอกเด็ก ๆ ของเราให้ไปท างาน 
 ข้อแรก จะต้องนับถือประชาชน แต่นับถืออย่างเดียวก็ไม่พอต้องให้ความไว้วางใจด้วย ถ้าไม่มีความรู้สึก
อันนี้อยู่ในใจความรู้สึกเป็นนักปกครองที่จะคอยใช้อ านาจมันจะเป็นอยู่ในหัวใจของเราตลอด ดังนั้นเราจะต้องถอด
อ านาจออก นับถือประชาชน และด้วยความไว้วางใจ 
 ข้อที่สอง ต้องช่วยเหลือประชาชน บวกด้วยความห่วงใย คือ ไม่ได้แค่ช่วย กลับต้องติดตามดูผลด้วย 
 ข้อที่สาม ต้องปกครองป้องกันเขาและด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของเขา 
 

******************** 
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๑. ข้อมูลประวัติ 

 วัน เดือน ปี เกิด : ๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ 

 ประวัติการศึกษา ประวัติ 
  - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - ปริญญาโท M.P.A University of Southern California 

 ประวัติการศึกษา/อบรม 
  - โรงเรียนนายอ าเภอรุ่นที่ ๑๒ 
  - โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ 
  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๒ 

 ประวัติการรับราชการ 
  - ประจ าแผนกสารบรรณ ส านักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน 
  - ปลัดอ าเภอตรี อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  - ประจ าแผนกการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการ ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
  - หัวหน้างานธุรการโท ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
  - ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นโท นครหลวงกรุงเทพธนบุรี 
  - ปลัดอ าเภอโท อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
  - เจ้าพนักงานปกครอง ๖ หัวหน้าเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
  - เจ้าพนักงานปกครอง ๗ หัวหน้าเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
  - เจ้าพนักงานปกครอง ๗ หัวหน้าเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
  - เจ้าพนักงานปกครอง ๗ หัวหน้าเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
  - รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
  - รองอธิบดีกรมแรงงาน 
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
  - อธิบดีกรมท่ีดิน 
  - รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  - อธิบดีกรมการปกครอง 
  - ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ  
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า  
 
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 

“เกียรติภูมิแห่งมหาดไทยคือการได้รับใช้ประเทศชาติและประชาชน” 

 ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย ที่ให้เกียรติผมในฐานะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาให้ข้อคิด 
หลักการท างาน และบอกเล่าประสบการณ์การท างานให้กับรุ่นน้องนักปกครองของกระทรวงมหาดไทยที่ก าลังท า
หน้าที่ภารกิจทีย่ิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจในการรับใช้ดูแลพ่ีน้องประชาชนในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและรักษาความสงบ
เรียบร้อย สร้างความปลอดภัยและความเจริญให้แก่ชุมชน สังคม และบ้านเมือง โดยข้อเขียนนี้บรรจุไว้ใน “คู่มือ
การปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย” ส าหรับผมแล้วการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เริ่มรับราชการในต าแหน่งพัฒนากร ๓ กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ จนด ารงต าแหน่ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นระยะเวลา ๓๗ ปี โดยเกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นความภาคภูมิใจ
อย่างยิ่งและเป็นเกียรติอย่างสูงสุดแก่ตัวผมเองและกับครอบครัววงศ์ตระกูล มิใช่เพียงว่าต าแหน่งปลัดกระทรวง
เป็นต าแหน่งสูงที่สุดของข้าราชการประจ าเท่านั้น แต่การได้ท างานรับใช้ประเทศชาติบ้านเมือง ได้มีโอกาสได้ดูแล
ทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนตามความตั้งใจของผมตั้งแต่ศึกษาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ส าคัญ
ได้ด าเนินตามรอยคุณพ่อของผม (นายช านาญ ยุวบูรณ์) อดีตอธิบดีกรมการปกครองในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ – พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ผู้ซ่ึงเป็นแบบอย่างและมีส่วนส าคัญในการหล่อหลอมแนวคิดและเป้าหมายในชีวิตการท างานของผมในกระทรวงมหาดไทย
ตลอดมา ผมได้ทุ่มเทกับการท างานอย่างเต็มที่ และมีความสุขกับการท างานแม้งานจะหนักจะเหนื่อย เผชิญกับแรงกดดัน 
มีปัญหาอุปสรรคมาให้ขบคิดและแก้ไขบ้าง  แต่เรียกได้ว่าเป็นงานที่รักและภาคภูมิใจ  รวมถึงเป็นความทรงจ า
และยังคงมีความรักและผูกพันกับกระทรวงมหาดไทยเรื่อยมา แม้ผมจะเกษียณอายุราชการมาเกือบ ๒๐ ปีแล้ว 
การได้เป็นชาวมหาดไทยเปรียบเสมือนการเป็นสมาชิกของอีกครอบครัวหนึ่งของผม ทั้งอดีตผู้บังคับบัญชาและอดีต
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็เปรียบเสมือนพ่ีน้องที่ยังคงเคารพรักและเมตตา ยังระลึกถึงและห่วงใยกันอยู่เสมอ กล่าวได้ว่า
ครอบครัวมหาดไทยมีความเข้มแข็งและไม่เคยทอดทิ้งกัน  

ผมมีช่วงเวลาที่ประทับใจมากมายในครอบครัวมหาดไทยนี้ ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะบอกว่าช่วงใดประทับใจ
มากที่สุด เพราะแต่ละช่วงเวลา แต่ละงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือแต่ละต าแหน่งที่ต้องท าหน้าที่ล้วนมีความประทับใจ
แตกต่างหลากหลายกันไป แต่ในที่สุดได้มีเหตุการณ์ที่ท าให้ผมสามารถตอบได้ว่าประทับใจการท างานในช่วงใดมากที่สุด 
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ ๓ ปีที่แล้ว เมื่อผมได้ล้มป่วยลงจากโรคหลอดเลือดในสมอง โดยมีอาการเส้นเลือดในสมองแตก
เฉียบพลันเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณหมอได้ท าการผ่าตัดสมองด้วยวิธีการเปิดกะโหลกและช่วยชีวิตผม
ส าเร็จในที่สุด และช่วงระยะเวลา ๑-๒ เดือน ที่ร่างกายของผมเริ่มฟ้ืนตัว สมองเริ่มฟ้ืนฟู ความทรงจ าต่าง ๆ เริ่มกลับคืนมา 
ภรรยาและลูกของผมเล่าให้ฟังว่า สิ่งที่ผมพูดสื่อสารออกมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในช่วงเวลาที่ผมปฏิบัติงานเป็น



- ๕๔๖ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 วัน เดือน ปี เกิด : ๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ 

 ประวัติการศึกษา ประวัติ 
  - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - ปริญญาโท M.P.A University of Southern California 

 ประวัติการศึกษา/อบรม 
  - โรงเรียนนายอ าเภอรุ่นที่ ๑๒ 
  - โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ 
  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๒ 

 ประวัติการรับราชการ 
  - ประจ าแผนกสารบรรณ ส านักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน 
  - ปลัดอ าเภอตรี อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  - ประจ าแผนกการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการ ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
  - หัวหน้างานธุรการโท ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
  - ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นโท นครหลวงกรุงเทพธนบุรี 
  - ปลัดอ าเภอโท อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
  - เจ้าพนักงานปกครอง ๖ หัวหน้าเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
  - เจ้าพนักงานปกครอง ๗ หัวหน้าเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
  - เจ้าพนักงานปกครอง ๗ หัวหน้าเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
  - เจ้าพนักงานปกครอง ๗ หัวหน้าเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
  - รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
  - รองอธิบดีกรมแรงงาน 
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
  - อธิบดีกรมท่ีดิน 
  - รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  - อธิบดีกรมการปกครอง 
  - ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

- ๕๔๗ - 

 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ  
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า  
 
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 

“เกียรติภูมิแห่งมหาดไทยคือการได้รับใช้ประเทศชาติและประชาชน” 

 ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย ที่ให้เกียรติผมในฐานะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาให้ข้อคิด 
หลักการท างาน และบอกเล่าประสบการณ์การท างานให้กับรุ่นน้องนักปกครองของกระทรวงมหาดไทยที่ก าลังท า
หน้าที่ภารกิจทีย่ิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจในการรับใช้ดูแลพ่ีน้องประชาชนในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและรักษาความสงบ
เรียบร้อย สร้างความปลอดภัยและความเจริญให้แก่ชุมชน สังคม และบ้านเมือง โดยข้อเขียนนี้บรรจุไว้ใน “คู่มือ
การปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย” ส าหรับผมแล้วการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เริ่มรับราชการในต าแหน่งพัฒนากร ๓ กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ จนด ารงต าแหน่ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นระยะเวลา ๓๗ ปี โดยเกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นความภาคภูมิใจ
อย่างยิ่งและเป็นเกียรติอย่างสูงสุดแก่ตัวผมเองและกับครอบครัววงศ์ตระกูล มิใช่เพียงว่าต าแหน่งปลัดกระทรวง
เป็นต าแหน่งสูงที่สุดของข้าราชการประจ าเท่านั้น แต่การได้ท างานรับใช้ประเทศชาติบ้านเมือง ได้มีโอกาสได้ดูแล
ทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนตามความตั้งใจของผมตั้งแต่ศึกษาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ส าคัญ
ได้ด าเนินตามรอยคุณพ่อของผม (นายช านาญ ยุวบูรณ์) อดีตอธิบดีกรมการปกครองในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ – พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ผู้ซ่ึงเป็นแบบอย่างและมีส่วนส าคัญในการหล่อหลอมแนวคิดและเป้าหมายในชีวิตการท างานของผมในกระทรวงมหาดไทย
ตลอดมา ผมได้ทุ่มเทกับการท างานอย่างเต็มที่ และมีความสุขกับการท างานแม้งานจะหนักจะเหนื่อย เผชิญกับแรงกดดัน 
มีปัญหาอุปสรรคมาให้ขบคิดและแก้ไขบ้าง  แต่เรียกได้ว่าเป็นงานที่รักและภาคภูมิใจ  รวมถึงเป็นความทรงจ า
และยังคงมีความรักและผูกพันกับกระทรวงมหาดไทยเร่ือยมา แม้ผมจะเกษียณอายุราชการมาเกือบ ๒๐ ปีแล้ว 
การได้เป็นชาวมหาดไทยเปรียบเสมือนการเป็นสมาชิกของอีกครอบครัวหนึ่งของผม ทั้งอดีตผู้บังคับบัญชาและอดีต
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็เปรียบเสมือนพ่ีน้องที่ยังคงเคารพรักและเมตตา ยังระลึกถึงและห่วงใยกันอยู่เสมอ กล่าวได้ว่า
ครอบครัวมหาดไทยมีความเข้มแข็งและไม่เคยทอดทิ้งกัน  

ผมมีช่วงเวลาที่ประทับใจมากมายในครอบครัวมหาดไทยนี้ ซึ่งเป็นการยากที่จะบอกว่าช่วงใดประทับใจ
มากที่สุด เพราะแต่ละช่วงเวลา แต่ละงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือแต่ละต าแหน่งที่ต้องท าหน้าที่ล้วนมีความประทับใจ
แตกต่างหลากหลายกันไป แต่ในที่สุดได้มีเหตุการณ์ที่ท าให้ผมสามารถตอบได้ว่าประทับใจการท างานในช่วงใดมากที่สุด 
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ ๓ ปีที่แล้ว เมื่อผมได้ล้มป่วยลงจากโรคหลอดเลือดในสมอง โดยมีอาการเส้นเลือดในสมองแตก
เฉียบพลันเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณหมอได้ท าการผ่าตัดสมองด้วยวิธีการเปิดกะโหลกและช่วยชีวิตผม
ส าเร็จในที่สุด และช่วงระยะเวลา ๑-๒ เดือน ที่ร่างกายของผมเริ่มฟ้ืนตัว สมองเริ่มฟ้ืนฟู ความทรงจ าต่าง ๆ เริ่มกลับคืนมา 
ภรรยาและลูกของผมเล่าให้ฟังว่า สิ่งที่ผมพูดสื่อสารออกมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในช่วงเวลาที่ผมปฏิบัติงานเป็น



- ๕๔๘ - 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ - พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยพูดเสมือนอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รับเสด็จ 
และปฏิบัติงานสนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความทรงจ าเหล่านี้คงอยู่ในจิตใต้ส านึก
ของผมตลอดมา และตระหนักได้ว่าจะคงอยู่ตลอดไป เพราะเป็นความปลาบปลื้มปิติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ   
ที่ได้มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้ทั้งสองพระองค์ในช่วงที่ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผมยังจ าได้ดี    
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ได้เสด็จพระราชด าเนินตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ที่ทรงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง 
บริเวณพื้นที่หมู่บ้านศาลาปางศักดิ์ ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด ไปจรดขอบอ่างเก็บน้ าแม่กวง โดยให้มี
การปรับปรุงพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารมีความชุ่มชื้น สามารถท ากินได้ สร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือจัดหาน้ า
สนับสนุนพ้ืนที่จัดสรร โดยให้ราษฎรซึ่งท ากินอยู่ทั่วไปในเขตโครงการฯ ย้ายมาอยู่อาศัยและท ากินรวมเป็นหลักแหล่ง 
และพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ าล าธารของโครงการนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป รวมถึงพ้ืนที่บริเวณท่ีป่าไม้     
ถูกท าลายให้เร่งปลูกป่าพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่เสื่อมโทรมเหล่านี้ ให้เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่สมบูรณ์ของอ่างเก็บน้ าแม่กวง
ต่อไป ซึ่งการด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ป่าขุนแม่กวงให้ใช้แนวทางการด าเนินงานเช่นเดียวกันกับการศึกษาทดลอง     
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๖ พระองค์ท่านได้เสด็จตรวจเยี่ยมการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ซึ่งทรงได้พระราชทานพระราชด าริ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ขุนแม่กวงฯ ให้เหล่าข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผมยังได้รับใช้ 
ถวายงานพระองค์ท่านและได้เฝ้ารับเสด็จ อีกหลายครั้งในฐานะพ่อเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ท าให้ผมได้ส านึกใน   
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเท ทรงงานหนักเพ่ือพวกเราปวงประชาชนชาวไทยตลอดมา 

 
๓. ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย  

หลักธรรมาภิบาล : หลักการปกครองท่ีดีที่ไม่เคยตาย 

 ส าหรับหลักในการท างาน ผมขอยกหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหลักในการบริหารจัดการที่ดีที่ใช้ได้ทุกยุคสมัย
ครอบคลุม และใช้ได้กับการบริหารงานในทุกสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการปกครอง ซึ่งการปกครองที่ดี    
จะต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานดังกล่าวอย่างน้อย ๖ ประการ ได้แก่ 
   (๑) หลักนิติธรรม ซ่ึงหมายความถึงหลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย โดยการตรากฎหมาย ก าหนดกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ต้องเป็นธรรม เหมาะสมทันยุคสมัย ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ เป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างเสมอภาค
ในสังคม หลักการนี้ ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับภาครัฐที่เป็นผู้ก าหนดกฎระเบียบให้กับประชาชนถือปฏิบัติ   
   (๒) หลักคุณธรรม หมายถึงการยึดถือความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง นอกจากนี้ ต้องจริงใจ
ขยันหมั่นเพียร และมีระเบียบวินัย 

- ๕๔๙ - 

   (๓) หลักความโปร่งใส สร้างความไว้วางใจทั้งในหน่วยงาน (ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา)      
และนอกหน่วยงานโดยเฉพาะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร และมีกลไกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้ 
   (๔) หลักความมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และแสดงความคิดเห็น โดยมีช่องทาง
หรือกลไกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความเห็นสาธารณะ การเปิดให้มีประชาพิจารณ์     
การแสดงประชามติต่าง ๆ ยกตัวอย่างในกรณีที่เกิดประเด็นปัญหาขึ้น แนวทางแก้ไขโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมคือ 
การให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายในลักษณะเป็นเครือข่าย (Policy 
Network) เช่น ตัวแทนองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มผลประโยชน์หลัก และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
โดยให้คนเหล่านี้ได้เข้ามาพูดคุยเจรจากันอย่างมีเหตุมีผล โดยมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อขัดแย้งต่าง  ๆ     
ที่เกิดขึ้นให้หายไป และได้มาซึ่งความร่วมมือต่อกัน โดยจะต้องท าด้วยความจริงใจ ต้องตั้งใจที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสถานการณ์นั้น ต้องสนใจที่จะติดตามผลของการพูดคุยเจรจาให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ และประการสุดท้าย    
ต้องท าให้ฝ่ายที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับผู้อ่ืนหรือฝ่ายเสียงข้างน้อยไม่มีความรู้สึกเสียหน้าหรือพ่ายแพ้  
   (๕) หลักความรับผิดชอบ ต้องมีความตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ และมีความส านึกรับผิดชอบต่อสังคม    
มองปัญหาและผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง มุ่งแก้ไขปัญหาบ้านเมือง และมองผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก 
   (๖) หลักความคุ้มค่า ต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม ประหยัด มัธยัสถ์ ในขณะเดียวกันต้องเกิดประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล 
   นอกเหนือจากหลักการทั้ง ๖ ประการที่กล่าวมา ผมอยากเพ่ิมเติมหลักการส าคัญที่คิดว่าน่าจะมี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน นั่นคือหลักการในการเป็นผู้น าที่ดี บางท่านอาจจะบอกว่าไม่จ าเป็นเพราะไม่ได้
เป็นผู้บริหาร ไม่ได้เป็นผู้น าแต่เป็นผู้ปฏิบัติ  แต่ในความเป็นจริงผู้น าทั้งหลายไม่ได้เกิดมาเป็นผู้น าแต่ก าเนิด         
แต่ต่างมีเส้นทางการเติบโตสั่งสมประสบการณ์ โดยเป็นผู้ปฏิบัติและลูกน้องมาก่อนทั้งสิ้น การขึ้นมาเป็นผู้น าได้ต้องมี
คุณสมบัติส่วนบุคคลที่ส าคัญ เช่น ความจริงใจ ความอดทน ความยุติธรรม  สามารถควบคุมอารมณ์ สามารถ       
ในการแก้ไขปัญหายามฉุกเฉินได้ ฯลฯ และแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้น าต้องมีความรู้รอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่    
และต าแหน่งที่ตัวเองรับผิดชอบ สามารถเข้าใจสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นประสานและใช้ประโยชน์จาก
กลุ่มบุคคลสร้างอ านาจ ของกลุ่มเพ่ือความส าเร็จขององค์การ นอกจากนี้ ผู้น าที่ดีที่สุด คือ ผู้น าที่ท าให้ค าสั่งได้รับ
ความเชื่อถือ โดยอาศัยความจริงใจไม่ใช่อาศัยความดุดันหรือการสั่งการ  และยังสามารถฝึกให้ผู้ตามเป็นผู้น าได้  
เพ่ือสร้างผู้น ารุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น โดยต้องฝึกให้ทุกคนคิดอย่างผู้น า และที่ส าคัญที่สุดผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
อนาคต ต้องมีจิตใจที่ชอบท้าท้ายต่อ การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น มีแนวทางที่สามารถจะเดินไปอย่างแจ่มชัด      
มีความกล้าที่จะผลักดัน ประเมินและปรับปรุง เพ่ือมุ่งไปสู่จุดหมายที่ต้องการ สรุปได้ว่าในภาพรวมผู้น าที่แท้จริง  
จึงไม่ใช่ผู้น าตามต าแหน่งหน้าที่หรือผู้น าที่มีบุคลิกภาพของความเป็นผู้น าอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นผู้น าที่มีหน้าที่   
ที่มีความสามารถ ความรอบรู้ เข้าใจสถานการณ์ มองเห็นภาพรวมของทุกส่วน มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่น            
ที่จะเปลี่ยนแปลงและเดินทางไปสู่จุดหมายที่ต้องการเพ่ือบรรลุหน้าที่และภารกิจขององค์การ มีความบากบั่น
อุตสาหะ และมีภาพรวมของการเป็นผู้น าที่หลากหลาย (Multiple Leadership) ดังนั้นการบ่มเพาะและปลูกฝัง



- ๕๔๘ - 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ - พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยพูดเสมือนอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รับเสด็จ 
และปฏิบัติงานสนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความทรงจ าเหล่านี้คงอยู่ในจิตใต้ส านึก
ของผมตลอดมา และตระหนักได้ว่าจะคงอยู่ตลอดไป เพราะเป็นความปลาบปลื้มปิติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ   
ที่ได้มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้ทั้งสองพระองค์ในช่วงที่ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผมยังจ าได้ดี    
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ได้เสด็จพระราชด าเนินตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ที่ทรงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง 
บริเวณพื้นที่หมู่บ้านศาลาปางศักดิ์ ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด ไปจรดขอบอ่างเก็บน้ าแม่กวง โดยให้มี
การปรับปรุงพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารมีความชุ่มชื้น สามารถท ากินได้ สร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือจัดหาน้ า
สนับสนุนพ้ืนที่จัดสรร โดยให้ราษฎรซึ่งท ากินอยู่ทั่วไปในเขตโครงการฯ ย้ายมาอยู่อาศัยและท ากินรวมเป็นหลักแหล่ง 
และพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ าล าธารของโครงการนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป รวมถึงพ้ืนที่บริเวณท่ีป่าไม้     
ถูกท าลายให้เร่งปลูกป่าพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่เสื่อมโทรมเหล่านี้ ให้เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่สมบูรณ์ของอ่างเก็บน้ าแม่กวง
ต่อไป ซึ่งการด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ป่าขุนแม่กวงให้ใช้แนวทางการด าเนินงานเช่นเดียวกันกับการศึกษาทดลอง     
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๖ พระองค์ท่านได้เสด็จตรวจเยี่ยมการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ซ่ึงทรงได้พระราชทานพระราชด าริ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ขุนแม่กวงฯ ให้เหล่าข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผมยังได้รับใช้ 
ถวายงานพระองค์ท่านและได้เฝ้ารับเสด็จ อีกหลายคร้ังในฐานะพ่อเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ท าให้ผมได้ส านึกใน   
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเท ทรงงานหนักเพ่ือพวกเราปวงประชาชนชาวไทยตลอดมา 

 
๓. ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย  

หลักธรรมาภิบาล : หลักการปกครองท่ีดีที่ไม่เคยตาย 

 ส าหรับหลักในการท างาน ผมขอยกหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหลักในการบริหารจัดการที่ดีที่ใช้ได้ทุกยุคสมัย
ครอบคลุม และใช้ได้กับการบริหารงานในทุกสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการปกครอง ซ่ึงการปกครองที่ดี    
จะต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานดังกล่าวอย่างน้อย ๖ ประการ ได้แก่ 
   (๑) หลักนิติธรรม ซึ่งหมายความถึงหลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย โดยการตรากฎหมาย ก าหนดกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ต้องเป็นธรรม เหมาะสมทันยุคสมัย ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ เป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างเสมอภาค
ในสังคม หลักการนี้ ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับภาครัฐที่เป็นผู้ก าหนดกฎระเบียบให้กับประชาชนถือปฏิบัติ   
   (๒) หลักคุณธรรม หมายถึงการยึดถือความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง นอกจากนี้ ต้องจริงใจ
ขยันหมั่นเพียร และมีระเบียบวินัย 

- ๕๔๙ - 

   (๓) หลักความโปร่งใส สร้างความไว้วางใจทั้งในหน่วยงาน (ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา)      
และนอกหน่วยงานโดยเฉพาะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร และมีกลไกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้ 
   (๔) หลักความมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และแสดงความคิดเห็น โดยมีช่องทาง
หรือกลไกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความเห็นสาธารณะ การเปิดให้มีประชาพิจารณ์     
การแสดงประชามติต่าง ๆ ยกตัวอย่างในกรณีที่เกิดประเด็นปัญหาขึ้น แนวทางแก้ไขโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมคือ 
การให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายในลักษณะเป็นเครือข่าย (Policy 
Network) เช่น ตัวแทนองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มผลประโยชน์หลัก และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
โดยให้คนเหล่านี้ได้เข้ามาพูดคุยเจรจากันอย่างมีเหตุมีผล โดยมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อขัดแย้งต่าง  ๆ     
ที่เกิดขึ้นให้หายไป และได้มาซึ่งความร่วมมือต่อกัน โดยจะต้องท าด้วยความจริงใจ ต้องตั้งใจที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสถานการณ์นั้น ต้องสนใจที่จะติดตามผลของการพูดคุยเจรจาให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ และประการสุดท้าย    
ต้องท าให้ฝ่ายที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับผู้อ่ืนหรือฝ่ายเสียงข้างน้อยไม่มีความรู้สึกเสียหน้าหรือพ่ายแพ้  
   (๕) หลักความรับผิดชอบ ต้องมีความตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ และมีความส านึกรับผิดชอบต่อสังคม    
มองปัญหาและผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง มุ่งแก้ไขปัญหาบ้านเมือง และมองผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก 
   (๖) หลักความคุ้มค่า ต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม ประหยัด มัธยัสถ์ ในขณะเดียวกันต้องเกิดประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล 
   นอกเหนือจากหลักการทั้ง ๖ ประการที่กล่าวมา ผมอยากเพ่ิมเติมหลักการส าคัญที่คิดว่าน่าจะมี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน นั่นคือหลักการในการเป็นผู้น าที่ดี บางท่านอาจจะบอกว่าไม่จ าเป็นเพราะไม่ได้
เป็นผู้บริหาร ไม่ได้เป็นผู้น าแต่เป็นผู้ปฏิบัติ  แต่ในความเป็นจริงผู้น าทั้งหลายไม่ได้เกิดมาเป็นผู้น าแต่ก าเนิด         
แต่ต่างมีเส้นทางการเติบโตสั่งสมประสบการณ์ โดยเป็นผู้ปฏิบัติและลูกน้องมาก่อนทั้งสิ้น การขึ้นมาเป็นผู้น าได้ต้องมี
คุณสมบัติส่วนบุคคลที่ส าคัญ เช่น ความจริงใจ ความอดทน ความยุติธรรม  สามารถควบคุมอารมณ์ สามารถ       
ในการแก้ไขปัญหายามฉุกเฉินได้ ฯลฯ และแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้น าต้องมีความรู้รอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่    
และต าแหน่งที่ตัวเองรับผิดชอบ สามารถเข้าใจสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นประสานและใช้ประโยชน์จาก
กลุ่มบุคคลสร้างอ านาจ ของกลุ่มเพ่ือความส าเร็จขององค์การ นอกจากนี้ ผู้น าที่ดีที่สุด คือ ผู้น าที่ท าให้ค าสั่งได้รับ
ความเชื่อถือ โดยอาศัยความจริงใจไม่ใช่อาศัยความดุดันหรือการสั่งการ  และยังสามารถฝึกให้ผู้ตามเป็นผู้น าได้  
เพ่ือสร้างผู้น ารุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น โดยต้องฝึกให้ทุกคนคิดอย่างผู้น า และที่ส าคัญที่สุดผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
อนาคต ต้องมีจิตใจที่ชอบท้าท้ายต่อ การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น มีแนวทางที่สามารถจะเดินไปอย่างแจ่มชัด      
มีความกล้าที่จะผลักดัน ประเมินและปรับปรุง เพ่ือมุ่งไปสู่จุดหมายที่ต้องการ สรุปได้ว่าในภาพรวมผู้น าที่แท้จริง  
จึงไม่ใช่ผู้น าตามต าแหน่งหน้าที่หรือผู้น าที่มีบุคลิกภาพของความเป็นผู้น าอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นผู้น าที่มีหน้าที่   
ที่มีความสามารถ ความรอบรู้ เข้าใจสถานการณ์ มองเห็นภาพรวมของทุกส่วน มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่น            
ที่จะเปลี่ยนแปลงและเดินทางไปสู่จุดหมายที่ต้องการเพ่ือบรรลุหน้าที่และภารกิจขององค์การ มีความบากบั่น
อุตสาหะ และมีภาพรวมของการเป็นผู้น าที่หลากหลาย (Multiple Leadership) ดังนั้นการบ่มเพาะและปลูกฝัง
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วิสัยทัศน์ผู้น าให้ผู้ตามหรือผู้ปฏิบัติได้รับรู้และเข้าใจ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวทางตรงตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของผู้น าได้ และการสร้างผู้น าที่มีคุณภาพให้แก่องค์กรต่อไปในอนาคตนับเป็นภารกิจส าคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าการปฏิบัติงานปกตติามหน้าที่ของผู้น า 

 
๔. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

ฝากไว้กับนักปกครองรุ่นใหม่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลง 

  ในโลกยุคปัจจุบันที่มีแต่ความการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่ทุกคนบนโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
ฉับพลัน ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างข้อมูลกระจายข่าวสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้อย่างว่องไวและกว้างขวาง อีกทั้งยังต้อง
เผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดคิดกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 การท างานของข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทยยิ่งต้องมีความยากล าบากและซับซ้อนมากขึ้น ที่ส าคัญต้องเท่าทันโลก ต้องมีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และปรับตัวให้เท่าทันกับเหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนและผันผวน
อยู่ตลอดเวลา ดังนี้ 
   (๑) การบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งในเรื่องการให้ข่าวสารข้อมูล การให้บริการออก
ใบอนุญาตและหนังสือส าคัญต่าง ๆ การแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ต้องมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
ตอบสนองความต้องการประชาชนผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง โดยระบบดิจิทัลที่ใช้กับประชาชนต้องง่ายต่อการเข้าถึง/
ใช้งาน และเหมาะสม ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่เพ่ิมภาระแก่ประชาชน นอกจากนี้ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
กับประชาชนต้องมีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ ภายใต้อิทธิพลจาก social media ในปัจจุบันนอกจากการรับส่งข้อมูล
ข่าวสารจะต้องรวดเร็วและทั่วถึงแล้ว จะต้องมีการดูแลบริหารจัดการข้อมูลที่มีทั้งเรื่องจริงและเรื่องเท็จ เพ่ือจะสื่อสาร
ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า และจัดการกับปัญหาที่เกดิขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
   (๒) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส าหรับผมแล้ว ไม่ใช่แต่ผู้น าเท่านั้นที่จะต้องพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา ส าหรับพวกเราข้าราชการทุกระดับจ าเป็นจะต้องหาความรู้ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บางครั้งมีความยากล าบากในการรับมือกับสถานการณ์
ที่วิกฤติ การเกิดโรคระบาดโควิดเป็นตัวอย่างที่ดีที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม และท าให้การด ารงชีวิตของมวลมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้เราต้องรีบพัฒนาตนเองเพ่ือความอยู่รอด สิ่งส าคัญ
เบื้องต้นคือ การรู้จักตัวเองเป็นอย่างดี รู้ว่าควรจะต้องพัฒนาจุดใด และสภาพแวดล้อมของเราเป็นอย่างไร อะไร
เป็นสิ่งส าคัญที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จ  เรียกได้ว่าต้อง “รู้เขา รู้เรา” ด้วยใจที่เป็นกลาง ประกอบกับจะต้องมีทักษะ
ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุและผล และสามารถน าองค์ความรู้ ภูมิปัญญาต่าง ๆ มาปรับใช้อย่างแยบคาย 
เพ่ือให้เกิดผลตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  ที่ส าคัญคือ แม้ว่าจะไม่ประสบความส าเร็จก็อย่าท้อถอยถอดใจ เราต้องการคน
ที่มีเลือดนักสู้ พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น สิ่งนี้จะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพให้บุคคลรอบข้างได้ประจักษ์ 
   (๓) การสร้างทีมงาน โดยจะต้องเริ่มต้นจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน มีการวางแผนแบ่งความรับผิดชอบ 
สิ่งส าคัญท่ีสุดของการท างานเป็นทีมคือ การสื่อสารประสานงานระหว่างบุคคลในทีมจะต้องมีความชัดเจนสม่ าเสมอ 
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เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นอย่างจริงใจ มีการสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่น
ซึ่งกันและกัน และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
   (๔) ฝึกฝนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะน ามาซึ่งนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
ซึ่งจะต้องพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ให้มีมุมมองด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายและยืดหยุ่น น าปัจจัยต่าง ๆ มาวิเคราะห์
ในมุมมองหลากหลายและแตกต่าง หาแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา บางครั้งอาจต้องอาศัยการจินตนาการ     
แต่อยู่บนพ้ืนฐานที่ไม่ไกลจากความจริง บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องทางทฤษฎี แต่จริง ๆ แล้ว    
สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดข้ึนได้หากมีการฝึกฝนพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 
   (๕) เก่งงาน ส าหรับผู้น าแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้รอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่และต าแหน่งที่ตนเอง
รับผิดชอบ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ท า มีความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้น มีวิสัยทัศน์
เท่าทันโลกเท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีจิตใจที่ชอบท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เห็นแนวทางที่จะเดินไป
อย่างชัดเจนและกล้าผลักดันไปสู่จุดหมายที่ต้องการ อีกทั้งมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการแก้ปัญหาอย่างอดทนและ
จริงใจ 
   (๖) เก่งคน ผู้น าที่เก่งคนจะเป็นผู้น าที่มักจะประสบความส าเร็จ เป็นที่รักของทั้งเจ้านาย ลูกน้องและ
เพ่ือนร่วมงาน ผู้น าลักษณะเช่นนี้จะมีคุณลักษณะที่เข้าถึงจิตใจคนได้เป็นอย่างดี มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ จริงใจ 
อดทน มีความยุติธรรมไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน มีความคงเส้นคงวา สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี มีสติในการ
เผชิญภาวะฉุกเฉิน มีความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ 
จะต้องเป็นผู้ที่ฝึกให้ผู้ตามเป็นผู้น าได้ เพ่ือเป็นการสร้างผู้น ารุ่นใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนต่อไป 
 

******************** 



- ๕๕๐ - 

วิสัยทัศน์ผู้น าให้ผู้ตามหรือผู้ปฏิบัติได้รับรู้และเข้าใจ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวทางตรงตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของผู้น าได้ และการสร้างผู้น าที่มีคุณภาพให้แก่องค์กรต่อไปในอนาคตนับเป็นภารกิจส าคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าการปฏิบัติงานปกตติามหน้าที่ของผู้น า 

 
๔. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

ฝากไว้กับนักปกครองรุ่นใหม่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลง 

  ในโลกยุคปัจจุบันที่มีแต่ความการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่ทุกคนบนโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
ฉับพลัน ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างข้อมูลกระจายข่าวสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้อย่างว่องไวและกว้างขวาง อีกทั้งยังต้อง
เผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดคิดกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 การท างานของข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทยยิ่งต้องมีความยากล าบากและซับซ้อนมากขึ้น ที่ส าคัญต้องเท่าทันโลก ต้องมีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และปรับตัวให้เท่าทันกับเหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนและผันผวน
อยู่ตลอดเวลา ดังนี้ 
   (๑) การบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งในเรื่องการให้ข่าวสารข้อมูล การให้บริการออก
ใบอนุญาตและหนังสือส าคัญต่าง ๆ การแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ต้องมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
ตอบสนองความต้องการประชาชนผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง โดยระบบดิจิทัลที่ใช้กับประชาชนต้องง่ายต่อการเข้าถึง/
ใช้งาน และเหมาะสม ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่เพ่ิมภาระแก่ประชาชน นอกจากนี้ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
กับประชาชนต้องมีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ ภายใต้อิทธิพลจาก social media ในปัจจุบันนอกจากการรับส่งข้อมูล
ข่าวสารจะต้องรวดเร็วและทั่วถึงแล้ว จะต้องมีการดูแลบริหารจัดการข้อมูลที่มีทั้งเรื่องจริงและเรื่องเท็จ เพ่ือจะสื่อสาร
ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า และจัดการกับปัญหาที่เกดิขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
   (๒) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส าหรับผมแล้ว ไม่ใช่แต่ผู้น าเท่านั้นที่จะต้องพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา ส าหรับพวกเราข้าราชการทุกระดับจ าเป็นจะต้องหาความรู้ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บางครั้งมีความยากล าบากในการรับมือกับสถานการณ์
ที่วิกฤติ การเกิดโรคระบาดโควิดเป็นตัวอย่างที่ดีที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม และท าให้การด ารงชีวิตของมวลมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้เราต้องรีบพัฒนาตนเองเพ่ือความอยู่รอด สิ่งส าคัญ
เบื้องต้นคือ การรู้จักตัวเองเป็นอย่างดี รู้ว่าควรจะต้องพัฒนาจุดใด และสภาพแวดล้อมของเราเป็นอย่างไร อะไร
เป็นสิ่งส าคัญที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จ  เรียกได้ว่าต้อง “รู้เขา รู้เรา” ด้วยใจที่เป็นกลาง ประกอบกับจะต้องมีทักษะ
ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุและผล และสามารถน าองค์ความรู้ ภูมิปัญญาต่าง ๆ มาปรับใช้อย่างแยบคาย 
เพ่ือให้เกิดผลตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  ที่ส าคัญคือ แม้ว่าจะไม่ประสบความส าเร็จก็อย่าท้อถอยถอดใจ เราต้องการคน
ที่มีเลือดนักสู้ พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น สิ่งนี้จะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพให้บุคคลรอบข้างได้ประจักษ์ 
   (๓) การสร้างทีมงาน โดยจะต้องเริ่มต้นจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน มีการวางแผนแบ่งความรับผิดชอบ 
สิ่งส าคัญท่ีสุดของการท างานเป็นทีมคือ การสื่อสารประสานงานระหว่างบุคคลในทีมจะต้องมีความชัดเจนสม่ าเสมอ 

- ๕๕๑ - 

เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นอย่างจริงใจ มีการสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่น
ซึ่งกันและกัน และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
   (๔) ฝึกฝนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะน ามาซึ่งนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
ซึ่งจะต้องพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ให้มีมุมมองด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายและยืดหยุ่น น าปัจจัยต่าง ๆ มาวิเคราะห์
ในมุมมองหลากหลายและแตกต่าง หาแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา บางคร้ังอาจต้องอาศัยการจินตนาการ     
แต่อยู่บนพ้ืนฐานที่ไม่ไกลจากความจริง บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องทางทฤษฎี แต่จริง ๆ แล้ว    
สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดข้ึนได้หากมีการฝึกฝนพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 
   (๕) เก่งงาน ส าหรับผู้น าแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้รอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่และต าแหน่งที่ตนเอง
รับผิดชอบ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ท า มีความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้น มีวิสัยทัศน์
เท่าทันโลกเท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีจิตใจที่ชอบท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เห็นแนวทางที่จะเดินไป
อย่างชัดเจนและกล้าผลักดันไปสู่จุดหมายที่ต้องการ อีกทั้งมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการแก้ปัญหาอย่างอดทนและ
จริงใจ 
   (๖) เก่งคน ผู้น าที่เก่งคนจะเป็นผู้น าที่มักจะประสบความส าเร็จ เป็นที่รักของทั้งเจ้านาย ลูกน้องและ
เพ่ือนร่วมงาน ผู้น าลักษณะเช่นนี้จะมีคุณลักษณะที่เข้าถึงจิตใจคนได้เป็นอย่างดี มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ จริงใจ 
อดทน มีความยุติธรรมไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน มีความคงเส้นคงวา สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี มีสติในการ
เผชิญภาวะฉุกเฉิน มีความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ 
จะต้องเป็นผู้ที่ฝึกให้ผู้ตามเป็นผู้น าได้ เพ่ือเป็นการสร้างผู้น ารุ่นใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนต่อไป 
 

******************** 



- ๕๕๒ - 

 
 
 
 

 
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ 

 
 

นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ - ๓๐ กัยายน ๒๕๔๕

- ๕๕๓ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 ประวัติด้านการศึกษา 
 - ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 - ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาลฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 - มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - มัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ๖ โรงเรียนอินทรพิสัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 - มัธยมศึกษาปีที่ ๗ - ๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ส าเร็จปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ส าเร็จปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกาศนียบัตรการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง ประเทศญี่ปุ่น  
 - ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกาศนียบัตรวางแผนและจัดรูปเมือง สหรัฐอเมริกา  

 ประวัติการรับราชการในต าแหน่งส าคัญ 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอชั้นตรี ที่อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โอนไปด ารงต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ด ารงต าแหน่งปลัดจังหวัดสงขลา 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน  
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวงอีกครั้ง  
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย  

 ประวัติการท างานการเมืองในต าแหน่งส าคัญ 
 - วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง

สาธารณสุข (นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์) 
 - วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 
 - วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นประธานกรรมการ ก ากับดูแลกิจการไฟฟ้า   



- ๕๕๓ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 ประวัติด้านการศึกษา 
 - ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 - ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาลฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 - มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - มัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ๖ โรงเรียนอินทรพิสัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 - มัธยมศึกษาปีที่ ๗ - ๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ส าเร็จปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ส าเร็จปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกาศนียบัตรการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง ประเทศญี่ปุ่น  
 - ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกาศนียบัตรวางแผนและจัดรูปเมือง สหรัฐอเมริกา  

 ประวัติการรับราชการในต าแหน่งส าคัญ 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอชั้นตรี ที่อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โอนไปด ารงต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ด ารงต าแหน่งปลัดจังหวัดสงขลา 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน  
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวงอีกครั้ง  
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย  

 ประวัติการท างานการเมืองในต าแหน่งส าคัญ 
 - วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง

สาธารณสุข (นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์) 
 - วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 
 - วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นประธานกรรมการ ก ากับดูแลกิจการไฟฟ้า   



- ๕๕๔ - 

 - วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ร.ต.อ. เฉลิม    
อยู่บ ารุง)  
 - วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ) 
 - วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 
 - วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ส.ส. ปาร์ตี้ลสิต์ ล าดับที่ ๒ พรรคเพื่อไทย 
 - ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 เกียรติคุณ : 
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ  

คติ/หลักปรัชญาส าคัญในการปฏิบัติราชการ 
 - การที่เราจะเจริญก้าวหน้าได้นั้น ต้องผู้ใหญ่ดึง ผู้น้อยดัน คนเสมอกันยกย่อง ประชาชนมีความรักในตัวท่าน 
สื่อมวลชนศรัทธา 
 - การท างานก็เหมือนกันท่านอย่าหวังเลิศ ท าแต่งานๆ ท่านต้องคิดถึงน้ าใจของผู้ร่วมงานด้วย การท างานที่ดี
ก็ต้องท างานให้ได้ทั้งผลงานและได้ทั้งน้ าใจคนด้วย ถ้าต้องเลือกท่านต้องเลือกน้ าใจคนก่อน  เดี๋ยวงานก็ตามมา 
แต่ถ้าท่านจะเลือกงานก่อน งานมันท างานด้วยตัวมันเองไม่ได้ ต้องใช้คนท า เพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ท างานก็ไม่สามารถ
ขยับเขยื้อนงานได้ เพราะฉะนั้นคนเป็นเรื่องส าคัญ ท่านจะต้องท างานให้ได้ทั้งผลงานและท างานให้ได้ทั้งน้ าใจคน 
 
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๐) 
 มีผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
 (๑) ควบคุมงานสาธารณสุขของจังหวัดตรังให้ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งสถาบันโรคผิวหนัง 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นแห่งแรกในภูมิภาคท่ีจังหวัดตรังจนเป็นผลส าเร็จ 
 (๒) พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดตรัง ท าให้จังหวัดตรังมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
เป็นแหล่งผลิตบุคลากรเพ่ือรับใช้ชาติในสาขาต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตจังหวัดตรัง 
ประกอบด้วย ๓ คณะ คือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ นอกจากนั้น  
ยังมีสถาบันโรคผิวหนังจังหวัดตรัง และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นต้น 
 (๓) ออกมาตรการให้ผู้ขออนุญาตเปิดโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ปลูกต้นไม้ในโรงงาน
เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบโรงงาน เช่น กลิ่นเหม็นจากน้ าเสีย เสียงดัง 
ฝุ่นละออง ฯลฯ ส่งผลให้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือชมเชยและจังหวัดต่าง ๆ ว่าแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดตรัง 
จะเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาได้ทางหนึ่ง จึงให้จังหวัดต่าง  ๆ ด าเนินการ
ตามแนวทางของจังหวัดตรัง 

- ๕๕๕ - 

 (๔) ด าเนินการวางแผนจับกุมด าเนินคดีกับผู้วางเพลิงเผาที่ว่าการอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
จนศาลฎีกาตัดสินจ าคุกจ าเลยสูงสุด ๒๖ ปี  
 (๕) ริเริ่มจัดท าจดหมายเหตุหลักเมืองตรัง เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรัง 
สืบเนื่องจากจังหวัดตรังได้ด าเนินการบูรณะศาลหลักเมืองตรัง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ 
 (๖) เป็นผู้ริเริ่มขยายสนามบินจังหวัดตรังให้เครื่องบินขนาดใหญ่ โบอิ้ง ๗๓๗ มาลงที่จังหวัดตรังได้ 
ซ่ึงแต่เดิมมีเพียงเครือ่งบินขนาดเลก็ ท าให้ไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสารจนส าเร็จ 
 (๗) ริเริ่มประสานงานและท าให้จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ โดยใช้ชื่อว่า “พะยูนเกมส์” 
  (๘) ได้ประกาศเชิญชวนประธานหอการค้าทั่วประเทศ ให้ไปประชุมที่จังหวัดตรัง โดยแข่งขันกับจังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดนครศรีธรรมราช และท าให้จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพจัดประชุมหอการค้าทั่วป ระเทศ ครั้งที่ ๑๔ 
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๐ 
  (๙) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตรัง ภายใต้นโยบาย “เอกชนน าราชการสนับสนุน” ส่งผลให้หอการค้า
จังหวัดได้รับรางวัลหอการค้าดีเด่น ประเภท ก ๒ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗ และได้รับรางวัลหอการค้าดีเด่น 
อันดับ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๓๘ อีกด้วย และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวหอการค้าจังหวัดตรังมากที่สุด  
คือ รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ (ประเภทเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร) จากคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหอการค้าแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ 
 ๒.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑) 
  มีผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
 (๑) ควบคุมงานสาธารณสุขของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ได้ผลดียิ่ง 
 (๒) ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้การสนับสนุน กรอ. จังหวัดดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๓๗, 
๒๕๓๘, ๒๕๓๙ ของหอการค้าไทย 
 (๓) แก้ไขปัญหาและด าเนินการต่อเนื่องการก่อสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีปัญหา
มานานนับ ๑๐ ปี จนแล้วเสร็จกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยวอะเมซิ่งนครศรีธรรมราช อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมตลอดปี 
 (๕) ส่งเสริมกิจกรรมหอการค้าจังหวัดจนได้รับรางวัลการจัดท ารายงาน ประเภทดีเยี่ยมระดับประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๓๗, ๒๕๓๘, ๒๕๓๙ จากกระทรวงพาณิชย์ 
 ๒.๓ อธิบดีกรมท่ีดิน (พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔) 
 มีผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
 (๑) ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยปรับปรุงโครงสร้างจากเดิม ๒๒ กอง 
เป็น ๙ ส านัก ๑๐ กอง ส าเร็จ 



- ๕๕๔ - 

 - วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ร.ต.อ. เฉลิม    
อยู่บ ารุง)  
 - วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ) 
 - วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 
 - วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ส.ส. ปาร์ตี้ลสิต์ ล าดับที่ ๒ พรรคเพื่อไทย 
 - ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 เกียรติคุณ : 
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ  

คติ/หลักปรัชญาส าคัญในการปฏิบัติราชการ 
 - การที่เราจะเจริญก้าวหน้าได้นั้น ต้องผู้ใหญ่ดึง ผู้น้อยดัน คนเสมอกันยกย่อง ประชาชนมีความรักในตัวท่าน 
สื่อมวลชนศรัทธา 
 - การท างานก็เหมือนกันท่านอย่าหวังเลิศ ท าแต่งานๆ ท่านต้องคิดถึงน้ าใจของผู้ร่วมงานด้วย การท างานที่ดี
ก็ต้องท างานให้ได้ทั้งผลงานและได้ทั้งน้ าใจคนด้วย ถ้าต้องเลือกท่านต้องเลือกน้ าใจคนก่อน  เดี๋ยวงานก็ตามมา 
แต่ถ้าท่านจะเลือกงานก่อน งานมันท างานด้วยตัวมันเองไม่ได้ ต้องใช้คนท า เพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ท างานก็ไม่สามารถ
ขยับเขยื้อนงานได้ เพราะฉะนั้นคนเป็นเรื่องส าคัญ ท่านจะต้องท างานให้ได้ทั้งผลงานและท างานให้ได้ทั้งน้ าใจคน 
 
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๐) 
 มีผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
 (๑) ควบคุมงานสาธารณสุขของจังหวัดตรังให้ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งสถาบันโรคผิวหนัง 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นแห่งแรกในภูมิภาคท่ีจังหวัดตรังจนเป็นผลส าเร็จ 
 (๒) พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดตรัง ท าให้จังหวัดตรังมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
เป็นแหล่งผลิตบุคลากรเพ่ือรับใช้ชาติในสาขาต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตจังหวัดตรัง 
ประกอบด้วย ๓ คณะ คือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ นอกจากนั้น  
ยังมีสถาบันโรคผิวหนังจังหวัดตรัง และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นต้น 
 (๓) ออกมาตรการให้ผู้ขออนุญาตเปิดโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ปลูกต้นไม้ในโรงงาน
เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบโรงงาน เช่น กลิ่นเหม็นจากน้ าเสีย เสียงดัง 
ฝุ่นละออง ฯลฯ ส่งผลให้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือชมเชยและจังหวัดต่าง ๆ ว่าแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดตรัง 
จะเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาได้ทางหนึ่ง จึงให้จังหวัดต่าง  ๆ ด าเนินการ
ตามแนวทางของจังหวัดตรัง 

- ๕๕๕ - 

 (๔) ด าเนินการวางแผนจับกุมด าเนินคดีกับผู้วางเพลิงเผาที่ว่าการอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
จนศาลฎีกาตัดสินจ าคุกจ าเลยสูงสุด ๒๖ ปี  
 (๕) ริเริ่มจัดท าจดหมายเหตุหลักเมืองตรัง เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรัง 
สืบเนื่องจากจังหวัดตรังได้ด าเนินการบูรณะศาลหลักเมืองตรัง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ 
 (๖) เป็นผู้ริเริ่มขยายสนามบินจังหวัดตรังให้เครื่องบินขนาดใหญ่ โบอิ้ง ๗๓๗ มาลงที่จังหวัดตรังได้ 
ซ่ึงแต่เดิมมีเพียงเครือ่งบินขนาดเลก็ ท าให้ไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสารจนส าเร็จ 
 (๗) ริเริ่มประสานงานและท าให้จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ โดยใช้ชื่อว่า “พะยูนเกมส์” 
  (๘) ได้ประกาศเชิญชวนประธานหอการค้าทั่วประเทศ ให้ไปประชุมที่จังหวัดตรัง โดยแข่งขันกับจังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดนครศรีธรรมราช และท าให้จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพจัดประชุมหอการค้าทั่วป ระเทศ ครั้งที่ ๑๔ 
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๐ 
  (๙) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตรัง ภายใต้นโยบาย “เอกชนน าราชการสนับสนุน” ส่งผลให้หอการค้า
จังหวัดได้รับรางวัลหอการค้าดีเด่น ประเภท ก ๒ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗ และได้รับรางวัลหอการค้าดีเด่น 
อันดับ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๓๘ อีกด้วย และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวหอการค้าจังหวัดตรังมากที่สุด  
คือ รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ (ประเภทเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร) จากคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหอการค้าแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ 
 ๒.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑) 
  มีผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
 (๑) ควบคุมงานสาธารณสุขของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ได้ผลดียิ่ง 
 (๒) ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้การสนับสนุน กรอ. จังหวัดดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๓๗, 
๒๕๓๘, ๒๕๓๙ ของหอการค้าไทย 
 (๓) แก้ไขปัญหาและด าเนินการต่อเนื่องการก่อสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีปัญหา
มานานนับ ๑๐ ปี จนแล้วเสร็จกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยวอะเมซิ่งนครศรีธรรมราช อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมตลอดปี 
 (๕) ส่งเสริมกิจกรรมหอการค้าจังหวัดจนได้รับรางวัลการจัดท ารายงาน ประเภทดีเยี่ยมระดับประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๓๗, ๒๕๓๘, ๒๕๓๙ จากกระทรวงพาณิชย์ 
 ๒.๓ อธิบดีกรมท่ีดิน (พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔) 
 มีผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
 (๑) ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยปรับปรุงโครงสร้างจากเดิม ๒๒ กอง 
เป็น ๙ ส านัก ๑๐ กอง ส าเร็จ 



- ๕๕๖ - 

 (๒) ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในกรมที่ดิน โดยก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก เป็นต าแหน่งระดับ ๙ 
ประเภทบริหารระดับสูง รวม ๙ ต าแหน่ง 
 (๓) ด าเนินการจัดตั้งส านักงานที่ดินสาขา เพ่ิม ๑๒ แห่ง และจัดตั้งส านักงานที่ดินส่วนแยกเพ่ิม ๒๑ แห่ง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อธุรกรรมเกี่ยวกับท่ีดิน 
 (๔) ปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการถือครองที่ดินของคู่สมรส และบุตรคนต่างด้าว เพ่ือให้มีสิทธิ
ในทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
 (๕) ปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดิน โดยลดระยะเวลาขั้นตอนในการด าเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียน 
การได้มาโดยทางมรดกและเรื่องการอายัดที่ดิน 
 (๖) ด าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมท่ีดิน 
 (๗) ร่วมกับส านักงาน ก.พ. จัดแสดงนิทรรศการ “SHOW CASE” เพ่ือแสดงความก้าวหน้าในการปรับปรุงงาน
เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน ในการให้บริการในด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้านการรังวัดที่ดิน 
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ในการประเมินราคาที่ดิน 
 ๒.๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๔๕) 
 มีผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
 (๑) ร่วมกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาเปิดเมืองหลักในภูมิภาค 
 (๒) มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระทรวงและกรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 (๓) แก้ปัญหาชุมชนแออัดหน้าโรงเรียนให้เป็นสนามกีฬาและพัฒนาโรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะห์ให้สวยงาม
และเป็นระเบียบ 
 (๔) ออกข้อก าหนดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยมาตรฐานทางคุณและจริยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาที่ประสบความส าเร็จ 
 หลักการในการท างานของผมสรุปง่าย ๆ ได้ดังนี้ 
 ๓.๑ เรื่องครอบครัว ทุกคนก็มีครอบครัว เราก็อย่าท าแต่งานอย่างเดียวละเลยละทิ้งครอบครัวหรือดูแล
แต่ครอบครัวไม่ดูแลงาน ก็เอาเป็นว่าสัดส่วน ๕๐ : ๕๐ ว่าครอบครัวเราก็ให้ไว้ ๕๐ ของเวลาที่เรามีทั้งหมด งานท า
ร้อยละ ๕๐ ที่ในส่วนของเวลาที่เรามีท้ังหมด 
 ๓.๒ เรื่องการท างาน มันต้องมีผู้บังคับบัญชา ต้องมีเพื่อน ต้องมีลูกน้อง ต้องมีประชาชน หลักการง่าย  ๆ  
ก็คือตัวเราเป็นศูนย์กลาง  
 (๑) เราต้องมีผู้บังคับบัญชา เราต้องปฏิบัติอย่างไรกับผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาถือว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง
ของเรา ยกตัวอย่างง่าย ๆ การจะเลื่อนระดับ/เลื่อนซี เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน ผู้บังคับบัญชาเท่านั้นที่ท าให้
เราได้ ท่านไปหาพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลก ทั่วประเทศก็ไม่สามารถท าได้ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ยอมรับตัวท่าน 
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าผู้บังคับบัญชามีความส าคัญ  

- ๕๕๗ - 

 (๒) เพ่ือนร่วมงานก็เช่นเดียวกัน เพ่ือนร่วมงานไม่ใช่คู่แข่งของท่าน เพ่ือนร่วมงานคือพลังที่จะต้องมาเสริม
มาบวกกันเพ่ือจะท างานองค์กรส าเร็จ  
 (๓) ลูกน้อง ค าภาษาไทยเป็นทั้งลูกเป็นทั้งน้อง ท่านต้องมีความเมตตา มีความรัก มีความใส่ใจ
ในเรื่องราวต่าง ๆ ของเขา  
 (๔) นอกจากนั้น ก็ต้องมีประชาชนที่ท่านต้องดูแล 
 
๔. ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลให้ได้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่ไม่ใช่เป็นกระทรวงที่ธรรมดาเหมือนกระทรวงอ่ืน เพราะว่าเป็นกระทรวง
ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดถึง ๗๖ คน และเป็นระดับ ๑๐ อธิบดีต่าง ๆ อีก กระทรวงบางกระทรวงมีระดับ ๑๐ อยู่ไม่กี่คน 
ระดับ ๑๐ กระทรวงมหาดไทยมีมากท่ีสุดในบรรดากระทรวงต่าง ๆ ของประเทศไทย 
 เราเข้าไปเป็นปลัดอ าเภอพร้อม ๆ กัน ปลัดอ าเภอสมัยผมก็ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าคน ในบรรดา ๑,๐๐๐ กว่าคน 
ฐานกว้างมากกว่าจะย่อยตัวเองขึ้นมาเป็นนายอ าเภอ ปลัดจังหวัด เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นอธิบดี เป็นรองปลัดกระทรวง เป็นปลัดกระทรวง มันไม่ได้ง่าย  ๆ เลยครับ พูดง่าย ๆ ปัจจัยความส าเร็จหรือ
ต าราของผมก็มี ดังนี้ 
 การจะส าเร็จราชการหรือประสบความส าเร็จในการรับราชการได้ต้องใช้บันได ๓ ขั้น คือ 
 ประการที่หนึ่ง คือ ต้องมีความรู้ความสามารถสูงมาก ความประพฤตินิสัยใจคอ เอกลักษณ์ส่วนตัว  
 ประการที่สอง คือ วาสนาบารมี ต้องมีวาสนาบารมีด้วยการสร้างสมความดี ท าบุญท ากุศลมาตลอดทั้งชีวิต 
ไม่ท าร้ายผู้อ่ืน 
 ประการสุดท้าย คือ ฟ้าก าหนด ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคนเดียวทั้งกระทรวง มาจากฐานเป็นหลายพันคน 
ต้องมาเหลือคนเดียว ต้องผ่านด่านทั้งสามด่านข้างต้นมาให้ได้  
 
๕. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 บุคลิกส่วนตัวมีความส าคัญมากในการท างาน เพราะคนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด/นักปกครองเป็นปลัดกระทรวง 
เป็นรัฐมนตรี เป็นอธิบดี จะต้องรู้จักมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องรู้จักการประสานประโยชน์ รู้จักการประสานอารมณ์
ความรู้สึกของคนรอบตัวเราให้ได้ให้มากที่สุด การมีศัตรูสักคนหนึ่งในชีวิตราชการของคนกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่า
มากเกินไป เพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างศัตรู เดล คาร์เนกี นักวิชาการฝรั่งผู้เขียนหนังสือ “วิธีชนะมิตรและจูงใจคน” 
กล่าวไว้ว่า ศัตรูคนเดียวก็มากแล้ว ให้เอาชนะศัตรู เอาศัตรูมาเป็นมิตรให้ได้ แล้วก็เอามิตรเป็นมหามิตรให้ได้  
ฝรั่งเขาก็เชื่อแบบนี้เหมือนกัน ไม่ใช่เฉพาะคนไทย เพราะฉะนั้นอย่ามีศัตรู เอาศัตรูมาเป็นมิตร แล้วก็เอามิตรเป็นมหามิตร
ให้ได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะเสริมท่านขึ้นไปสู่ความส าเร็จ  
 ในบั้นปลายท่านลองคิดดูสิครับ คุณพ่อคุณแม่ท่านเกิดมา คุณพ่อคุณแม่กว่าจะมาเจอกันได้ แต่ละคนก็ยุ่งยาก
ล าบาก มาเจอกันแล้วมาคลอดเราออกมาให้เป็นผู้เป็นคน โอกาสที่เราจะเกิดมาชาติหนึ่ง ก็ยากเมื่อเกิดมาชาติหนึ่งแล้ว 



- ๕๕๖ - 

 (๒) ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในกรมที่ดิน โดยก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก เป็นต าแหน่งระดับ ๙ 
ประเภทบริหารระดับสูง รวม ๙ ต าแหน่ง 
 (๓) ด าเนินการจัดตั้งส านักงานที่ดินสาขา เพ่ิม ๑๒ แห่ง และจัดตั้งส านักงานที่ดินส่วนแยกเพ่ิม ๒๑ แห่ง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อธุรกรรมเกี่ยวกับท่ีดิน 
 (๔) ปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการถือครองที่ดินของคู่สมรส และบุตรคนต่างด้าว เพ่ือให้มีสิทธิ
ในทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
 (๕) ปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดิน โดยลดระยะเวลาขั้นตอนในการด าเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียน 
การได้มาโดยทางมรดกและเรื่องการอายัดที่ดิน 
 (๖) ด าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมท่ีดิน 
 (๗) ร่วมกับส านักงาน ก.พ. จัดแสดงนิทรรศการ “SHOW CASE” เพ่ือแสดงความก้าวหน้าในการปรับปรุงงาน
เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน ในการให้บริการในด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้านการรังวัดที่ดิน 
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ในการประเมินราคาที่ดิน 
 ๒.๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๔๕) 
 มีผลงานที่ส าคัญดังนี้ 
 (๑) ร่วมกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาเปิดเมืองหลักในภูมิภาค 
 (๒) มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระทรวงและกรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 (๓) แก้ปัญหาชุมชนแออัดหน้าโรงเรียนให้เป็นสนามกีฬาและพัฒนาโรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะห์ให้สวยงาม
และเป็นระเบียบ 
 (๔) ออกข้อก าหนดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยมาตรฐานทางคุณและจริยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาที่ประสบความส าเร็จ 
 หลักการในการท างานของผมสรุปง่าย ๆ ได้ดังนี้ 
 ๓.๑ เรื่องครอบครัว ทุกคนก็มีครอบครัว เราก็อย่าท าแต่งานอย่างเดียวละเลยละทิ้งครอบครัวหรือดูแล
แต่ครอบครัวไม่ดูแลงาน ก็เอาเป็นว่าสัดส่วน ๕๐ : ๕๐ ว่าครอบครัวเราก็ให้ไว้ ๕๐ ของเวลาที่เรามีทั้งหมด งานท า
ร้อยละ ๕๐ ที่ในส่วนของเวลาที่เรามีท้ังหมด 
 ๓.๒ เรื่องการท างาน มันต้องมีผู้บังคับบัญชา ต้องมีเพื่อน ต้องมีลูกน้อง ต้องมีประชาชน หลักการง่าย  ๆ  
ก็คือตัวเราเป็นศูนย์กลาง  
 (๑) เราต้องมีผู้บังคับบัญชา เราต้องปฏิบัติอย่างไรกับผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาถือว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง
ของเรา ยกตัวอย่างง่าย ๆ การจะเลื่อนระดับ/เลื่อนซี เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน ผู้บังคับบัญชาเท่านั้นที่ท าให้
เราได้ ท่านไปหาพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลก ทั่วประเทศก็ไม่สามารถท าได้ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ยอมรับตัวท่าน 
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าผู้บังคับบัญชามีความส าคัญ  

- ๕๕๗ - 

 (๒) เพ่ือนร่วมงานก็เช่นเดียวกัน เพ่ือนร่วมงานไม่ใช่คู่แข่งของท่าน เพ่ือนร่วมงานคือพลังที่จะต้องมาเสริม
มาบวกกันเพ่ือจะท างานองค์กรส าเร็จ  
 (๓) ลูกน้อง ค าภาษาไทยเป็นทั้งลูกเป็นทั้งน้อง ท่านต้องมีความเมตตา มีความรัก มีความใส่ใจ
ในเรื่องราวต่าง ๆ ของเขา  
 (๔) นอกจากนั้น ก็ต้องมีประชาชนที่ท่านต้องดูแล 
 
๔. ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลให้ได้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่ไม่ใช่เป็นกระทรวงที่ธรรมดาเหมือนกระทรวงอ่ืน เพราะว่าเป็นกระทรวง
ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดถึง ๗๖ คน และเป็นระดับ ๑๐ อธิบดีต่าง ๆ อีก กระทรวงบางกระทรวงมีระดับ ๑๐ อยู่ไม่กี่คน 
ระดับ ๑๐ กระทรวงมหาดไทยมีมากท่ีสุดในบรรดากระทรวงต่าง ๆ ของประเทศไทย 
 เราเข้าไปเป็นปลัดอ าเภอพร้อม ๆ กัน ปลัดอ าเภอสมัยผมก็ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าคน ในบรรดา ๑,๐๐๐ กว่าคน 
ฐานกว้างมากกว่าจะย่อยตัวเองขึ้นมาเป็นนายอ าเภอ ปลัดจังหวัด เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นอธิบดี เป็นรองปลัดกระทรวง เป็นปลัดกระทรวง มันไม่ได้ง่าย  ๆ เลยครับ พูดง่าย ๆ ปัจจัยความส าเร็จหรือ
ต าราของผมก็มี ดังนี้ 
 การจะส าเร็จราชการหรือประสบความส าเร็จในการรับราชการได้ต้องใช้บันได ๓ ขั้น คือ 
 ประการที่หนึ่ง คือ ต้องมีความรู้ความสามารถสูงมาก ความประพฤตินิสัยใจคอ เอกลักษณ์ส่วนตัว  
 ประการที่สอง คือ วาสนาบารมี ต้องมีวาสนาบารมีด้วยการสร้างสมความดี ท าบุญท ากุศลมาตลอดทั้งชีวิต 
ไม่ท าร้ายผู้อ่ืน 
 ประการสุดท้าย คือ ฟ้าก าหนด ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคนเดียวทั้งกระทรวง มาจากฐานเป็นหลายพันคน 
ต้องมาเหลือคนเดียว ต้องผ่านด่านทั้งสามด่านข้างต้นมาให้ได้  
 
๕. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 บุคลิกส่วนตัวมีความส าคัญมากในการท างาน เพราะคนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด/นักปกครองเป็นปลัดกระทรวง 
เป็นรัฐมนตรี เป็นอธิบดี จะต้องรู้จักมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องรู้จักการประสานประโยชน์ รู้จักการประสานอารมณ์
ความรู้สึกของคนรอบตัวเราให้ได้ให้มากที่สุด การมีศัตรูสักคนหนึ่งในชีวิตราชการของคนกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่า
มากเกินไป เพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างศัตรู เดล คาร์เนกี นักวิชาการฝรั่งผู้เขียนหนังสือ “วิธีชนะมิตรและจูงใจคน” 
กล่าวไว้ว่า ศัตรูคนเดียวก็มากแล้ว ให้เอาชนะศัตรู เอาศัตรูมาเป็นมิตรให้ได้ แล้วก็เอามิตรเป็นมหามิตรให้ได้  
ฝรั่งเขาก็เชื่อแบบนี้เหมือนกัน ไม่ใช่เฉพาะคนไทย เพราะฉะนั้นอย่ามีศัตรู เอาศัตรูมาเป็นมิตร แล้วก็เอามิตรเป็นมหามิตร
ให้ได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะเสริมท่านขึ้นไปสู่ความส าเร็จ  
 ในบั้นปลายท่านลองคิดดูสิครับ คุณพ่อคุณแม่ท่านเกิดมา คุณพ่อคุณแม่กว่าจะมาเจอกันได้ แต่ละคนก็ยุ่งยาก
ล าบาก มาเจอกันแล้วมาคลอดเราออกมาให้เป็นผู้เป็นคน โอกาสที่เราจะเกิดมาชาติหนึ่ง ก็ยากเมื่อเกิดมาชาติหนึ่งแล้ว 



- ๕๕๘ - 

เราท าอะไรที่ถือว่าดีที่สุดกับตัวเราเอง ดีที่สุดกับครอบครัว ดีที่สุดกับวงศ์ตระกูล ก็ท าเถอะครับ เพราะว่าจะได้จารึก
เป็นประวัติศาสตร์  
 อีกส่วนเรื่องของทฤษฎีต่าง ๆ ก็ต้องมีเหมือนกัน ได้แก่ ทฤษฎีการวางแผน ทฤษฎีการจัดองค์กร ทฤษฎี   
การส่งเสริมขวัญก าลังใจ ทฤษฎีการประสานงาน ทฤษฎีการรายงาน ทฤษฎีการตรวจสอบ ทฤษฎีการงบประมาณ/
การเงิน เราต้องเข้าใจเรื่อง การวางแผน เรื่องงบประมาณ เรื่องส่งเสริมขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมี      
ความรอบรู้ อดีตปลัดกระทรวงเก่าๆ หลายท่าน อาทิเช่น ท่านปลัดฯ วิญญู อังคณารักษ์ ได้ให้ค าขวัญในการ
ปฏิบัติราชการทีเ่รียกว่า “๓ ร.” รอบรู้ รวดเร็ว ริเริ่ม ปลัดกระทรวงแต่ละท่านก็มีข้อคิดดี ๆ ให้เราได้ศึกษา  
 

******************** 



- ๕๕๘ - 

เราท าอะไรที่ถือว่าดีที่สุดกับตัวเราเอง ดีที่สุดกับครอบครัว ดีที่สุดกับวงศ์ตระกูล ก็ท าเถอะครับ เพราะว่าจะได้จารึก
เป็นประวัติศาสตร์  
 อีกส่วนเรื่องของทฤษฎีต่าง ๆ ก็ต้องมีเหมือนกัน ได้แก่ ทฤษฎีการวางแผน ทฤษฎีการจัดองค์กร ทฤษฎี   
การส่งเสริมขวัญก าลังใจ ทฤษฎีการประสานงาน ทฤษฎีการรายงาน ทฤษฎีการตรวจสอบ ทฤษฎีการงบประมาณ/
การเงิน เราต้องเข้าใจเรื่อง การวางแผน เรื่องงบประมาณ เรื่องส่งเสริมขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมี      
ความรอบรู้ อดีตปลัดกระทรวงเก่าๆ หลายท่าน อาทิเช่น ท่านปลัดฯ วิญญู อังคณารักษ์ ได้ให้ค าขวัญในการ
ปฏิบัติราชการทีเ่รียกว่า “๓ ร.” รอบรู้ รวดเร็ว ริเริ่ม ปลัดกระทรวงแต่ละท่านก็มีข้อคิดดี ๆ ให้เราได้ศึกษา  
 

******************** 

- ๕๕๙ - 

 
 
 
 
 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘



- ๕๖๐ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 ประวัติการศึกษา  
  - ปีการศึกษา ๒๕๐๐  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดท่ามะขาม ต.ไผ่ล้อม  
        อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
 - ปีการศึกษา ๒๕๐๘  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
       จังหวัดพิษณุโลก  
 - ปีการศึกษา ๒๕๑๒  รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ปีการศึกษา ๒๕๑๗  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
 - ปีการศึกษา ๒๕๑๘  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ปีการศึกษา ๒๕๓๘  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยโคสต์ไลน์  
       สหรัฐอเมริกา   
 - ปีการศึกษา ๒๕๔๐  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชนบท   
      มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา สหรัฐอเมริกา 
 - ปีการศึกษา ๒๕๔๔  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา  
      มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
 - ปีการศึกษา ๒๕๕๖  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนครพนม   

 ประวัติการอบรม 
  - พ.ศ. ๒๕๑๔    หลักสูตรปลัดอ าเภอรุ่นที่ ๕ รุ่น “New Blood” 
  - พ.ศ. ๒๕๒๓   หลักสูตรโรงเรียนนายอ าเภอ รุ่นที่ ๑๘ (สอบได้ท่ี ๑ ของ นอ. ๑๘) 
  - พ.ศ. ๒๕๒๘   หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๒๐ 
 - พ.ศ. ๒๕๓๓  หลักสูตรฝ่ายอ านวยการรักษาดินแดน (เสธ. อส. ชุดที่ ๕) 
 - พ.ศ. ๒๕๓๖   หลักสูตรผู้บริหาร (ระดับ ๙) ของกระทรวงมหาดไทย 
 - พ.ศ. ๒๕๓๗   หลักสูตรผู้บริหาร (ระดับ ๑๐) ของกระทรวงมหาดไทย 
 - พ.ศ. ๒๕๓๙   หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๙ 

 ประวัติการรับราชการ  
  - ก.ค. ๒๕๑๔ – ม.ค. ๒๕๑๖  ปลัดอ าเภอตรีอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
     (สอบบรรจุปลัดอ าเภอได้ล าดับที่ ๕)   
  - ม.ค. ๒๕๑๖ – ก.ค. ๒๕๑๗  ประจ าแผนก ส านักงานเลขานุการกรมการปกครอง   
   - ก.ค. ๒๕๑๗ – พ.ค. ๒๕๑๙  ปลัดอ าเภอโท (ฝ่ายป้องกัน) อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย    
   - พ.ค. ๒๕๑๙ – ม.ค. ๒๕๒๒  ป้องกันจังหวัดเลย (ระดับ ๕)    
   - ธ.ค. ๒๕๒๑ – ก.พ. ๒๕๒๒  รักษาการหัวหน้าฝ่ายกองปกครองท้องที่ (เลื่อนเป็นระดับ ๖)    

- ๕๖๑ - 

   - ก.พ. ๒๕๒๒ – ก.ย. ๒๕๒๒  นายอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  (ระดับ ๖)    
   - ก.ย. ๒๕๒๒ – เม.ย. ๒๕๒๓  เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายอ าเภอ รุ่นที่ ๑๘    
   - เม.ย. ๒๕๒๓ – ส.ค. ๒๕๒๓  นายอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์     
   - ส.ค. ๒๕๒๓ – ก.ย. ๒๕๒๕  นายอ าเภอพระแสง (ระดับ ๗) จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
   - ต.ค. ๒๕๒๕ – ก.ย. ๒๕๒๘  นายอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     
   - ต.ค. ๒๕๒๘ – ม.ค. ๒๕๓๒  นายอ าเภอด าเนินสะดวก (ระดับ ๘) จังหวัดราชบุรี 
  - ม.ค. ๒๕๓๒ – ต.ค. ๒๕๓๒  นายอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   
  - ต.ค. ๒๕๓๒ – ก.พ. ๒๕๓๔  ผู้อ านวยการกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง   
  - ก.พ. ๒๕๓๔ – ต.ค. ๒๕๓๔  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ระดับ ๙)  
  - ต.ค. ๒๕๓๔ – ก.พ. ๒๕๓๖  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
  - ก.พ. ๒๕๓๖ – ก.ย. ๒๕๓๗  อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 
  - ต.ค. ๒๕๓๗ – ต.ค. ๒๕๔๐  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  
 - ต.ค. ๒๕๔๐ – ก.ย. ๒๕๔๔  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   
  - ต.ค. ๒๕๔๔ – ก.ย. ๒๕๔๕  อธิบดีกรมโยธาธิการ   
  - ต.ค. ๒๕๔๕ – มี.ค. ๒๕๔๘  ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ใช้เวลา ๓๑ ปี จึงได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     ลาออกจากต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยไปด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี 
    ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๒) ซึ่งยังเหลืออายุราชการอีก ๑ ปี  
    ๖ เดือน ได้บ าเหน็จความชอบ ๒ ขั้น ๒๔ ครั้ง และได้รับเงินรางวัล 
    พิเศษสู้รบอีกเดือนละ ๑,๑๔๐ บาท อีกทั้งไม่เคยถูกตั้งกรรมการ 
     สอบสวนทางวินัย)  

 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ  

 คติ/หลักปรัชญาส าคัญในการปฏิบัติงาน  

หลัก “๓ จ” สู่เป้าหมาย “๓ ด”  และ “หลัก ๕ กล้า” 

(๑) หลัก “๓ จ” คือ จริงจัง จริงใจ และใจถึง   
   จริงจัง : มุ่งมั่น ทุ่มเทสุดชีวิต พิชิตงาน โดยไม่ท้อแท้ ท้อถอยต่อความเหน็ดเหนื่อยและความยากล าบาก
ใด ๆ วันหนึ่งมี ๒๔ ชั่วโมง เท่ากัน แต่ใครจะบริหารเวลา ๒๔ ชั่วโมงนี้ ทุ่มเทท างานได้มากกว่ากัน ดีเด่น ดังมากกว่ากัน 
นั่นคือใช้หลักความเพียรพยายาม “อิทธิบาท ๔” “ทุกความส าเร็จต้องมีความเพียรพยายาม” “ไม่อดทนจะไม่ได้
เจอของดี”  



- ๕๖๐ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 ประวัติการศึกษา  
  - ปีการศึกษา ๒๕๐๐  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดท่ามะขาม ต.ไผ่ล้อม  
        อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
 - ปีการศึกษา ๒๕๐๘  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
       จังหวัดพิษณุโลก  
 - ปีการศึกษา ๒๕๑๒  รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ปีการศึกษา ๒๕๑๗  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
 - ปีการศึกษา ๒๕๑๘  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ปีการศึกษา ๒๕๓๘  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยโคสต์ไลน์  
       สหรัฐอเมริกา   
 - ปีการศึกษา ๒๕๔๐  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชนบท   
      มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา สหรัฐอเมริกา 
 - ปีการศึกษา ๒๕๔๔  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา  
      มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
 - ปีการศึกษา ๒๕๕๖  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนครพนม   

 ประวัติการอบรม 
  - พ.ศ. ๒๕๑๔    หลักสูตรปลัดอ าเภอรุ่นที่ ๕ รุ่น “New Blood” 
  - พ.ศ. ๒๕๒๓   หลักสูตรโรงเรียนนายอ าเภอ รุ่นที่ ๑๘ (สอบได้ท่ี ๑ ของ นอ. ๑๘) 
  - พ.ศ. ๒๕๒๘   หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๒๐ 
 - พ.ศ. ๒๕๓๓  หลักสูตรฝ่ายอ านวยการรักษาดินแดน (เสธ. อส. ชุดที่ ๕) 
 - พ.ศ. ๒๕๓๖   หลักสูตรผู้บริหาร (ระดับ ๙) ของกระทรวงมหาดไทย 
 - พ.ศ. ๒๕๓๗   หลักสูตรผู้บริหาร (ระดับ ๑๐) ของกระทรวงมหาดไทย 
 - พ.ศ. ๒๕๓๙   หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๙ 

 ประวัติการรับราชการ  
  - ก.ค. ๒๕๑๔ – ม.ค. ๒๕๑๖  ปลัดอ าเภอตรีอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
     (สอบบรรจุปลัดอ าเภอได้ล าดับที่ ๕)   
  - ม.ค. ๒๕๑๖ – ก.ค. ๒๕๑๗  ประจ าแผนก ส านักงานเลขานุการกรมการปกครอง   
   - ก.ค. ๒๕๑๗ – พ.ค. ๒๕๑๙  ปลัดอ าเภอโท (ฝ่ายป้องกัน) อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย    
   - พ.ค. ๒๕๑๙ – ม.ค. ๒๕๒๒  ป้องกันจังหวัดเลย (ระดับ ๕)    
   - ธ.ค. ๒๕๒๑ – ก.พ. ๒๕๒๒  รักษาการหัวหน้าฝ่ายกองปกครองท้องที่ (เลื่อนเป็นระดับ ๖)    

- ๕๖๑ - 

   - ก.พ. ๒๕๒๒ – ก.ย. ๒๕๒๒  นายอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  (ระดับ ๖)    
   - ก.ย. ๒๕๒๒ – เม.ย. ๒๕๒๓  เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายอ าเภอ รุ่นที่ ๑๘    
   - เม.ย. ๒๕๒๓ – ส.ค. ๒๕๒๓  นายอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์     
   - ส.ค. ๒๕๒๓ – ก.ย. ๒๕๒๕  นายอ าเภอพระแสง (ระดับ ๗) จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
   - ต.ค. ๒๕๒๕ – ก.ย. ๒๕๒๘  นายอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     
   - ต.ค. ๒๕๒๘ – ม.ค. ๒๕๓๒  นายอ าเภอด าเนินสะดวก (ระดับ ๘) จังหวัดราชบุรี 
  - ม.ค. ๒๕๓๒ – ต.ค. ๒๕๓๒  นายอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   
  - ต.ค. ๒๕๓๒ – ก.พ. ๒๕๓๔  ผู้อ านวยการกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง   
  - ก.พ. ๒๕๓๔ – ต.ค. ๒๕๓๔  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ระดับ ๙)  
  - ต.ค. ๒๕๓๔ – ก.พ. ๒๕๓๖  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
  - ก.พ. ๒๕๓๖ – ก.ย. ๒๕๓๗  อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 
  - ต.ค. ๒๕๓๗ – ต.ค. ๒๕๔๐  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  
 - ต.ค. ๒๕๔๐ – ก.ย. ๒๕๔๔  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   
  - ต.ค. ๒๕๔๔ – ก.ย. ๒๕๔๕  อธิบดีกรมโยธาธิการ   
  - ต.ค. ๒๕๔๕ – มี.ค. ๒๕๔๘  ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ใช้เวลา ๓๑ ปี จึงได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     ลาออกจากต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยไปด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี 
    ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๒) ซึ่งยังเหลืออายุราชการอีก ๑ ปี  
    ๖ เดือน ได้บ าเหน็จความชอบ ๒ ขั้น ๒๔ ครั้ง และได้รับเงินรางวัล 
    พิเศษสู้รบอีกเดือนละ ๑,๑๔๐ บาท อีกทั้งไม่เคยถูกตั้งกรรมการ 
     สอบสวนทางวินัย)  

 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ  

 คติ/หลักปรัชญาส าคัญในการปฏิบัติงาน  

หลัก “๓ จ” สู่เป้าหมาย “๓ ด”  และ “หลัก ๕ กล้า” 

(๑) หลัก “๓ จ” คือ จริงจัง จริงใจ และใจถึง   
   จริงจัง : มุ่งมั่น ทุ่มเทสุดชีวิต พิชิตงาน โดยไม่ท้อแท้ ท้อถอยต่อความเหน็ดเหนื่อยและความยากล าบาก
ใด ๆ วันหนึ่งมี ๒๔ ชั่วโมง เท่ากัน แต่ใครจะบริหารเวลา ๒๔ ชั่วโมงนี้ ทุ่มเทท างานได้มากกว่ากัน ดีเด่น ดังมากกว่ากัน 
นั่นคือใช้หลักความเพียรพยายาม “อิทธิบาท ๔” “ทุกความส าเร็จต้องมีความเพียรพยายาม” “ไม่อดทนจะไม่ได้
เจอของดี”  



- ๕๖๒ - 

   จริงใจ : ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อประเทศชาติ ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และลูกน้อง  
และต่อประชาชน “ปรารถนาสารพัดในปฐพี เอาไมตรีแลกได้ดังใจจง” นักปกครองถ้าเป็นนักจิตวิทยาอีกด้วย 
ก็จะเป็นยอดนักปกครอง คือ นอกจากจะเข้าใจในความต้องการของคนในด้านวัตถุ คือ ปัจจัย ๔ แล้วยังเข้าใจ
ในความต้องการของคนทางด้านจิตใจ คือ “สิ่งที่คนต้องการมากที่สุดคือความรัก สิ่งที่คนชอบมากที่สุดคือโอกาส 
สิ่งที่คนให้กันยากที่สุดคือการให้อภัย และถ้าได้โอกาสแล้วยังไม่ท าก็จะเสียใจไปจนตัวตาย” 
   ใจถึง : ใจรุกรบ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว มีภาวะผู้น าสูง กล้าได้ กล้าเสีย แม้จะได้รับอันตรายต่อร่างกาย
และชีวิตก็ยอม  
   เป้าหมาย “๓ ด”  
    ดี : ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับว่างานที่ท าเป็นผลดี 
    เด่น : เด่นกว่าคนอื่นในระดับเดียวกันทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
    ดัง : ได้รับค าชื่นชม ยกย่อง และเป็น “นักล่ารางวัล” 
  จากหลัก ๓ จ น าไปสู่หลัก ๕ กล้า คือ กล้าคิด กล้าน า กล้าท า กล้าเปลี่ยนแปลง และกล้ารับผิดชอบ 

(๒) หลัก ๒ มือ และ ๓ ใจ ข้าราชการควรมีอย่างน้อย ๒ มือ และ ๓ ใจ 
    สองมือ คือ มือสะอาดและมือชีพ 
    สามใจ  
     ใจที่ ๑ คือ ใจคิดเป็นแบบนักธุรกิจ ยืดหยุ่นได้ ปรับได้ และต้องรวดเร็ว  ทันใจ ทันคน ทันสมัย 
และทันเหตุการณ์ “เก่งไม่กลัว กลัวช้า”  
     ใจที่ ๒ คือ ใจรุกรบ (เป็นนักรบ) ไม่หวั่นไหวต่อปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการท าสงคราม การกวาดล้าง
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด การปราบผู้มีอิทธิพล การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ฯลฯ 
     ใจที่ ๓ คือ ใจที่มีความเมตตาธรรม (นักบุญ) สงเคราะห์ ช่วยเหลือและเอ้ืออาทร ต่อพ่ีน้อง
ประชาชน ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือให้โอกาสและความเท่าเทียมกัน 
  (๓) หลักประชาชนต้องเป็นศูนย์กลาง จิตวิญญาณของนักปกครอง ต้องเปรียบเสมือนเทียนไขที่ยอมเผาผลาญ
ตนเองเพ่ือแสงสว่างแก่ผู้อ่ืน ประชาชนต้องมาก่อน ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ภารกิจหลักของนักปกครอง คือ การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แท้จริงก็คือการบริหารและการบริการของฝ่ายปกครอง
ซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองที่รับผิดชอบในทุกระดับ 
  (๔) หลักความเป็นพี่เป็นน้อง ด้วยการผูกใจ ให้เกียรติ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับฟังความคิดเห็น และร่วม
รับผิดชอบ ตลอดจนวางตัว “ให้เป็น” เป็นหลัก เป็นธรรม เป็นกลาง เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นผู้น า เป็นผู้ตามก็ได้ 
เป็นยอดเสน่ห์ก็ดี ผมใช้หลักนี้กับทุก ๆ ฝ่าย ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน 
จึงท าให้ผมได้ทั้งงานและน้ าใจคน เป็นที่ไว้วางใจ ผูกพันกันด้วยใจจนถึงทุกวันนี้ อาจกล่าวได้ว่า  “งานเด่น งานดี 
มีมิตรมาก งานใหญ่ งานยากรับอาสา” เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา “ลูกน้องรัก ประชาชนศรัทธา งามสง่า
ด้วยเกียรติศักดิ์นักปกครอง” 

- ๕๖๓ - 

  “ยามอยู่ให้เขารัก ยามจากให้เขาอาลัย หากมีโอกาสควรร่วมสร้างสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่เขาต้องการ 
ฝากไว้เป็นอนุสรณ์แล้วเขาจะมิรู้ลืมเรา” 
 
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๑ นายอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง (มกราคม ๒๕๒๒ – กันยายน ๒๕๒๒) 
  ขณะด ารงต าแหน่งป้องกันจังหวัดเลยได้รับความไว้วางใจจากอธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้งให้เป็นนายอ าเภอ
สิเกา จังหวัดตรัง และให้เดินทางโดยด่วนที่สุด เพ่ือไปเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 
ซึ่งเหลือเวลาไม่ถึง ๑๒ วัน เนื่องจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ได้วางกับระเบิดซุ่มโจมตีนายอ าเภอสิเกา
ท่านเก่า (นายไสว ศรีเมฆารัตน์) ปลัดอาวุโส สารวัตรใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ เสียชีวิต ๕ คน ขณะไปเตรียมงานรับเสด็จ 
ท าให้การเตรียมการทั้งหมดหยุดชะงักทันที ผมและภรรยาต้องปลอมตัวเป็นพัฒนาการจังหวัดตรัง เข้าไปในพื้นที่
ที่เตรียมการรับเสด็จในทันทีที่เดินทางไปถึง โดยไดป้ระสานการขอใช้ก าลังในทางลับเพ่ือสนับสนุนในการเข้าท างาน
จากค่ายฝึกรบพิเศษกะช่อง อ าเภอเมืองตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายเติมศักดิ์ สมันตรัฐ) มีความห่วงใยผม
และภรรยามากเพราะผมเป็นคนใหม่ ยังไม่รู้จักคน พ้ืนที่และปัญหา ที่ลึก ๆ พกความใจกล้า ใจถึง เข้าไปแก้ปัญหา 
มีข้าราชการของอ าเภอสิเกาเพียง ๒ คน เท่านั้นที่กล้าเข้าไปพ้ืนที่กับผมและภรรยา แม้กระทั่งปลัดป้องกันก็ไม่กล้า
ไปกับผม ข้าราชการของอ าเภอและโรงพักส่วนใหญ่ไปนอนอยู่ที่จังหวัดกันหมด ผมและภรรยาได้เข้าไปอ านวยการ
ก่อสร้างปะร าพิธีสถานที่รับเสด็จอยู่ ๖ วันเต็ม ๆ จึงเสร็จเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ประชาชนมาทราบว่าผม   
และภรรยาเป็นใครก็คือวันที่พระองค์ท่านเสด็จฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเบิกตัวนายอ าเภอสิเกาเพ่ือกล่าว   
ถวายรายงาน ฮือฮากันมาก ผมเชื่อมั่นในพระบารมีปกเกล้าฯ และตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ถ้าเราไปท า
ความดี ตัวเราเป็นคนง่าย ๆ ติดดิน เป็นกันเอง อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถือตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประชาชนจะรักเรา   
และเป็นเกราะเป็นก าแพงแก้วให้เราปลอดภัยได้ แต่ทั้งนี้ ก็ต้องมีการข่าวที่ดี รู้จักการป้องกันตัวเองด้วย ผมจึงภูมิใจ
ว่าผมสามารถไปแก้ปัญหาภายใต้การเสียขวัญและก าลังใจอย่างยิ่งของทั้งราชการและประชาชนท้ังอ าเภอ          
จนเสร็จเรียบร้อยด้วยดี 
 ๒.๒ นายอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  (เมษายน ๒๕๒๓ - สิงหาคม ๒๕๒๓) 
    ทันทีที่จบจากโรงเรียนนายอ าเภอก็ได้รับค าสั่งให้ไป เป็นนายอ าเภอท่าคันโทเพ่ือไปแก้ปัญหา
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และปัญหาต่าง ๆ โดยอ าเภอท่าคันโทเป็นอ าเภอขนาดเล็กทุรกันดารมาก เป็นถนนลูกรัง   
ทั้งอ าเภอ ห่างจากจังหวัด ๑๐๐ กิโลเมตร ไม่มีน้ าประปา ไฟฟ้าก็ใช้เครื่องปั่นไฟ ไม่มีสภาพเป็นตลาด ไม่มีร้านค้า    
มีร้านขายข้าวแกงและก๋วยเตี๋ยวอยู่ใต้ถุนบ้านของครูประชาบาลเพียงแห่งเดียว แต่ผมเป็นเด็กบ้านนอกคอกนามาก่อน 
จึงอยู่ได้อย่างสบาย  
     อ าเภอนี้มีการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มากอ าเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมีการสั่งใช้
ก าลังพล ๑ กองร้อย ต ารวจตระเวนชายแดน พลร่มหัวหิน พร้อมรถหุ้มเกราะล้อยาง ๒ คัน สนับสนุนด้านยุทธการ
กับศูนย์อ านวยการประสานงานรักษาความมั่นคงภายใน (ศอป.รมน.) อ าเภอท่าคันโท ๔ เดือนที่ผมด ารงต าแหน่ง 
มีเหตุการณ์รุนแรงในพ้ืนที่ คือ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เผาและท าลายสะพานไม้เสียหาย ๑ แห่ง ในเวลากลางคืน 



- ๕๖๒ - 

   จริงใจ : ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อประเทศชาติ ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และลูกน้อง  
และต่อประชาชน “ปรารถนาสารพัดในปฐพี เอาไมตรีแลกได้ดังใจจง” นักปกครองถ้าเป็นนักจิตวิทยาอีกด้วย 
ก็จะเป็นยอดนักปกครอง คือ นอกจากจะเข้าใจในความต้องการของคนในด้านวัตถุ คือ ปัจจัย ๔ แล้วยังเข้าใจ
ในความต้องการของคนทางด้านจิตใจ คือ “สิ่งที่คนต้องการมากที่สุดคือความรัก สิ่งที่คนชอบมากที่สุดคือโอกาส 
สิ่งที่คนให้กันยากที่สุดคือการให้อภัย และถ้าได้โอกาสแล้วยังไม่ท าก็จะเสียใจไปจนตัวตาย” 
   ใจถึง : ใจรุกรบ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว มีภาวะผู้น าสูง กล้าได้ กล้าเสีย แม้จะได้รับอันตรายต่อร่างกาย
และชีวิตก็ยอม  
   เป้าหมาย “๓ ด”  
    ดี : ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับว่างานที่ท าเป็นผลดี 
    เด่น : เด่นกว่าคนอื่นในระดับเดียวกันทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
    ดัง : ได้รับค าชื่นชม ยกย่อง และเป็น “นักล่ารางวัล” 
  จากหลัก ๓ จ น าไปสู่หลัก ๕ กล้า คือ กล้าคิด กล้าน า กล้าท า กล้าเปลี่ยนแปลง และกล้ารับผิดชอบ 

(๒) หลัก ๒ มือ และ ๓ ใจ ข้าราชการควรมีอย่างน้อย ๒ มือ และ ๓ ใจ 
    สองมือ คือ มือสะอาดและมือชีพ 
    สามใจ  
     ใจที่ ๑ คือ ใจคิดเป็นแบบนักธุรกิจ ยืดหยุ่นได้ ปรับได้ และต้องรวดเร็ว ทันใจ ทันคน ทันสมัย 
และทันเหตุการณ์ “เก่งไม่กลัว กลัวช้า”  
     ใจที่ ๒ คือ ใจรุกรบ (เป็นนักรบ) ไม่หวั่นไหวต่อปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการท าสงคราม การกวาดล้าง
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด การปราบผู้มีอิทธิพล การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ฯลฯ 
     ใจที่ ๓ คือ ใจที่มีความเมตตาธรรม (นักบุญ) สงเคราะห์ ช่วยเหลือและเอ้ืออาทร ต่อพ่ีน้อง
ประชาชน ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือให้โอกาสและความเท่าเทียมกัน 
  (๓) หลักประชาชนต้องเป็นศูนย์กลาง จิตวิญญาณของนักปกครอง ต้องเปรียบเสมือนเทียนไขที่ยอมเผาผลาญ
ตนเองเพ่ือแสงสว่างแก่ผู้อ่ืน ประชาชนต้องมาก่อน ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ภารกิจหลักของนักปกครอง คือ การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แท้จริงก็คือการบริหารและการบริการของฝ่ายปกครอง
ซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองที่รับผิดชอบในทุกระดับ 
  (๔) หลักความเป็นพี่เป็นน้อง ด้วยการผูกใจ ให้เกียรติ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับฟังความคิดเห็น และร่วม
รับผิดชอบ ตลอดจนวางตัว “ให้เป็น” เป็นหลัก เป็นธรรม เป็นกลาง เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นผู้น า เป็นผู้ตามก็ได้ 
เป็นยอดเสน่ห์ก็ดี ผมใช้หลักนี้กับทุก ๆ ฝ่าย ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน 
จึงท าให้ผมได้ทั้งงานและน้ าใจคน เป็นที่ไว้วางใจ ผูกพันกันด้วยใจจนถึงทุกวันนี้ อาจกล่าวได้ว่า  “งานเด่น งานดี 
มีมิตรมาก งานใหญ่ งานยากรับอาสา” เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา “ลูกน้องรัก ประชาชนศรัทธา งามสง่า
ด้วยเกียรติศักดิ์นักปกครอง” 
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  “ยามอยู่ให้เขารัก ยามจากให้เขาอาลัย หากมีโอกาสควรร่วมสร้างสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่เขาต้องการ 
ฝากไว้เป็นอนุสรณ์แล้วเขาจะมิรู้ลืมเรา” 
 
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๑ นายอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง (มกราคม ๒๕๒๒ – กันยายน ๒๕๒๒) 
  ขณะด ารงต าแหน่งป้องกันจังหวัดเลยได้รับความไว้วางใจจากอธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้งให้เป็นนายอ าเภอ
สิเกา จังหวัดตรัง และให้เดินทางโดยด่วนที่สุด เพ่ือไปเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 
ซึ่งเหลือเวลาไม่ถึง ๑๒ วัน เนื่องจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ได้วางกับระเบิดซุ่มโจมตีนายอ าเภอสิเกา
ท่านเก่า (นายไสว ศรีเมฆารัตน์) ปลัดอาวุโส สารวัตรใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ เสียชีวิต ๕ คน ขณะไปเตรียมงานรับเสด็จ 
ท าให้การเตรียมการทั้งหมดหยุดชะงักทันที ผมและภรรยาต้องปลอมตัวเป็นพัฒนาการจังหวัดตรัง เข้าไปในพื้นที่
ที่เตรียมการรับเสด็จในทันทีที่เดินทางไปถึง โดยไดป้ระสานการขอใช้ก าลังในทางลับเพ่ือสนับสนุนในการเข้าท างาน
จากค่ายฝึกรบพิเศษกะช่อง อ าเภอเมืองตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายเติมศักดิ์ สมันตรัฐ) มีความห่วงใยผม
และภรรยามากเพราะผมเป็นคนใหม่ ยังไม่รู้จักคน พ้ืนที่และปัญหา ที่ลึก ๆ พกความใจกล้า ใจถึง เข้าไปแก้ปัญหา 
มีข้าราชการของอ าเภอสิเกาเพียง ๒ คน เท่านั้นที่กล้าเข้าไปพ้ืนที่กับผมและภรรยา แม้กระทั่งปลัดป้องกันก็ไม่กล้า
ไปกับผม ข้าราชการของอ าเภอและโรงพักส่วนใหญ่ไปนอนอยู่ที่จังหวัดกันหมด ผมและภรรยาได้เข้าไปอ านวยการ
ก่อสร้างปะร าพิธีสถานที่รับเสด็จอยู่ ๖ วันเต็ม ๆ จึงเสร็จเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ประชาชนมาทราบว่าผม   
และภรรยาเป็นใครก็คือวันที่พระองค์ท่านเสด็จฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเบิกตัวนายอ าเภอสิเกาเพ่ือกล่าว   
ถวายรายงาน ฮือฮากันมาก ผมเชื่อมั่นในพระบารมีปกเกล้าฯ และตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ถ้าเราไปท า
ความดี ตัวเราเป็นคนง่าย ๆ ติดดิน เป็นกันเอง อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถือตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประชาชนจะรักเรา   
และเป็นเกราะเป็นก าแพงแก้วให้เราปลอดภัยได้ แต่ทั้งนี้ ก็ต้องมีการข่าวที่ดี รู้จักการป้องกันตัวเองด้วย ผมจึงภูมิใจ
ว่าผมสามารถไปแก้ปัญหาภายใต้การเสียขวัญและก าลังใจอย่างยิ่งของทั้งราชการและประชาชนทั้งอ าเภอ          
จนเสร็จเรียบร้อยด้วยดี 
 ๒.๒ นายอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  (เมษายน ๒๕๒๓ - สิงหาคม ๒๕๒๓) 
    ทันทีที่จบจากโรงเรียนนายอ าเภอก็ได้รับค าสั่งให้ไป เป็นนายอ าเภอท่าคันโทเพ่ือไปแก้ปัญหา
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และปัญหาต่าง ๆ โดยอ าเภอท่าคันโทเป็นอ าเภอขนาดเล็กทุรกันดารมาก เป็นถนนลูกรัง   
ทั้งอ าเภอ ห่างจากจังหวัด ๑๐๐ กิโลเมตร ไม่มีน้ าประปา ไฟฟ้าก็ใช้เครื่องปั่นไฟ ไม่มีสภาพเป็นตลาด ไม่มีร้านค้า    
มีร้านขายข้าวแกงและก๋วยเตี๋ยวอยู่ใต้ถุนบ้านของครูประชาบาลเพียงแห่งเดียว แต่ผมเป็นเด็กบ้านนอกคอกนามาก่อน 
จึงอยู่ได้อย่างสบาย  
     อ าเภอนี้มีการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มากอ าเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมีการสั่งใช้
ก าลังพล ๑ กองร้อย ต ารวจตระเวนชายแดน พลร่มหัวหิน พร้อมรถหุ้มเกราะล้อยาง ๒ คัน สนับสนุนด้านยุทธการ
กับศูนย์อ านวยการประสานงานรักษาความมั่นคงภายใน (ศอป.รมน.) อ าเภอท่าคันโท ๔ เดือนที่ผมด ารงต าแหน่ง 
มีเหตุการณ์รุนแรงในพ้ืนที่ คือ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เผาและท าลายสะพานไม้เสียหาย ๑ แห่ง ในเวลากลางคืน 
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ได้ยิงปะทะกัน แต่ฝ่ายเราปลอดภัย ประชาชนห่วงใยและให้ความรักความร่วมมืออย่างดียิ่ง จนมีโครงการส าคัญ
ที่ผมต้องจดจ าและภูมิใจ คือ ร่วมกันสร้างศาลหลักเมือง ด้วยเงินบริจาค ๘๐๐,๐๐๐ บาท และก่อสร้างประปาด้วย
งบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท เป็นสัญลักษณ์ฝากไว้ก่อนย้ายไปเป็นนายอ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสียดาย
ที่ให้เวลาผมน้อยไปหน่อยครับ 
 ๒.๓ นายอ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (สิงหาคม ๒๕๒๓ - กันยายน ๒๕๒๕)   
    อ าเภอพระแสง เป็นพ้ืนที่ที่มีการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่รุนแรงมาก มีเขตแดนติดต่อกับอ าเภอ
เคียนซา อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ล้วนเป็นพ้ืนที่สีแดงทั้งหมด ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า ๙๐ กม. 
มีอันตรายรอบด้านและเป็นพ้ืนที่กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) วางแผนจะเข้าปราบปราม
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพ้ืนที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คุกคามรุนแรงที่สุดทางภาคใต้
ในขณะน้ัน โดยตั้งกองบัญชาการ (บก.) ขึ้นที่อ าเภอพระแสง และตั้งชุดคุ้มครอง ๑๕๑ ที่คลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร 
โดยที่อธิบดีกรมการปกครอง เห็นว่าผมมีประสบการณ์มากพอ เป็นสิงห์อีสานมาก่อนและเคยเป็นนายอ าเภอ  
มาแล้ว ๒ อ าเภอ จึงไว้วางใจให้ไปแก้ปัญหาท างานร่วมกับกองร้อยรบพิเศษพลร่มที่ ๓ ลพบุรี ซึ่งจะมาตั้ง
กองบัญชาการ (บก.) ทีอ่ าเภอพระแสง 
    ผมรับต าแหน่งนายอ าเภอพระแสง ได้ ๕ วัน แคมป์ก่อสร้างทางของบริษัทซีวิลเอนจิเนียริ่งถูกผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์เผาและยิงผู้จัดการเสียชีวิต ทั้งที่ตั้งอยู่ใกล้กับอ าเภอและโรงพัก ต่อจากนั้นอีกไม่กี่วัน ที่ว่าการกิ่งอ าเภอ
ชัยบุรีซึ่งเป็นกิ่งแยกจากอ าเภอพระแสง และโรงพักก็ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้าโจมตีและเผาท าลาย 
    ผมขอเล่าเกร็ดส่วนตัวเล็กน้อย พอกรมการปกครองมีค าสั่งให้ผมไปเป็นนายอ าเภอพระแสง หลาย ๆ คนที่ห่วง
และรักครอบครัวผมก็ยุให้ภรรยาผม (คุณระเบียบรัตน์ฯ) ซึ่งตั้งท้อง ๘ เดือน ให้ไปขอเข้าพบอธิบดีด ารง สุนทรศารทูล 
ขอความเมตตาให้เปลี่ยนแปลงค าสั่ง แต่ภรรยาผมไม่เอาด้วย เธอใจเด็ดมากทั้งยังเดินทางไปส่งผมในวันรับ
ต าแหน่งด้วย โดยที่ญาติ ๆ เพ่ือน ๆ ทางภรรยาห้ามเพราะห่วงเร่ืองความปลอดภัย แต่เธอไม่ยอมเพราะห่วงผม
และต้องไปแสดงตัวให้ปรากฏ ตามค าขวัญ “หนึ่งสามี หนึ่งภรรยา” ต้องขอไปร้องเพลง “หวงรัก แม้นใครแย่งชิงไป... 
ฉันยิงตายเลย” และวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๓ เธอก็คลอดลูกชาย (ร.ท. ปรีชาพล พงษ์พานิช) อดีตหัวหน้าพรรค
ไทยรักษาชาติ ผมดีใจที่ได้ลูกชาย (และเคยขู่ไว้ก่อนว่า ถ้าไม่ได้ลูกชายจะขอเปลี่ยนโรงงานผลิต) แต่ด้วยภารกิจ
จึงไปเยี่ยมลูกและภรรยาไม่ได้ ล่วงเลยไป ๑๕ วัน จึงเดินทางโดยรถทัวร์ถึงกรุงเทพฯ ตอนเช้า แล้วก็ต้องรีบ
เดินทางกลับบ่ายวันนั้นเลย เพราะปลัดอ าเภอฝ่ายป้องกัน ก านัน และอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ถูกซุ่มโจมตี
เสียชีวิต ๗ ศพ ในเช้านั้น หากผมอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะผมต้องเป็นคนน าก าลัง อส. และต ารวจ 
เข้าไปผลัดเปลี่ยนด้วยตนเองทุกครั้ง โดยผมถือหลักว่า คนเป็นผู้น าในสถานการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้ต้องมีภาวะการณ์
เป็นผู้น าที่สูงมาก มีจิตใจรุกรบ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เป็นพิเศษ หากผู้น าและทีมงานกลัว แล้วประชาชนของเราจะอยู่ได้
อย่างไร และประชาชนที่คิดต่างจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองหรือครับ 
   ต่อมากองทัพบกได้ส่งชุดรบพิเศษ เข้ามาท างานในพ้ืนที่ โดยตั้งกองบัญชาการ (บก.) อยู่ที่หอประชุม 
อ าเภอพระแสง และตั้งเป็นชุดปฏิบัติการ (ชป.)  มี ๖ ชป. แต่ละ ชป. มีก าลังพลร่มเป็นหลัก สมทบด้วย  ตชด. 
เข้าท างานในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยท างานด้านมวลชน ท าทีอ่าน นสพ. ตรวจรักษาโรค ตัดผม เล่นกีฬา ฯลฯ เพ่ือการข่าว 
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ให้รู้เขารู้เรา ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เริ่มเข้ามอบตัว แต่ก็ยังมีการปะทะกันอยู่บ่อย ๆ สุดท้ายผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์มอบตัวถึง ๑๕๘ คน จึงได้เริ ่มฝึกและจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช. ) ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ ๑๕ - ๒๐ คน มีก าลังกว่า ๒,๒๐๐ คน ผมได้จัดสวนสนามคร้ังใหญ่ของ อส. และ ทสปช. โดยเชิญอธิบดี
กรมการปกครองในขณะนั้น คือ นายพิศาล มูลศาสตร์สาทร เป็นประธาน 
    โดยในขณะที่ผมด ารงต าแหน่งนายอ าเภอพระแสงมีการท้าทายว่า หากนายอ าเภอเสริมศักดิ์กล้า
ที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือนประชาชนในพ้ืนที่หมู่บ้านบางเตา ต าบลบางสวรรค์ พวกเขาจะมามอบตัวกับนายอ าเภอ 
ผมก็รับปากที่จะเข้าไปตามค าท้าเชิญ ซึ่งหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีนายอ าเภอเข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นเวลาเกือบ ๑๐ ปี 
ผมจึงเดินทางเข้าไปพร้อมปลัดอ าเภอ (นายนิมิต จันทน์วิมล) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ก านัน ต าบลบางสวรรค ์
และผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง (ใส่เสื้อเกราะทุกคน) ได้ใจพ่ีน้องประชาชนมาก จนต่อมามีผลให้บ้านบางเตาแห่งนี้ 
มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ๑๔ คน ขอมอบตัวกับนายอ าเภอ หลายคนเป็นแหล่งข่าวให้กับนายอ าเภอ และอีกหลายคน
ได้เป็นชุดคุ้มครองหมู่บ้านให้กับทางราชการอีกด้วย ผมจึงเป็นนายอ าเภอของทุกหมู่บ้านในอ าเภอพระแสง ได้ใจกันครับ 
เมื่อเราไม่ทอดทิ้งประชาชนเขาก็จะเป็นเกราะป้องกันภัยให้ผมและเพ่ือนข้าราชการด้วยความรักเช่นกัน 
    ผมได้เสนอขอตั้งก่ิงกาชาดอ าเภอพระแสง และได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกก่ิงกาชาดคนแรกเพ่ือท างาน
ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะมีหน้าที่จัดหาเลือดไว้แก้ปัญหาเมื่อก าลังพล
ของเราปะทะได้รับบาดเจ็บ ได้ขอบริจาคเงินซ้ือตู้เก็บเลือดขนาด ๒๐๐ ยูนิต ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในขณะนั้น
มอบให้กับโรงพยาบาลพระแสง ซึ่งยังใช้อยู่ถึงปัจจุบันนี้  
    เมื่อผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ส่วนหนึ่งมอบตัว อีกส่วนหนึ่งไม่ยอมมอบตัวก็ยังหลบหนีและฝังตัว       
ซึ่งมีฐานที่มั่นที่ช่องช้าง กองทัพภาคที่ ๔ จึงจัด Operation เข้ากวาดล้างและทิ้งระเบิดบริเวณดังกล่าว           
เป็นการปิดฉากการสู้รบในครั้งนั้น ผมก็ยังเป็นนายอ าเภอพระแสงต่อไปจนครบ ๒ ปี จึงย้ายไปเป็นนายอ าเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    ผมอยู่ที่อ าเภอพระแสง ๒ ปีเต็ม ยอมรับว่าเหนื่อยมาก และเสี่ยงมาก แต่ก็ไม่ท้อแท้ ท้อถอย มีเจ้าหน้าที่
เสียชีวิตหลายคน เช่น ปลัดอ าเภอ ๒ คน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ๓ คน  อส. ๓ คน และ ทสปช. กว่า ๑๐ คน และบาดเจ็บ
อีกหลายคน มีการปะทะและถูกซุ่มโจมตี ส าหรับตัวผมเอง ๖ ครั้ง จนได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ (พสร.) 
ที่น่าจะสูงมากคนหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย (เดือนละ ๑,๑๔๐ บาท) และได้รับการสถาปนาเป็น “นายอ าเภอยอดนักรบ
ของประชาชน” และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็น “ข้าราชการตัวอย่างที่ท างานให้ประชาชน
ชื่นใจ ปี ๒๕๒๕” กองร้อย อส. อ าเภอพระแสง ได้รับรางวัลกองร้อย อส. อ าเภอยอดเยี่ยมของประเทศ อ าเภอพระแสง
ได้รับรางวัลอ าเภอทีมีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ (ระดับอ าเภอชั้น ๓) อีกด้วย ทั้งได้มีนักเรียนนายร้อย จปร. มาศึกษา
ดูงานด้านมวลชน การเข้าถึงประชาชน การปราบปราม ผกค. ที่อ าเภอพระแสง ๒ ปี ซ้อน ครับ 
    ส าหรับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จ านวน ๑๕๘ คน ที่ได้มามอบตัวกับทางราชการ ขณะนั้นเป็นภาระมาก
ในอบรมและเลี้ยงดู แต่ก็ได้ประโยชน์สูงมากทางด้านการข่าว การชี้เป้า แต่เป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
ซึ่งจะไม่สามารถเบิกงบฯ  ได้ทันและผมต้องย้ายวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๕ ผมเป็นหนี้ค่าข้าวสาร ค่าอาหาร 
อาหารแห้ง และอ่ืน ๆ จากการเลี้ยงดูพ่ีน้องที่ลงมามอบตัว เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผมได้น าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด 
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ได้ยิงปะทะกัน แต่ฝ่ายเราปลอดภัย ประชาชนห่วงใยและให้ความรักความร่วมมืออย่างดียิ่ง จนมีโครงการส าคัญ
ที่ผมต้องจดจ าและภูมิใจ คือ ร่วมกันสร้างศาลหลักเมือง ด้วยเงินบริจาค ๘๐๐,๐๐๐ บาท และก่อสร้างประปาด้วย
งบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท เป็นสัญลักษณ์ฝากไว้ก่อนย้ายไปเป็นนายอ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสียดาย
ที่ให้เวลาผมน้อยไปหน่อยครับ 
 ๒.๓ นายอ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (สิงหาคม ๒๕๒๓ - กันยายน ๒๕๒๕)   
    อ าเภอพระแสง เป็นพ้ืนที่ที่มีการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่รุนแรงมาก มีเขตแดนติดต่อกับอ าเภอ
เคียนซา อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ล้วนเป็นพ้ืนที่สีแดงทั้งหมด ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า ๙๐ กม. 
มีอันตรายรอบด้านและเป็นพ้ืนที่กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) วางแผนจะเข้าปราบปราม
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพ้ืนที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คุกคามรุนแรงที่สุดทางภาคใต้
ในขณะนั้น โดยตั้งกองบัญชาการ (บก.) ขึ้นที่อ าเภอพระแสง และตั้งชุดคุ้มครอง ๑๕๑ ที่คลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร 
โดยที่อธิบดีกรมการปกครอง เห็นว่าผมมีประสบการณ์มากพอ เป็นสิงห์อีสานมาก่อนและเคยเป็นนายอ าเภอ  
มาแล้ว ๒ อ าเภอ จึงไว้วางใจให้ไปแก้ปัญหาท างานร่วมกับกองร้อยรบพิเศษพลร่มที่ ๓ ลพบุรี ซึ่งจะมาตั้ง
กองบัญชาการ (บก.) ทีอ่ าเภอพระแสง 
    ผมรับต าแหน่งนายอ าเภอพระแสง ได้ ๕ วัน แคมป์ก่อสร้างทางของบริษัทซีวิลเอนจิเนียริ่งถูกผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์เผาและยิงผู้จัดการเสียชีวิต ทั้งที่ตั้งอยู่ใกล้กับอ าเภอและโรงพัก ต่อจากนั้นอีกไม่กี่วัน ที่ว่าการกิ่งอ าเภอ
ชัยบุรีซึ่งเป็นกิ่งแยกจากอ าเภอพระแสง และโรงพักก็ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้าโจมตีและเผาท าลาย 
    ผมขอเล่าเกร็ดส่วนตัวเล็กน้อย พอกรมการปกครองมีค าสั่งให้ผมไปเป็นนายอ าเภอพระแสง หลาย ๆ คนที่ห่วง
และรักครอบครัวผมก็ยุให้ภรรยาผม (คุณระเบียบรัตน์ฯ) ซึ่งตั้งท้อง ๘ เดือน ให้ไปขอเข้าพบอธิบดีด ารง สุนทรศารทูล 
ขอความเมตตาให้เปลี่ยนแปลงค าสั ่ง แต่ภรรยาผมไม่เอาด้วย เธอใจเด็ดมากทั้งยังเดินทางไปส่งผมในวันรับ
ต าแหน่งด้วย โดยที่ญาติ ๆ เพ่ือน ๆ ทางภรรยาห้ามเพราะห่วงเร่ืองความปลอดภัย แต่เธอไม่ยอมเพราะห่วงผม
และต้องไปแสดงตัวให้ปรากฏ ตามค าขวัญ “หนึ่งสามี หนึ่งภรรยา” ต้องขอไปร้องเพลง “หวงรัก แม้นใครแย่งชิงไป... 
ฉันยิงตายเลย” และวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๓ เธอก็คลอดลูกชาย (ร.ท. ปรีชาพล พงษ์พานิช) อดีตหัวหน้าพรรค
ไทยรักษาชาติ ผมดีใจที่ได้ลูกชาย (และเคยขู่ไว้ก่อนว่า ถ้าไม่ได้ลูกชายจะขอเปลี่ยนโรงงานผลิต) แต่ด้วยภารกิจ
จึงไปเยี่ยมลูกและภรรยาไม่ได้ ล่วงเลยไป ๑๕ วัน จึงเดินทางโดยรถทัวร์ถึงกรุงเทพฯ ตอนเช้า แล้วก็ต้องรีบ
เดินทางกลับบ่ายวันนั้นเลย เพราะปลัดอ าเภอฝ่ายป้องกัน ก านัน และอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ถูกซุ่มโจมตี
เสียชีวิต ๗ ศพ ในเช้านั้น หากผมอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะผมต้องเป็นคนน าก าลัง อส. และต ารวจ 
เข้าไปผลัดเปลี่ยนด้วยตนเองทุกครั้ง โดยผมถือหลักว่า คนเป็นผู้น าในสถานการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้ต้องมีภาวะการณ์
เป็นผู้น าที่สูงมาก มีจิตใจรุกรบ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เป็นพิเศษ หากผู้น าและทีมงานกลัว แล้วประชาชนของเราจะอยู่ได้
อย่างไร และประชาชนที่คิดต่างจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองหรือครับ 
   ต่อมากองทัพบกได้ส่งชุดรบพิเศษ เข้ามาท างานในพ้ืนที่ โดยตั้งกองบัญชาการ (บก.) อยู่ที่หอประชุม 
อ าเภอพระแสง และตั้งเป็นชุดปฏิบัติการ (ชป.)  มี ๖ ชป. แต่ละ ชป. มีก าลังพลร่มเป็นหลัก สมทบด้วย  ตชด. 
เข้าท างานในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยท างานด้านมวลชน ท าทีอ่าน นสพ. ตรวจรักษาโรค ตัดผม เล่นกีฬา ฯลฯ เพ่ือการข่าว 
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ให้รู้เขารู้เรา ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เริ่มเข้ามอบตัว แต่ก็ยังมีการปะทะกันอยู่บ่อย ๆ สุดท้ายผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์มอบตัวถึง ๑๕๘ คน จึงได้เริ ่มฝึกและจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช. ) ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ ๑๕ - ๒๐ คน มีก าลังกว่า ๒,๒๐๐ คน ผมได้จัดสวนสนามครั้งใหญ่ของ อส. และ ทสปช. โดยเชิญอธิบดี
กรมการปกครองในขณะนั้น คือ นายพิศาล มูลศาสตร์สาทร เป็นประธาน 
    โดยในขณะที่ผมด ารงต าแหน่งนายอ าเภอพระแสงมีการท้าทายว่า หากนายอ าเภอเสริมศักดิ์กล้า
ที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือนประชาชนในพ้ืนที่หมู่บ้านบางเตา ต าบลบางสวรรค์ พวกเขาจะมามอบตัวกับนายอ าเภอ 
ผมก็รับปากท่ีจะเข้าไปตามค าท้าเชิญ ซึ่งหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีนายอ าเภอเข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นเวลาเกือบ ๑๐ ปี 
ผมจึงเดินทางเข้าไปพร้อมปลัดอ าเภอ (นายนิมิต จันทน์วิมล) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ก านัน ต าบลบางสวรรค ์
และผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง (ใส่เสื้อเกราะทุกคน) ได้ใจพ่ีน้องประชาชนมาก จนต่อมามีผลให้บ้านบางเตาแห่งนี้ 
มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ๑๔ คน ขอมอบตัวกับนายอ าเภอ หลายคนเป็นแหล่งข่าวให้กับนายอ าเภอ และอีกหลายคน
ได้เป็นชุดคุ้มครองหมู่บ้านให้กับทางราชการอีกด้วย ผมจึงเป็นนายอ าเภอของทุกหมู่บ้านในอ าเภอพระแสง ได้ใจกันครับ 
เมื่อเราไม่ทอดทิ้งประชาชนเขาก็จะเป็นเกราะป้องกันภัยให้ผมและเพ่ือนข้าราชการด้วยความรักเช่นกัน 
    ผมได้เสนอขอตั้งก่ิงกาชาดอ าเภอพระแสง และได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกก่ิงกาชาดคนแรกเพ่ือท างาน
ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะมีหน้าที่จัดหาเลือดไว้แก้ปัญหาเมื่อก าลังพล
ของเราปะทะได้รับบาดเจ็บ ได้ขอบริจาคเงินซื้อตู้เก็บเลือดขนาด ๒๐๐ ยูนิต ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในขณะนั้น
มอบให้กับโรงพยาบาลพระแสง ซึ่งยังใช้อยู่ถึงปัจจุบันนี้  
    เมื่อผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ส่วนหนึ่งมอบตัว อีกส่วนหนึ่งไม่ยอมมอบตัวก็ยังหลบหนีและฝังตัว       
ซึ่งมีฐานที่มั่นที่ช่องช้าง กองทัพภาคที่ ๔ จึงจัด Operation เข้ากวาดล้างและทิ้งระเบิดบริเวณดังกล่าว           
เป็นการปิดฉากการสู้รบในครั้งนั้น ผมก็ยังเป็นนายอ าเภอพระแสงต่อไปจนครบ ๒ ปี จึงย้ายไปเป็นนายอ าเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    ผมอยู่ที่อ าเภอพระแสง ๒ ปีเต็ม ยอมรับว่าเหนื่อยมาก และเสี่ยงมาก แต่ก็ไม่ท้อแท้ ท้อถอย มีเจ้าหน้าที่
เสียชีวิตหลายคน เช่น ปลัดอ าเภอ ๒ คน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ๓ คน  อส. ๓ คน และ ทสปช. กว่า ๑๐ คน และบาดเจ็บ
อีกหลายคน มีการปะทะและถูกซุ่มโจมตี ส าหรับตัวผมเอง ๖ ครั้ง จนได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ (พสร.) 
ที่น่าจะสูงมากคนหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย (เดือนละ ๑,๑๔๐ บาท) และได้รับการสถาปนาเป็น “นายอ าเภอยอดนักรบ
ของประชาชน” และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็น “ข้าราชการตัวอย่างที่ท างานให้ประชาชน
ชื่นใจ ปี ๒๕๒๕” กองร้อย อส. อ าเภอพระแสง ได้รับรางวัลกองร้อย อส. อ าเภอยอดเยี่ยมของประเทศ อ าเภอพระแสง
ได้รับรางวัลอ าเภอทีมีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ (ระดับอ าเภอชั้น ๓) อีกด้วย ทั้งได้มีนักเรียนนายร้อย จปร. มาศึกษา
ดูงานด้านมวลชน การเข้าถึงประชาชน การปราบปราม ผกค. ที่อ าเภอพระแสง ๒ ปี ซ้อน ครับ 
    ส าหรับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จ านวน ๑๕๘ คน ที่ได้มามอบตัวกับทางราชการ ขณะนั้นเป็นภาระมาก
ในอบรมและเลี้ยงดู แต่ก็ได้ประโยชน์สูงมากทางด้านการข่าว การชี้เป้า แต่เป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
ซึ่งจะไม่สามารถเบิกงบฯ  ได้ทันและผมต้องย้ายวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๕ ผมเป็นหนี้ค่าข้าวสาร ค่าอาหาร 
อาหารแห้ง และอ่ืน ๆ จากการเลี้ยงดูพ่ีน้องที่ลงมามอบตัว เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผมได้น าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด 
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(นายสนอง รอดโพธิ์ทอง) ทราบ ท่านเข้าใจและเห็นใจผมว่าผมท าจริง สู้จริง และเป็นหนี้จริง (เพราะผมน าเสมียน
ตราอ าเภอไปชี้แจงกับผมด้วย) ท่านอนุเคราะห์สนับสนุนเงินซึ่งน่าจะเป็นเงินส่วนลดล็อตเตอรี่ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ให้ผม ส่วนที่เหลือพ่ีน้องพ่อค้าในตลาดพระแสงและเจ้าของสวนปาล์มในพ้ืนที่ได้รวบรวมเงินบริจาคอีก 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผมเลยรอดตัวไป จึงเป็นคติในการท างานตั้งแต่วันนั้นมาว่าผม “ไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวตาย และไม่
กลัวจน” เพราะถึงคราวจนก็มีคนมาช่วยครับ  
     ผมเดินทางไปรับต าแหน่งนายอ าเภอกุยบุรี ได้เดือนเศษ นายอ าเภอพระแสงคนใหม่ท่ีไปแทนผม        
(นายนภา กาญจนกีรณา) ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ดักซุ่มโจมตีเสียชีวิตพร้อม อส. อีก ๓ คน บนเส้นทาง     
พระแสง-เวียงสระ ห่างจากอ าเภอ ประมาณ ๒ กม. ผมต้องกลับมาเคารพศพนายอ าเภอพระแสง และ อส.        
อีกครั้งหนึ่งด้วยความโศกเศร้าและอาลัยอย่างยิ่ง 
 ๒.๔ นายอ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตุลาคม ๒๕๒๕ - กันยายน ๒๕๒๘)   
 ผมคาดหวังว่าผมจะได้ท าหน้าที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องจับอาวุธปืนเอ็ม ๑๖, เอ็ม ๗๙ 
อีกต่อไปแล้ว แต่ไม่ใช่ครับ ผมต้องมาปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีลักลอบตัดไม้
ท าลายป่า, การเผาถ่านเถื่อนที่ชายแดนไทย-พม่า อ าเภอกุยบุรี, การลักลอบน าสินค้าหนีภาษีเข้ามาทางทะเล
ขึ้นบกที่ อ าเภอกุยบุรี,  การลักลอบขนกัญชาแท่งชนิดดีจากจังหวัดนครพนม มาลงเรือที่ชายทะเล อ าเภอกุยบุรี 
และปัญหามือปืนรับจ้าง เป็นต้น สอดรับกับแผนปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของ กอ.รมน. 
ในสมัย พลเอกอาทิตย์ ก าลังเอก เป็น ผบ.ทบ. ซึ่งส่วนตัวผมเคยท างานร่วมกับท่านสมัยท่านเป็น ผบ.พล.ร.๓ 
ผมเป็นป้องกันจังหวัดเลย ท่านให้ความไว้วางใจผม โดยกองทัพบกได้ส่งทหารพรานจากค่ายปักธงชัยมาประจ าที่
อ าเภอทับสะแก ๑ กองร้อย และที่อ าเภอกุยบุรี อีก ๑ กองร้อย ส าหรับที่อ าเภอกุยบุรี ยังมีทหารอีก ๑ หมู่ 
จากหน่วย ปตอ. อ าเภอ เป็นพิเศษมาประจ าที่ที่ว่าการอ าเภอกุยบุรีอีกด้วย ซึ่งส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ หลังจากผม
รับต าแหน่งได้ ๖ เดือน ส าหรับงานปราบปรามผู้มีอิทธิพลทีป่ระสบผลส าเร็จและผมภาคภูมิใจ มีดังนี้  
    (๑) การยึดคืนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี และพ้ืนที่สาธารณะชุกข้ีอ้าย ต าบลกุยบุรี  
   เมื่อรับต าแหน่งก็รับทราบปัญหา โดยเฉพาะการบุกรุกท าลายป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี ชายแดน
ไทย-พม่า เพื่อปลูกสับปะรดและอ้อย เนื้อที่ ๑๕,๐๐๐ ไร่ และบุกรุกเข้าครอบครองที่ดินที่สาธารณะชุกขี้อ้าย 
ซึ่งเป็นที่สาธารณะประจ าต าบลกุยบุรี เนื้อที่ ๖,๔๐๐ ไร่ จึงวางแผนใช้ก าลัง อส. และต ารวจในศูนย์อ านวยการ
ประสานงานรักษาความม่ันคงภายในอ าเภอกุยบุรี และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้วยค าว่า “ของหลวงต้องเป็นของหลวง 
ของหลวงตกน้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้” เพ่ือขอคืนและยึดคืนทั้งที่ป่าสงวนและที่สาธารณะดังกล่าว โดยต้องน าไปใช้
ประโยชน์อย่างถาวร มิฉะนั้นอาจจะถูกบุกรุกอีกเม่ือผมย้ายไปแล้ว จึงหารือและขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการ-
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สิทธิผู้บุกรุกมีสิทธิเช่าปลูกอ้อยและสับปะรดด้วย อันเป็นทางออกทางเลือกให้กับผู้บุกรุก 
ผมจึงออกประกาศให้ผู้บุกรุกทั้งหลายออกจากพ้ืนที่และผมได้ออกไปตรวจสภาพพ้ืนที่จริงด้วย โดยให้ออกจากพ้ืนที่
ภายใน ๑๕ วัน ปรากฏว่าได้ผลเฉพาะผู้บุกรุกรายเล็ก ๆ เท่านั้น ผมจึงต้องเชิญรายใหญ่ ๆ มาพบที่อ าเภอบ้าง 
ผมให้เกียรติไปพบที่บ้านบ้าง เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนคุ้มครอง  สนับสนุนนายทุน  มาปรึกษาหารือ
เพราะการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนั้นจ าเป็นต้องแก้ที่ตัวเจ้าหน้าที่รัฐของเราก่อน ไม่ให้เป็นผู้สนับสนุนผู้มีอิทธิพล
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ทั้งในเรื่องกฎหมายและอาวุธ ตัวผมเองไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นธรรมและเป็นกลางอย่างแท้จริง 
ไม่ลูบหน้าปะจมูก สุดท้ายก็ส าเร็จเรียบร้อยดี ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเงินค่าเช่าที่ดิน
ป่าสงวนแห่งชาติ ปีละ ๕-๗ ล้านบาท  
      ส่วนที่สาธารณะประจ าต าบลกุยบุรีนั้น ผมได้เสนอให้กรมที่ดินจัดเจ้าหน้าที่มาออกหนังสือส าคัญ 
ที่หลวง และวางแผนไว้ว่าที่ดินบริเวณนี้เหมาะที่จะเก็บไว้สร้างมหาวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์ กว่าจะได้ที่คืนให้กรมที่ดิน
ออกหนังสือส าคัญที่หลวงได้นั้นเป็นเรื่องที่ยาก และเหน็ดเหนื่อยมาก จนกรมที่ดินได้มีหนังสือชมเชย การท างาน
ของผมและเจ้าพนักงานที่ดิน อ าเภอกุยบุรี ให้ด้วยและอีก ๒ เดือนต่อมากองทัพบกได้ส่งก าลังพลเข้าท างานในพ้ืนที่ 
ท าให้ผมท างานปราบผู้มีอิทธิพล ในด้านอ่ืน ๆ ที่เหลืออยู่ได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งท าให้ผมมีความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนั้นการท างานของผมมีผลกระทบต่อนักการเมืองบางท่านบางพ้ืนที่ด้วย 
   (๒) การจัดก าลังเข้าพิสูจน์ทราบและจับกุมการลักลอบตัดไม้นอกแปลงสัมปทานเป็นภารกิจแรกที่กองก าลัง
เข้าพ้ืนที่อ าเภอกุยบุรี โดยนายอ าเภอเป็นหัวหน้าชุด เป็นภารกิจที่ใหญ่ ปรากฏว่ามีการลักลอบตัดไม้นอกแปลง
สัมปทานจริง ซึ่งผู้สัมปทานมักจะกระท าผิดในกรณีนี้ในหลาย ๆ แปลงที่ได้รับสัมปทาน แต่อาจจะไม่มีการตรวจสอบกัน
จริงจัง ซ่ึงพิสูจน์ได้ง่ายเพราะมีตอไม้อยู่เป็นหลักฐาน ว่าไม้ท่อนใดตัดมาจากต้นไหน ท่อนไม้กับตอไม้ที่เหลืออยู่
ต้องสวมกันได้และมีตราประจ าของเจ้าพนักงานป่าไม้ตีตราไว้อีกด้วย จึงยึดรถยนต์ รถบรรทุก รถชักลาก และไม้ท่อน
ของกลาง จ านวนประมาณร้อยท่อน มูลค่ากว่า ๒๐ ล้าน มาเก็บรักษาไว้หน้าโรงพักกุยบุรี ด้วยภารกิจนี้ ผมและภรรยา
ต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมาก ยังต้องพกพาปืนเอ็ม ๑๖ เอ็ม ๗๙ เม่ือออกพื้นที่ เพราะการท างานที่ขัดผลประโยชน์
ของผู้มีอิทธิพล ซึ่งเป็นเรื่องที่ปราบยากกว่าปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ แต่เป็นหน้าที่และเป็นนโยบาย       
ที่ต้องท าการจับกุมครับ 
    (๓) การเข้าท าลายเตาเผาถ่านเถ่ือนในรอยต่อชายแดนไทย-พม่า จ านวน ๑๑๘ เตา งานนี้ทหารก็ให้ผม
เป็นหัวหน้าชุดอีก แต่เมื่อเข้าท างานจริง ผมก็ขอท างานด้านมวลชนบ้าง  โดยขอเป็นผู้จัดหารถยนต์รับผู้เผาถ่าน
พร้อมครอบครัวกลับภูมิล าเนาเดิม ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจังหวัดเพชรบุรี  ส่วนทหารก็ใช้ลูกระเบิดท าลายเตาเผาถ่าน
จนหมดสิ้นในเวลาไม่ถึง ๑ ชั่วโมง โดยในระยะเวลา ๑๕ วันก่อนที่กองก าลังจะเข้าพ้ืนที่ ผมพร้อมด้วยปลัดอ าเภอ
และเจ้าหน้าที่ อส. ได้ออกตรวจสกัดจับกุมรถบรรทุกถ่านที่เผาจากป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีในเวลากลางคืน โดยที่ผม
ได้ขอร้องแล้วว่าให้เลิกเผาถ่าน แต่ก็ยังลักลอบเผาถ่าน สามารถจับกุมรถบรรทุกถ่านได้ ๘ คัน มีผลให้ข้าราชการ
บางคน บางหน่วยงานถูกย้ายด้วย 
    มีเรื่องประทับใจที่อาจจะแปลกกว่าที่อ่ืน ๆ คือที่อ าเภอกุยบุรี เมื่อมีการเลือกตั้ง ส.ส. คะแนนผู้มาใช้สิทธิ์
เลือกตั้งจะสูงมาก บางสมัยได้ ๑๐๐% (ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีการรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์ ๑๐๐%) เมื่อผมมาอยู่สถิติก็ลดลง 
เหลือ ๘๐% เศษ ๆ ก็พอใจแล้วครับ จะไม่ให้ผมบอกว่าแปลกแต่จริงได้อย่างไร ซึ่งต่างกับสมัยที่ผมเป็นนายอ าเภอ
ด าเนินสะดวก มีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยเพียง ๒๖% ผมจึงทุ่มสุดตัวให้มาใช้สิทธิ์ได้ถึง ๗๙%  
    (๔) การริเริ่มพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ผมมีความคิดตั้งแต่เริ่มรับราชการแล้วว่า หากจงรักภักดี
อย่างสูงสุดจะน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าต่อชีวิตรับราชการ ผมเป็นประธานในงานพระราชพิธีที่ส าคัญด้วยตนเอง
ทุกครั้งตลอดมา เมื่อมีงานเฉลิมพระชนมพรรษาของสองล้นเกล้า ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลยังไม่ได้มีการสั่งให้จังหวัด/
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(นายสนอง รอดโพธิ์ทอง) ทราบ ท่านเข้าใจและเห็นใจผมว่าผมท าจริง สู้จริง และเป็นหนี้จริง (เพราะผมน าเสมียน
ตราอ าเภอไปชี้แจงกับผมด้วย) ท่านอนุเคราะห์สนับสนุนเงินซึ่งน่าจะเป็นเงินส่วนลดล็อตเตอรี่ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ให้ผม ส่วนที่เหลือพ่ีน้องพ่อค้าในตลาดพระแสงและเจ้าของสวนปาล์มในพ้ืนที่ได้รวบรวมเงินบริจาคอีก 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผมเลยรอดตัวไป จึงเป็นคติในการท างานตั้งแต่วันนั้นมาว่าผม “ไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวตาย และไม่
กลัวจน” เพราะถึงคราวจนก็มีคนมาช่วยครับ  
     ผมเดินทางไปรับต าแหน่งนายอ าเภอกุยบุรี ได้เดือนเศษ นายอ าเภอพระแสงคนใหม่ท่ีไปแทนผม        
(นายนภา กาญจนกีรณา) ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ดักซุ่มโจมตีเสียชีวิตพร้อม อส. อีก ๓ คน บนเส้นทาง     
พระแสง-เวียงสระ ห่างจากอ าเภอ ประมาณ ๒ กม. ผมต้องกลับมาเคารพศพนายอ าเภอพระแสง และ อส.        
อีกครั้งหนึ่งด้วยความโศกเศร้าและอาลัยอย่างยิ่ง 
 ๒.๔ นายอ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตุลาคม ๒๕๒๕ - กันยายน ๒๕๒๘)   
 ผมคาดหวังว่าผมจะได้ท าหน้าที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องจับอาวุธปืนเอ็ม ๑๖, เอ็ม ๗๙ 
อีกต่อไปแล้ว แต่ไม่ใช่ครับ ผมต้องมาปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีลักลอบตัดไม้
ท าลายป่า, การเผาถ่านเถื่อนที่ชายแดนไทย-พม่า อ าเภอกุยบุรี, การลักลอบน าสินค้าหนีภาษีเข้ามาทางทะเล
ขึ้นบกที่ อ าเภอกุยบุรี,  การลักลอบขนกัญชาแท่งชนิดดีจากจังหวัดนครพนม มาลงเรือที่ชายทะเล อ าเภอกุยบุรี 
และปัญหามือปืนรับจ้าง เป็นต้น สอดรับกับแผนปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของ กอ.รมน. 
ในสมัย พลเอกอาทิตย์ ก าลังเอก เป็น ผบ.ทบ. ซึ่งส่วนตัวผมเคยท างานร่วมกับท่านสมัยท่านเป็น ผบ.พล.ร.๓ 
ผมเป็นป้องกันจังหวัดเลย ท่านให้ความไว้วางใจผม โดยกองทัพบกได้ส่งทหารพรานจากค่ายปักธงชัยมาประจ าที่
อ าเภอทับสะแก ๑ กองร้อย และที่อ าเภอกุยบุรี อีก ๑ กองร้อย ส าหรับที่อ าเภอกุยบุรี ยังมีทหารอีก ๑ หมู่ 
จากหน่วย ปตอ. อ าเภอ เป็นพิเศษมาประจ าที่ที่ว่าการอ าเภอกุยบุรีอีกด้วย ซึ่งส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ หลังจากผม
รับต าแหน่งได้ ๖ เดือน ส าหรับงานปราบปรามผู้มีอิทธิพลทีป่ระสบผลส าเร็จและผมภาคภูมิใจ มีดังนี้  
    (๑) การยึดคืนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี และพ้ืนที่สาธารณะชุกข้ีอ้าย ต าบลกุยบุรี  
   เมื่อรับต าแหน่งก็รับทราบปัญหา โดยเฉพาะการบุกรุกท าลายป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี ชายแดน
ไทย-พม่า เพื่อปลูกสับปะรดและอ้อย เนื้อที่ ๑๕,๐๐๐ ไร่ และบุกรุกเข้าครอบครองที่ดินที่สาธารณะชุก ขี้อ้าย 
ซึ่งเป็นที่สาธารณะประจ าต าบลกุยบุรี เนื้อที่ ๖,๔๐๐ ไร่ จึงวางแผนใช้ก าลัง อส. และต ารวจในศูนย์อ านวยการ
ประสานงานรักษาความม่ันคงภายในอ าเภอกุยบุรี และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้วยค าว่า “ของหลวงต้องเป็นของหลวง 
ของหลวงตกน้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้” เพ่ือขอคืนและยึดคืนทั้งที่ป่าสงวนและที่สาธารณะดังกล่าว โดยต้องน าไปใช้
ประโยชน์อย่างถาวร มิฉะนั้นอาจจะถูกบุกรุกอีกเม่ือผมย้ายไปแล้ว จึงหารือและขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการ-
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สิทธิผู้บุกรุกมีสิทธิเช่าปลูกอ้อยและสับปะรดด้วย อันเป็นทางออกทางเลือกให้กับผู้บุกรุก 
ผมจึงออกประกาศให้ผู้บุกรุกทั้งหลายออกจากพ้ืนที่และผมได้ออกไปตรวจสภาพพ้ืนที่จริงด้วย โดยให้ออกจากพ้ืนที่
ภายใน ๑๕ วัน ปรากฏว่าได้ผลเฉพาะผู้บุกรุกรายเล็ก ๆ เท่านั้น ผมจึงต้องเชิญรายใหญ่ ๆ มาพบที่อ าเภอบ้าง 
ผมให้เกียรติไปพบที่บ้านบ้าง เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนคุ้มครอง  สนับสนุนนายทุน  มาปรึกษาหารือ
เพราะการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนั้นจ าเป็นต้องแก้ที่ตัวเจ้าหน้าที่รัฐของเราก่อน ไม่ให้เป็นผู้สนับสนุนผู้มีอิทธิพล
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ทั้งในเรื่องกฎหมายและอาวุธ ตัวผมเองไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นธรรมและเป็นกลางอย่างแท้จริง 
ไม่ลูบหน้าปะจมูก สุดท้ายก็ส าเร็จเรียบร้อยดี ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเงินค่าเช่าที่ดิน
ป่าสงวนแห่งชาติ ปีละ ๕-๗ ล้านบาท  
      ส่วนที่สาธารณะประจ าต าบลกุยบุรีนั้น ผมได้เสนอให้กรมที่ดินจัดเจ้าหน้าที่มาออกหนังสือส าคัญ 
ที่หลวง และวางแผนไว้ว่าที่ดินบริเวณนี้เหมาะที่จะเก็บไว้สร้างมหาวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์ กว่าจะได้ที่คืนให้กรมที่ดิน
ออกหนังสือส าคัญที่หลวงได้นั้นเป็นเรื่องที่ยาก และเหน็ดเหนื่อยมาก จนกรมที่ดินได้มีหนังสือชมเชย การท างาน
ของผมและเจ้าพนักงานที่ดิน อ าเภอกุยบุรี ให้ด้วยและอีก ๒ เดือนต่อมากองทัพบกได้ส่งก าลังพลเข้าท างานในพ้ืนที่ 
ท าให้ผมท างานปราบผู้มีอิทธิพล ในด้านอ่ืน ๆ ที่เหลืออยู่ได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งท าให้ผมมีความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนั้นการท างานของผมมีผลกระทบต่อนักการเมืองบางท่านบางพ้ืนที่ด้วย 
   (๒) การจัดก าลังเข้าพิสูจน์ทราบและจับกุมการลักลอบตัดไม้นอกแปลงสัมปทานเป็นภารกิจแรกที่กองก าลัง
เข้าพ้ืนที่อ าเภอกุยบุรี โดยนายอ าเภอเป็นหัวหน้าชุด เป็นภารกิจที่ใหญ่ ปรากฏว่ามีการลักลอบตัดไม้นอกแปลง
สัมปทานจริง ซึ่งผู้สัมปทานมักจะกระท าผิดในกรณีนี้ในหลาย ๆ แปลงที่ได้รับสัมปทาน แต่อาจจะไม่มีการตรวจสอบกัน
จริงจัง ซึ่งพิสูจน์ได้ง่ายเพราะมีตอไม้อยู่เป็นหลักฐาน ว่าไม้ท่อนใดตัดมาจากต้นไหน ท่อนไม้กับตอไม้ที่เหลืออยู่
ต้องสวมกันได้และมีตราประจ าของเจ้าพนักงานป่าไม้ตีตราไว้อีกด้วย จึงยึดรถยนต์ รถบรรทุก รถชักลาก และไม้ท่อน
ของกลาง จ านวนประมาณร้อยท่อน มูลค่ากว่า ๒๐ ล้าน มาเก็บรักษาไว้หน้าโรงพักกุยบุรี ด้วยภารกิจนี้ ผมและภรรยา
ต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมาก ยังต้องพกพาปืนเอ็ม ๑๖ เอ็ม ๗๙ เม่ือออกพื้นที่ เพราะการท างานที่ขัดผลประโยชน์
ของผู้มีอิทธิพล ซึ่งเป็นเรื่องที่ปราบยากกว่าปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ แต่เป็นหน้าที่และเป็นนโยบาย       
ที่ต้องท าการจับกุมครับ 
    (๓) การเข้าท าลายเตาเผาถ่านเถ่ือนในรอยต่อชายแดนไทย-พม่า จ านวน ๑๑๘ เตา งานนี้ทหารก็ให้ผม
เป็นหัวหน้าชุดอีก แต่เมื่อเข้าท างานจริง ผมก็ขอท างานด้านมวลชนบ้าง  โดยขอเป็นผู้จัดหารถยนต์รับผู้เผาถ่าน
พร้อมครอบครัวกลับภูมิล าเนาเดิม ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจังหวัดเพชรบุรี  ส่วนทหารก็ใช้ลูกระเบิดท าลายเตาเผาถ่าน
จนหมดสิ้นในเวลาไม่ถึง ๑ ชั่วโมง โดยในระยะเวลา ๑๕ วันก่อนที่กองก าลังจะเข้าพ้ืนที่ ผมพร้อมด้วยปลัดอ าเภอ
และเจ้าหน้าที่ อส. ได้ออกตรวจสกัดจับกุมรถบรรทุกถ่านที่เผาจากป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีในเวลากลางคืน โดยที่ผม
ได้ขอร้องแล้วว่าให้เลิกเผาถ่าน แต่ก็ยังลักลอบเผาถ่าน สามารถจับกุมรถบรรทุกถ่านได้ ๘ คัน มีผลให้ข้าราชการ
บางคน บางหน่วยงานถูกย้ายด้วย 
    มีเรื่องประทับใจที่อาจจะแปลกกว่าที่อ่ืน ๆ คือที่อ าเภอกุยบุรี เมื่อมีการเลือกตั้ง ส.ส. คะแนนผู้มาใช้สิทธิ์
เลือกตั้งจะสูงมาก บางสมัยได้ ๑๐๐% (ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีการรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์ ๑๐๐%) เมื่อผมมาอยู่สถิติก็ลดลง 
เหลือ ๘๐% เศษ ๆ ก็พอใจแล้วครับ จะไม่ให้ผมบอกว่าแปลกแต่จริงได้อย่างไร ซึ่งต่างกับสมัยที่ผมเป็นนายอ าเภอ
ด าเนินสะดวก มีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยเพียง ๒๖% ผมจึงทุ่มสุดตัวให้มาใช้สิทธิ์ได้ถึง ๗๙%  
    (๔) การริเริ่มพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ผมมีความคิดตั้งแต่เริ่มรับราชการแล้วว่า หากจงรักภักดี
อย่างสูงสุดจะน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าต่อชีวิตรับราชการ ผมเป็นประธานในงานพระราชพิธีที่ส าคัญด้วยตนเอง
ทุกครั้งตลอดมา เมื่อมีงานเฉลิมพระชนมพรรษาของสองล้นเกล้า ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลยังไม่ได้มีการสั่งให้จังหวัด/
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อ าเภอ ท าพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ผมได้ริเริ่มจัดให้มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรขึ้นที่หน้าสถานีรถไฟกุยบุรี พ่ีน้อง
ทุกต าบล เข้าร่วมพิธีจ านวนมาก ครั้งละไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ คน ด้วยการสวมชุดผ้าไทยอย่างสง่างาม เพ่ือแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี น่าจะเป็นอ าเภอแรกของประเทศที่ได้จัดพิธีนี้ขึ้น นับเป็นความปลาบปลื้มของผมและชาวอ าเภอ
กุยบุรีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต่อมารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกจังหวัดและทุกอ าเภอจัดพิธีดังกล่าวขึ้น 
   (๕) ผลงานการพัฒนาดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ 
    ผมเป็นนายอ าเภอกุยบุรี ๓ ปี นอกจากจะท างานในด้านการปราบปรามผู้มีอิทธิพลดังกล่าวแล้ว 
ยังได้ร่วมมือร่วมใจกันทั้งภาคราชการและประชาชนท างานทางด้านการพัฒนาอ่ืน ๆ อีกด้วย ยังผลให้อ าเภอกุยบุรี
ได้รับรางวัลอ าเภอที่มีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ ๓ ปีซ้อน คือในปี ๒๕๒๖,๒๕๒๗ และปี ๒๕๒๘ ได้รับรางวัลหมู่บ้าน
อาสาพัฒนาและป้องกันตนเองยอดเยี่ยมและดีเด่นของกองทัพภาคที่ ๑ (ทภ.๑) ๓ ปีซ้อนเช่นกัน อีกทั้งได้รับรางวัล
การสร้างงานในชนบทดีเด่น ในปี ๒๕๒๗ อีกด้วย ผมจึงภูมิใจว่าผมเป็นนายอ าเภอกุยบุรีที่เป็นทั้งนายอ าเภอนักรบ 
นักพัฒนา และนักล่ารางวัล 
  ๒.๕ นายอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  (ตลุาคม ๒๕๒๘ - มกราคม ๒๕๓๒)  
     อ าเภอนี้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนผลไม้ เป็นคนขยัน ประหยัด มีการคมนาคมทางน้ าเป็นส่วนใหญ่ 
จึงมีข้อจ ากัดในการขนส่งพืชผลการเกษตรออกสู่ตลาด มีศาลเจ้า จ านวนมากเกือบ ๒๐๐ แห่ง ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสม 
ที่จะจัดงานพิธีต่าง ๆ จึงได้ร่วมมือกันปรึกษาหารือ น าไปสู่ผลงานที่ภาคภูมิใจต่าง ๆ ดังนี้ 
     (๑) โครงการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา รัชกาลที ่๙ (ศาลาประชาคม อ าเภอด าเนินสะดวก) 
     ผมมาเป็นนายอ าเภอได้ ๑๕ วัน จึงได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้น าทุกภาคส่วนแล้วเห็นชอบ เนื่องจาก
เป็นโครงการขนาดใหญ่ สมควรที่จะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา เป็นอาคารคอนกรีตขนาดใหญ่ หนึ่งชั้นครึ่ง บรรจุคนได้
ประมาณ ๕๐๐ คน ราคาก่อสร้าง ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในขณะนั้น ผมภูมิใจที่ข้าราชการทุกภาคส่วนพร้อมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ให้การสนับสนุนบริจาคเงินเดือนคนละ ๕% ผมเป็นคนบริจาคน าเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทน
ประจ าต าแหน่งประธานกรรมการสุขาภิบาล อีก ๒ แห่ง ทั้งหมดรวมเป็นเงิน ๑๔,๔๗๕ บาท และผมเดินทางไป
ขอรับบริจาคถึงบ้านพ่อค้า คหบดี เจ้าอาวาสและศาลเจ้าทุกแห่ง ก็ได้รับความเมตตาอย่างยิ่ง ได้รับเงินบริจาค 
จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผมยังยินดีที่จะเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริจาคด้วย ชาวด าเนินสะดวก
เวลามีงานพระราชพิธีต่าง ๆ พ่อค้า คหบดีจะแต่งชุดปกติขาวถือเป็นเกียรติมาก และอ าเภอได้จัดพิธีมอบเครื่องราชย์
อิสริยาภรณ์แก่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ๒ ปีซ้อนช่วงผมเป็นนายอ าเภอ โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  
ผมยังรับอาสาเป็นประธานงานฌาปนกิจศพหรือพระราชทานเพลิงศพทั้งในเขตอ าเภอด าเนินสะดวกและอ าเภออ่ืน ๆ 
ทั้งในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ในช่วง ๑ ปีเศษ ได้รับเงินบริจาค ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนั้น         
ยังมีการหารายได้จากการจ าหน่ายเหรียญที่ระลึกในการบริจาคจากบุคคลทั่วไปอีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทด้วย 
ศาลาประชาคมแห่งนี้ใช้เวลาหาเงินบริจาคและก่อสร้าง ๑ ปีครึ่งก็แล้วเสร็จ ด้วยการท างานทั้งหมดเป็นรูปคณะกรรมการ 
โดยเน้นไปที่พ่อค้า คหบดีให้มีส่วนร่วมมากที่สุด ทั้งในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับผลงาน การเก็บรักษาเงิน 
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และที่ส าคัญฝ่ายข้าราชการต้องมือสะอาดและมีความจริงจัง จริงใจในการก่อสร้างครั้งนี้ จึงเสร็จเรียบร้อยดี วันเปิด
ศาลาประชาคมได้เรียนเชิญอธิบดีกรมการปกครอง (นายอเนก สทิธิประศาสน์) เป็นประธานในพิธีเปิด 
    (๒) การตัดถนนเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม ผมเล็งเห็นความส าคัญของการคมนาคมทางบก จึงได้ด าเนินการ 
ตัดถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเพ่ือน าผลิตผลการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เช่น ถนนสายด าเนิน
สะดวก-หลักห้า ใช้งบประมาณเกือบ ๒๐ ล้านบาท ถนนสายวัดราษฎรเจริญธรรม-บางนกแขวก ให้ประชาชนได้ไปมา
หาสู่กันได้สะดวกสบายมากกว่าไปทางเรือ พ่ีน้องประชาชนจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อถนน “พงษ์พานิช” ทั้ง ๒ สาย ครับ  
    (๓) การจัดงานเทศกาลองุ่นหวานและตลาดน้ าด าเนินสะดวก ในปี ๒๕๒๙ ผมได้ปรึกษาหารือกับทุกฝ่าย 
เพ่ือจัดงานเทศกาลองุ่นหวานและตลาดน้ าด าเนินสะดวกให้ยิ่งใหญ่ และเหมาะสมกับอ าเภอด าเนินสะดวกที่มีชื่อเสียง
ด้านการผลิตองุ่นที่มีคุณภาพ จนกลายเป็นงานที่มีชื่อเสียงได้รับการส่งเสริมจากการท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริม
การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชาวสวนและชาวด าเนินสะดวกจนถึงทุกวันนี้ 
    (๔) การเร่งรัดจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ได้ ๑๐๐% ผมได้เร่งรัดการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ได้ ๑๐๐% 
ทั้ง ๓ ปีซ้อน โดยมีกลยุทธ์ที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ คือ ขึ้นบอร์ดใหญ่หน้าที่ว่าการอ าเภอแสดงการจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องที่ เป็นรายหมู่บ้าน ต าบล ทุกสิ้นเดือน มีการมอบรางวัลให้ผู้ใหญ่บ้านที่เก็บได้ครบ ๑๐๐% ผมต้องการส่งเสริม
คนเก่งและกระตุ้นผู้ใหญ่บ้านที่ยังท างานไม่เต็มสูบเป็นการแข่งขันกันที่ผลงานไปในตัว 
    (๕) การกอบกู้ชื่อเสียงของชาวด าเนินสะดวกในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ก่อนผมมารับต าแหน่ง
อ าเภอด าเนินสะดวก มีผู้มาใช้สิทธิ์ติดอันดับน้อยมากของระดับประเทศ คือมาใช้สิทธิ์เพียง ๒๖% ผู้ว่าราชการ-
จังหวัดได้เจาะจงพูดกับผมในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด โดยท่านใช้วลีเด็ด “นายอ าเภอถ้าท่านท าได้ ๕๐% 
ท่านจะเป็นเทวดา” ผมได้รับการบ้านที่ท้าทายและมีเดิมพันด้วย จึงรีบมาประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิม ผมขอแค่ ๕๐% แต่ที่ประชุมในวันนั้นให้ผมไปเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด 
ว่าจะท าให้ได้ ๖๒%  ซึ่งเป็นตัวเลขกลับกัน เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้มากที่สุด 
ทุกหมู่บ้าน ทุกโรงเรียน ทุกศาลเจ้า และทุกวัด ทุกตลาด ได้ท าป้ายขึ้นเอง รณรงค์เชิญชวนด้วยข้อความ “ไปเลือกตั้ง
นะเธอ นายอ าเภอเชิญชวนมา” “ไปเลือกตั้งกันนะที่รัก นายอ าเภอเสริมศักดิ์ ร้องขอมา” ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ 
เอาจริงเอาจังจากทุกฝ่าย ได้ผลครับ อ าเภอด าเนินสะดวกมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.  น่าจะสูงเป็นอันดับหนึ่ง
ของจังหวัดราชบุรีอีกด้วย ด้วยคะแนน ๗๙% เพราะในช่วงนั้นยังไม่มีนโยบายรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์ ๑๐๐ % ทุกฝ่าย
หายเหนื่อยครับ ถูกหยิกแกมหยอกชาวด าเนินจึงฮึดสู้ร่วมกันจนได้รับชัยชนะ แต่ผมซิครับไม่กล้าไปพบผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพราะเกรงท่านจะเรียกผมว่า “เทวดา” 
 ๒.๖ นายอ าเภอเมืองราชบุรี (มกราคม - กันยายน ๒๕๓๒)  
   ผมอยูอ่ าเภอเมืองราชบุรีสั้นมาก จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองคนดี พ่ีน้องประชาชนให้เกียรติข้าราชการมาก 
ผมจึงใช้ความพยายามและเน้นงานด้านการบริการประชาชน  โดยเจ้าหน้าที่ของผมต้องเปิดประตูใจและประตู
ส านักงานทะเบียนต้อนรับและบริการประชาชน เมื่อมาติดต่อแล้วให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ถูกต้อง 
เป็นธรรม พออกพอใจ ถูกอกถูกใจ ประทับจิตประทับใจ พร้อมรอยยิ้มกลับไป ผมได้ปรึกษาหารือกับทีมงาน
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อ าเภอ ท าพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ผมได้ริเริ่มจัดให้มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรขึ้นที่หน้าสถานีรถไฟกุยบุรี พ่ีน้อง
ทุกต าบล เข้าร่วมพิธีจ านวนมาก ครั้งละไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ คน ด้วยการสวมชุดผ้าไทยอย่างสง่างาม เพ่ือแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี น่าจะเป็นอ าเภอแรกของประเทศที่ได้จัดพิธีนี้ขึ้น นับเป็นความปลาบปล้ืมของผมและชาวอ าเภอ
กุยบุรีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต่อมารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกจังหวัดและทุกอ าเภอจัดพิธีดังกล่าวขึ้น 
   (๕) ผลงานการพัฒนาดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ 
    ผมเป็นนายอ าเภอกุยบุรี ๓ ปี นอกจากจะท างานในด้านการปราบปรามผู้มีอิทธิพลดังกล่าวแล้ว 
ยังได้ร่วมมือร่วมใจกันทั้งภาคราชการและประชาชนท างานทางด้านการพัฒนาอ่ืน ๆ อีกด้วย ยังผลให้อ าเภอกุยบุรี
ได้รับรางวัลอ าเภอที่มีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ ๓ ปีซ้อน คือในปี ๒๕๒๖,๒๕๒๗ และปี ๒๕๒๘ ได้รับรางวัลหมู่บ้าน
อาสาพัฒนาและป้องกันตนเองยอดเยี่ยมและดีเด่นของกองทัพภาคที่ ๑ (ทภ.๑) ๓ ปีซ้อนเช่นกัน อีกทั้งได้รับรางวัล
การสร้างงานในชนบทดีเด่น ในปี ๒๕๒๗ อีกด้วย ผมจึงภูมิใจว่าผมเป็นนายอ าเภอกุยบุรีที่เป็นทั้งนายอ าเภอนักรบ 
นักพัฒนา และนักล่ารางวัล 
  ๒.๕ นายอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  (ตลุาคม ๒๕๒๘ - มกราคม ๒๕๓๒)  
     อ าเภอนี้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนผลไม้ เป็นคนขยัน ประหยัด มีการคมนาคมทางน้ าเป็นส่วนใหญ่ 
จึงมีข้อจ ากัดในการขนส่งพืชผลการเกษตรออกสู่ตลาด มีศาลเจ้า จ านวนมากเกือบ ๒๐๐ แห่ง ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสม 
ที่จะจัดงานพิธีต่าง ๆ จึงได้ร่วมมือกันปรึกษาหารือ น าไปสู่ผลงานที่ภาคภูมิใจต่าง ๆ ดังนี้ 
     (๑) โครงการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา รัชกาลที ่๙ (ศาลาประชาคม อ าเภอด าเนินสะดวก) 
     ผมมาเป็นนายอ าเภอได้ ๑๕ วัน จึงได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้น าทุกภาคส่วนแล้วเห็นชอบ เนื่องจาก
เป็นโครงการขนาดใหญ่ สมควรที่จะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา เป็นอาคารคอนกรีตขนาดใหญ่ หนึ่งชั้นคร่ึง บรรจุคนได้
ประมาณ ๕๐๐ คน ราคาก่อสร้าง ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในขณะนั้น ผมภูมิใจที่ข้าราชการทุกภาคส่วนพร้อมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ให้การสนับสนุนบริจาคเงินเดือนคนละ ๕% ผมเป็นคนบริจาคน าเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทน
ประจ าต าแหน่งประธานกรรมการสุขาภิบาล อีก ๒ แห่ง ทั้งหมดรวมเป็นเงิน ๑๔,๔๗๕ บาท และผมเดินทางไป
ขอรับบริจาคถึงบ้านพ่อค้า คหบดี เจ้าอาวาสและศาลเจ้าทุกแห่ง ก็ได้รับความเมตตาอย่างยิ่ง ได้รับเงินบริจาค 
จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผมยังยินดีที่จะเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริจาคด้วย ชาวด าเนินสะดวก
เวลามีงานพระราชพิธีต่าง ๆ พ่อค้า คหบดีจะแต่งชุดปกติขาวถือเป็นเกียรติมาก และอ าเภอได้จัดพิธีมอบเครื่องราชย์
อิสริยาภรณ์แก่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ๒ ปีซ้อนช่วงผมเป็นนายอ าเภอ โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  
ผมยังรับอาสาเป็นประธานงานฌาปนกิจศพหรือพระราชทานเพลิงศพทั้งในเขตอ าเภอด าเนินสะดวกและอ าเภออ่ืน ๆ 
ทั้งในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ในช่วง ๑ ปีเศษ ได้รับเงินบริจาค ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนั้น         
ยังมีการหารายได้จากการจ าหน่ายเหรียญที่ระลึกในการบริจาคจากบุคคลทั่วไปอีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทด้วย 
ศาลาประชาคมแห่งนี้ใช้เวลาหาเงินบริจาคและก่อสร้าง ๑ ปีครึ่งก็แล้วเสร็จ ด้วยการท างานทั้งหมดเป็นรูปคณะกรรมการ 
โดยเน้นไปที่พ่อค้า คหบดีให้มีส่วนร่วมมากที่สุด ทั้งในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับผลงาน การเก็บรักษาเงิน 
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และที่ส าคัญฝ่ายข้าราชการต้องมือสะอาดและมีความจริงจัง จริงใจในการก่อสร้างครั้งนี้ จึงเสร็จเรียบร้อยดี วันเปิด
ศาลาประชาคมได้เรียนเชิญอธิบดีกรมการปกครอง (นายอเนก สทิธิประศาสน์) เป็นประธานในพิธีเปิด 
    (๒) การตัดถนนเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม ผมเล็งเห็นความส าคัญของการคมนาคมทางบก จึงได้ด าเนินการ 
ตัดถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเพ่ือน าผลิตผลการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เช่น ถนนสายด าเนิน
สะดวก-หลักห้า ใช้งบประมาณเกือบ ๒๐ ล้านบาท ถนนสายวัดราษฎรเจริญธรรม-บางนกแขวก ให้ประชาชนได้ไปมา
หาสู่กันได้สะดวกสบายมากกว่าไปทางเรือ พ่ีน้องประชาชนจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อถนน “พงษ์พานิช” ทั้ง ๒ สาย ครับ  
    (๓) การจัดงานเทศกาลองุ่นหวานและตลาดน้ าด าเนินสะดวก ในปี ๒๕๒๙ ผมได้ปรึกษาหารือกับทุกฝ่าย 
เพ่ือจัดงานเทศกาลองุ่นหวานและตลาดน้ าด าเนินสะดวกให้ยิ่งใหญ่ และเหมาะสมกับอ าเภอด าเนินสะดวกที่มีชื่อเสียง
ด้านการผลิตองุ่นที่มีคุณภาพ จนกลายเป็นงานที่มีชื่อเสียงได้รับการส่งเสริมจากการท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริม
การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชาวสวนและชาวด าเนินสะดวกจนถึงทุกวันนี้ 
    (๔) การเร่งรัดจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ได้ ๑๐๐% ผมได้เร่งรัดการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ได้ ๑๐๐% 
ทั้ง ๓ ปีซ้อน โดยมีกลยุทธ์ที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ คือ ขึ้นบอร์ดใหญ่หน้าที่ว่าการอ าเภอแสดงการจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องที่ เป็นรายหมู่บ้าน ต าบล ทุกสิ้นเดือน มีการมอบรางวัลให้ผู้ใหญ่บ้านที่เก็บได้ครบ ๑๐๐% ผมต้องการส่งเสริม
คนเก่งและกระตุ้นผู้ใหญ่บ้านที่ยังท างานไม่เต็มสูบเป็นการแข่งขันกันที่ผลงานไปในตัว 
    (๕) การกอบกู้ชื่อเสียงของชาวด าเนินสะดวกในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ก่อนผมมารับต าแหน่ง
อ าเภอด าเนินสะดวก มีผู้มาใช้สิทธิ์ติดอันดับน้อยมากของระดับประเทศ คือมาใช้สิทธิ์เพียง ๒๖% ผู้ว่าราชการ-
จังหวัดได้เจาะจงพูดกับผมในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด โดยท่านใช้วลีเด็ด “นายอ าเภอถ้าท่านท าได้ ๕๐% 
ท่านจะเป็นเทวดา” ผมได้รับการบ้านที่ท้าทายและมีเดิมพันด้วย จึงรีบมาประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิม ผมขอแค่ ๕๐% แต่ที่ประชุมในวันนั้นให้ผมไปเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด 
ว่าจะท าให้ได้ ๖๒%  ซึ่งเป็นตัวเลขกลับกัน เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้มากที่สุด 
ทุกหมู่บ้าน ทุกโรงเรียน ทุกศาลเจ้า และทุกวัด ทุกตลาด ได้ท าป้ายขึ้นเอง รณรงค์เชิญชวนด้วยข้อความ “ไปเลือกตั้ง
นะเธอ นายอ าเภอเชิญชวนมา” “ไปเลือกตั้งกันนะที่รัก นายอ าเภอเสริมศักดิ์ ร้องขอมา” ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ 
เอาจริงเอาจังจากทุกฝ่าย ได้ผลครับ อ าเภอด าเนินสะดวกมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.  น่าจะสูงเป็นอันดับหนึ่ง
ของจังหวัดราชบุรีอีกด้วย ด้วยคะแนน ๗๙% เพราะในช่วงนั้นยังไม่มีนโยบายรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์ ๑๐๐ % ทุกฝ่าย
หายเหนื่อยครับ ถูกหยิกแกมหยอกชาวด าเนินจึงฮึดสู้ร่วมกันจนได้รับชัยชนะ แต่ผมซิครับไม่กล้าไปพบผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพราะเกรงท่านจะเรียกผมว่า “เทวดา” 
 ๒.๖ นายอ าเภอเมืองราชบุรี (มกราคม - กันยายน ๒๕๓๒)  
   ผมอยูอ่ าเภอเมืองราชบุรีสั้นมาก จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองคนดี พ่ีน้องประชาชนให้เกียรติข้าราชการมาก 
ผมจึงใช้ความพยายามและเน้นงานด้านการบริการประชาชน  โดยเจ้าหน้าที่ของผมต้องเปิดประตูใจและประตู
ส านักงานทะเบียนต้อนรับและบริการประชาชน เมื่อมาติดต่อแล้วให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ถูกต้อง 
เป็นธรรม พออกพอใจ ถูกอกถูกใจ ประทับจิตประทับใจ พร้อมรอยยิ้มกลับไป ผมได้ปรึกษาหารือกับทีมงาน
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เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วเห็นชอบ จึงได้ส่งประกวดประเภทส านักงานทะเบียนดีเด่นขนาดใหญ่เกิน ๑ แสนคน 
และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทส านักงานทะเบียนอ าเภอดีเด่น ประจ าปี ๒๕๓๒ นับเป็นความภาคภูมิใจครับ 
 ๒.๗ ผู้อ านวยการกองสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (ตลุาคม ๒๕๓๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔)  
   ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ปฏิบัติราชการอยู่ส่วนภูมิภาคมาเกือบตลอด ต้องมาใส่สูท ผูกเนคไท และต้องท างาน
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย และใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาระดับกรม และกระทรวง แต่ผมก็สู้ครับ มีผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ  
  (๑) โครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย คือ ระบบ TRUNKED RADIO เมื่อเกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์
ที่จังหวัดชุมพร ในปี ๒๕๓๒ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่มีอยู่ไม่สามารถใช้งานได้ กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมาย
ให้กองการสอบสวนนิติการ ซึ่งมีฝ่ายสื่อสารเป็นฝ่ายหนึ่งของกองนี้ พิจารณาจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ 
ผมเห็นความส าคัญของการสื่อสารมาก จึงได้จัดท าโครงการระบบวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจ (TRUNKED RADIO) มาใช้
ในการสื่อสารของกรมการปกครอง น าเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งผมเป็นผู้ชี้แจงในที่ประชุม ครม. เอง จนได้รับอนุมัติ
ให้ปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารเดิมของกรมการปกครองจากระบบ VHF เป็นระบบ TRUNKED RADIO ซึ่งในขณะนั้น
ถือว่าเป็นระบบสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดของการสื่อสารในประเทศ เป็นการก้าวกระโดดไปสู่ยุคของระบบสื่อสารไร้สาย 
ท าให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุนไปปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ที่ส าคัญ ทั้งในด้านการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย การอ านวยการและการรักษาความปลอดภัยในการประชุมระดับประเทศและระดับนานาชาติที่ส าคัญ
จนถึงทุกวันนี้ โครงการนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี ๒๕๓๓ ระยะแรก ๑,๐๘๐ ล้านบาท และในระยะที่ ๒ 
อีก ๘๖๐ ล้านบาท ขณะนี้ทราบว่ากรมการปกครองได้ปรับพัฒนาการใช้จากระบบ ANALOG มาเป็นระบบ 
DIGITAL เพ่ือให้ก้าวทันเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถใช้สัญญาณภาพได้ (VEDIO CALL) ผมจึงภูมิใจ
ว่าผมใช้ชีวิตเป็นนายอ าเภอแล้วยังมาใช้ชีวิตเป็นช่างสื่อสารโทรคมนาคมอีกด้วย 
    (๒) การผลักดันให้มีการบังคับใช้ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญา ผมได้ริเริ่ม
เรื่องนี้ก็เพราะต้องการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า 
จึงได้ปรับปรุงข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาว่าคดีใดที่ฝ่ายปกครอง
เข้าจับกุมต้องให้ปลัดอ าเภอเข้าสอบสวนเองและให้นายอ าเภอเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน ท าให้สถิติการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่าลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ในเวลาต่อมาเพ่ือให้ฝ่ายปกครองมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
สูงมากขึ้นในการอ านวยความยุติธรรม จึงได้ตั้ง “โรงเรียนสอบสวนของข้าราชการฝ่ายปกครอง” ขึ้นในช่วงที่ผม
ด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยการปกครองอีกด้วย 
 ๒.๘ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ - กันยายน ๒๕๓๗)  
      ด้วยเหตุผลของนายอนันต์ อนันตกูล ปลัดกระทรวงมหาดไทย “เสริมศักด์ิ เป็นนักปกครอง นักรบ 
นักพัฒนา มาแล้ว อยากให้เป็นนักวิชาการ จะได้ท างานให้บ้านเมืองได้เต็มที่ยิ่งขึ้น” ผมโชคดีครับที่ผมได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งนี้ ซึ่งเท่ากับได้เป็นรองอธิบดีกรมการปกครองคนที่ ๔ รองอธิบดีกรมการปกครองสมัยนั้นต้องแต่งตั้ง
จากผู้ว่าราชการจังหวัดอาวุโส และยังผลให้ผมมีลูกศิษย์ทุกระดับทั้งท้องถิ่น ท้องที่ และเลือดนักปกครองทุกระดับชั้น 
ผมทุ่มเทอย่างมากในการสานต่อและริเริ่มงานใหม่ ทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านอาคารสถานที่ มีการก่อสร้าง
ขึ้นมามาก ในสมัยผมเป็นอธิการ เช่น 

- ๕๗๑ - 

  (๑) การก่อสร้างหอประชุม ๑๐๐ ปี มหาดไทย อาคารส านักงานอธิการ อาคารส านักงานของ        
ส่วนราชการต่าง ๆ ของวิทยาลัย สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยครบ ๑๐๐ ปี และเพ่ือรองรับ
ในการประชุมสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นจ านวนมาก เช่น การประชุมนายอ าเภอทั่วประเทศ และเพ่ือเป็น
การลดปัญหาการจราจรติดขัด และผมยังประสานงานและจัดหาเงินนอกงบประมาณมาจัดซื้อรถบัสปรับอากาศ
ที่ได้มาตรฐาน จ านวน ๒ คัน เพื่อน านักศึกษาไปศึกษาดูงานอกสถานที่  
  (๒) มีอีกงานหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจที่อธิบดีชูวงศ์ ฉายะบุตร ได้กล่าวชมเชยผมในท่ีประชุมว่า “สนามหญ้า 
(สนามฟุตบอล) ปลูกในสมัยไหน ๆ หญ้าก็ตายหมด แต่สมัยอธิการฯ เสริมศักดิ์ ปลูกแล้วหญ้าเขียวขจี” 
ก็เพราะผมเคยเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจะสนิทกับน้อง ๆ ที่เคยเป็นพนักงานท้องถิ่น เทศบาล และสุขาภิบาล 
จึงใช้ Connection นี้ ขอให้จัดคนงานและรถน้ ามาดูแลรักษาครับ 
  (๓) การปรับปรุงพระที่นั่งนงคราญสโมสรและบริเวณโดยรอบ  
   ตัวพระที่นั่งนงคราญใช้เป็นที่ประชุมงานที่ส าคัญและใช้เป็นสถานที่ปิดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
ที่ยากมากในการพัฒนาบริเวณพระที่นั่งนงคราญก็คือผมได้รับมอบหมายจาก พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ไปเจราจาขอที่ดินคืนจากกรมต ารวจ ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นอาคารโรงเรียน
สืบสวนสอบสวน และสนามยิงปืน และสมัยก่อนก็ใช้ร่วมกัน เพราะปลัดอ าเภอกับต ารวจจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นพนักงาน
สอบสวนหรือสอบสวนร่วมกันก็มี ผมใช้เวลาเจรจาอยู่ ๓ ครั้ง กว่าอธิบดีกรมต ารวจสมัยนั้นคือ พลต ารวจเอกสวัสดิ์ 
อมรวิวัฒน์ ซึ่งก็เป็นชาวพิษณุโลกบ้านเดียวกันกับผม จะยอมถอยให้ โดยผมได้ใช้กลเม็ดว่า “ที่ต้องรื้ออาคารเก่า
และสร้างปรับปรุงอาคารใหม่ก็เป็นความประสงค์และท าในนามกระทรวงมหาดไทย กรมต ารวจเป็นกรมหนึ่ง
ในกระทรวงมหาดไทยก็มีสิทธิ มาขอใช้อาคารสถานที่นี้ได้เช่นกัน” เป็นผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีสถานที่โดยรอบโอ่โถงไปด้วย ผมจึงภูมิใจมากครับและต่อมาผมได้รับโปรดเกล้าฯ 
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมบ้านเกิดของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
 ๒.๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ตลุาคม ๒๕๓๗ - ตุลาคม ๒๕๔๐) 
        จังหวัดนครพนมเป็นดินแดนศักดิ ์สิทธิ์ มีพระธาตุพนมซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
ในขณะนั้นพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี มีผลงานที่ภาคภูมิใจอยู่หลายโครงการครับ  
   (๑) การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังยาวกว่า ๒๐ กม. ในช่วงที่ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก่อสร้าง
เข่ือนยาวกว่า ๒๐ กม. และได้สร้างกันต่อ ๆ มา ให้ปรากฏความแข็งแรงและงดงามให้กับจังหวัดนครพนมอยู่ถึงทุกวันนี้ 
เป็นเขื่อนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และกลายเป็นค าขวัญของจังหวัดนครพนม “งามตาฝั่งโขง” ต่อท้ายค าขวัญ
ของจังหวัด การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการรักษาอาณาเขตของประเทศไทยอีกด้วย 
เพราะกฎหมายในสมัยที่ฝรั่งเศสครอบครองประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก าหนดไว้ว่าอาณาเขต
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือ พ้ืนที่ที่น้ าโขงท่วมถึง ดังนั้นถ้ าไม่ได้สร้างเขื่อนก็จะท าให้เราเสีย
ดินแดนประเทศไทยไปด้วย  



- ๕๗๐ - 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วเห็นชอบ จึงได้ส่งประกวดประเภทส านักงานทะเบียนดีเด่นขนาดใหญ่เกิน ๑ แสนคน 
และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทส านักงานทะเบียนอ าเภอดีเด่น ประจ าปี ๒๕๓๒ นับเป็นความภาคภูมิใจครับ 
 ๒.๗ ผู้อ านวยการกองสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (ตลุาคม ๒๕๓๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔)  
   ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ปฏิบัติราชการอยู่ส่วนภูมิภาคมาเกือบตลอด ต้องมาใส่สูท ผูกเนคไท และต้องท างาน
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย และใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาระดับกรม และกระทรวง แต่ผมก็สู้ครับ มีผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ  
  (๑) โครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย คือ ระบบ TRUNKED RADIO เมื่อเกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์
ที่จังหวัดชุมพร ในปี ๒๕๓๒ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่มีอยู่ไม่สามารถใช้งานได้ กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมาย
ให้กองการสอบสวนนิติการ ซึ่งมีฝ่ายสื่อสารเป็นฝ่ายหนึ่งของกองนี้ พิจารณาจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ 
ผมเห็นความส าคัญของการสื่อสารมาก จึงได้จัดท าโครงการระบบวิทยุส่ือสารเฉพาะกิจ (TRUNKED RADIO) มาใช้
ในการสื่อสารของกรมการปกครอง น าเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งผมเป็นผู้ชี้แจงในที่ประชุม ครม. เอง จนได้รับอนุมัติ
ให้ปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารเดิมของกรมการปกครองจากระบบ VHF เป็นระบบ TRUNKED RADIO ซึ่งในขณะนั้น
ถือว่าเป็นระบบสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดของการสื่อสารในประเทศ เป็นการก้าวกระโดดไปสู่ยุคของระบบสื่อสารไร้สาย 
ท าให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุนไปปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ที่ส าคัญ ทั้งในด้านการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย การอ านวยการและการรักษาความปลอดภัยในการประชุมระดับประเทศและระดับนานาชาติที่ส าคัญ
จนถึงทุกวันนี้ โครงการนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี ๒๕๓๓ ระยะแรก ๑,๐๘๐ ล้านบาท และในระยะที่ ๒ 
อีก ๘๖๐ ล้านบาท ขณะนี้ทราบว่ากรมการปกครองได้ปรับพัฒนาการใช้จากระบบ ANALOG มาเป็นระบบ 
DIGITAL เพ่ือให้ก้าวทันเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถใช้สัญญาณภาพได้ (VEDIO CALL) ผมจึงภูมิใจ
ว่าผมใช้ชีวิตเป็นนายอ าเภอแล้วยังมาใช้ชีวิตเป็นช่างสื่อสารโทรคมนาคมอีกด้วย 
    (๒) การผลักดันให้มีการบังคับใช้ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญา ผมได้ริเริ่ม
เรื่องนี้ก็เพราะต้องการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า 
จึงได้ปรับปรุงข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาว่าคดีใดที่ฝ่ายปกครอง
เข้าจับกุมต้องให้ปลัดอ าเภอเข้าสอบสวนเองและให้นายอ าเภอเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน ท าให้สถิติการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่าลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ในเวลาต่อมาเพ่ือให้ฝ่ายปกครองมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
สูงมากขึ้นในการอ านวยความยุติธรรม จึงได้ตั้ง “โรงเรียนสอบสวนของข้าราชการฝ่ายปกครอง” ขึ้นในช่วงที่ผม
ด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยการปกครองอีกด้วย 
 ๒.๘ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ - กันยายน ๒๕๓๗)  
      ด้วยเหตุผลของนายอนันต์ อนันตกูล ปลัดกระทรวงมหาดไทย “เสริมศักด์ิ เป็นนักปกครอง นักรบ 
นักพัฒนา มาแล้ว อยากให้เป็นนักวิชาการ จะได้ท างานให้บ้านเมืองได้เต็มที่ยิ่งขึ้น” ผมโชคดีครับที่ผมได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งนี้ ซึ่งเท่ากับได้เป็นรองอธิบดีกรมการปกครองคนที่ ๔ รองอธิบดีกรมการปกครองสมัยนั้นต้องแต่งตั้ง
จากผู้ว่าราชการจังหวัดอาวุโส และยังผลให้ผมมีลูกศิษย์ทุกระดับทั้งท้องถิ่น ท้องที่ และเลือดนักปกครองทุกระดับชั้น 
ผมทุ่มเทอย่างมากในการสานต่อและริเริ่มงานใหม่ ทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านอาคารสถานที่ มีการก่อสร้าง
ขึ้นมามาก ในสมัยผมเป็นอธิการ เช่น 

- ๕๗๑ - 

  (๑) การก่อสร้างหอประชุม ๑๐๐ ปี มหาดไทย อาคารส านักงานอธิการ อาคารส านักงานของ        
ส่วนราชการต่าง ๆ ของวิทยาลัย สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยครบ ๑๐๐ ปี และเพ่ือรองรับ
ในการประชุมสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นจ านวนมาก เช่น การประชุมนายอ าเภอทั่วประเทศ และเพ่ือเป็น
การลดปัญหาการจราจรติดขัด และผมยังประสานงานและจัดหาเงินนอกงบประมาณมาจัดซื้อรถบัสปรับอากาศ
ที่ได้มาตรฐาน จ านวน ๒ คัน เพื่อน านักศึกษาไปศึกษาดูงานอกสถานที่  
  (๒) มีอีกงานหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจที่อธิบดีชูวงศ์ ฉายะบุตร ได้กล่าวชมเชยผมในท่ีประชุมว่า “สนามหญ้า 
(สนามฟุตบอล) ปลูกในสมัยไหน ๆ หญ้าก็ตายหมด แต่สมัยอธิการฯ เสริมศักดิ์ ปลูกแล้วหญ้าเขียวขจี” 
ก็เพราะผมเคยเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจะสนิทกับน้อง ๆ ที่เคยเป็นพนักงานท้องถิ่น เทศบาล และสุขาภิบาล 
จึงใช้ Connection นี้ ขอให้จัดคนงานและรถน้ ามาดูแลรักษาครับ 
  (๓) การปรับปรุงพระที่นั่งนงคราญสโมสรและบริเวณโดยรอบ  
   ตัวพระที่นั่งนงคราญใช้เป็นที่ประชุมงานที่ส าคัญและใช้เป็นสถานที่ปิดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
ที่ยากมากในการพัฒนาบริเวณพระที่นั่งนงคราญก็คือผมได้รับมอบหมายจาก พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ไปเจราจาขอที่ดินคืนจากกรมต ารวจ ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นอาคารโรงเรียน
สืบสวนสอบสวน และสนามยิงปืน และสมัยก่อนก็ใช้ร่วมกัน เพราะปลัดอ าเภอกับต ารวจจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นพนักงาน
สอบสวนหรือสอบสวนร่วมกันก็มี ผมใช้เวลาเจรจาอยู่ ๓ ครั้ง กว่าอธิบดีกรมต ารวจสมัยนั้นคือ พลต ารวจเอกสวัสดิ์ 
อมรวิวัฒน์ ซึ่งก็เป็นชาวพิษณุโลกบ้านเดียวกันกับผม จะยอมถอยให้ โดยผมได้ใช้กลเม็ดว่า “ที่ต้องรื้ออาคารเก่า
และสร้างปรับปรุงอาคารใหม่ก็เป็นความประสงค์และท าในนามกระทรวงมหาดไทย กรมต ารวจเป็นกรมหนึ่ง
ในกระทรวงมหาดไทยก็มีสิทธิ มาขอใช้อาคารสถานที่นี้ได้เช่นกัน” เป็นผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีสถานที่โดยรอบโอ่โถงไปด้วย ผมจึงภูมิใจมากครับและต่อมาผมได้รับโปรดเกล้าฯ 
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมบ้านเกิดของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
 ๒.๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ตลุาคม ๒๕๓๗ - ตุลาคม ๒๕๔๐) 
        จังหวัดนครพนมเป็นดินแดนศักดิ ์สิทธิ์ มีพระธาตุพนมซึ ่งได้รับการขึ ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
ในขณะนั้นพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี มีผลงานที่ภาคภูมิใจอยู่หลายโครงการครับ  
   (๑) การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังยาวกว่า ๒๐ กม. ในช่วงที่ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก่อสร้าง
เขื่อนยาวกว่า ๒๐ กม. และได้สร้างกันต่อ ๆ มา ให้ปรากฏความแข็งแรงและงดงามให้กับจังหวัดนครพนมอยู่ถึงทุกวันนี้ 
เป็นเขื่อนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และกลายเป็นค าขวัญของจังหวัดนครพนม “งามตาฝั่งโขง” ต่อท้ายค าขวัญ
ของจังหวัด การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการรักษาอาณาเขตของประเทศไทยอีกด้วย 
เพราะกฎหมายในสมัยที่ฝรั่งเศสครอบครองประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก าหนดไว้ว่าอาณาเขต
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือ พ้ืนที่ที่น้ าโขงท่วมถึง ดังนั้นถ้ าไม่ได้สร้างเขื่อนก็จะท าให้เราเสีย
ดินแดนประเทศไทยไปด้วย  



- ๕๗๒ - 

   (๒) การขยายเส้นทางคมนาคมถนนสายนครพนม – สกลนคร เป็น ๔ ช่องจราจรและการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามแม่น้ าโขงก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผมได้ผลักดันริเริ่มในสมัยผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพราะเป็นความต้องการอย่างยิ่งของชาวนครพนม  
   (๓) การส่งเสริมการปลูก “ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕” แทนข้าวเหนียว เนื่องจากข้าวเหนียวราคาถูก จึงให้ปลูก
เพ่ือใช้รับประทานเท่านั้น ได้ส่งเสริมให้ปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ แทน เพราะขายได้ราคาดีกว่า และจังหวัด
นครพนมได้รับรางวัลชนะเลิศข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๓๘ อีกด้วย 
   (๔) การริเริ่มส่งเสริมให้แต่ละอ าเภอมีศูนย์ขายของดี ซึ่งเป็นงานฝีมือผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเกษตร 
และของดีในแต่ละอ าเภอที่กลุ่มแม่บ้านผลิต เป็นการเปิดตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาตรงจุด
เพราะมีแต่การส่งเสริมการผลิตกันมาก แต่ไม่มีการส่งเสริมให้มีศูนย์ตลาดหรือศูนย์ขายของดีแต่อย่างใด          
และผมยังมีการส่งเสริมให้น าผ้ามุขที่มีการผลิตกันมากแต่ยังไม่มีตลาดขาย น ามาตัดใส่เป็นเสื้อทีมของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ภาคเอกชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีและทีมงานเหล่ากาชาดอีกด้วย โดยผมและภรรยาใส่น าร่องก่อน       
เพียง ๒ เดือนต่อมาก็มีการตัดใส่กันท่ัวจังหวัดครับ 
   (๕) “โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปีครองราชย์ กาชาดจังหวัดนครพนม” ได้สร้างบ้านเพ่ือผู้ยากไร้ 
จ านวน ๑๐๙ หลัง ต าบลละหนึ่งหลัง หลังละ ๕๕,๐๐๐ บาท เป็นบ้านคอนกรีต ยกพ้ืนสูง ชั้นล่างเทคอนกรีต 
ขนาดบ้าน ๕.๕ x ๖ เมตร โดยระดมเงินจากการบริจาคเป็นค่าก่อสร้าง ส่วนช่างเป็นช่างท่ีอาสามา ผมกับนายกเหล่ากาชาด
บริจาค จ านวน ๒ หลัง และผมได้เป็นประธานมอบบ้านกาชาดทุกหลังของนครพนม ผมจึงภูมิใจว่าผมได้ไปเยี่ยมเยือน
นครพนมได้ครบทุกต าบลใน ๒ ปี และเป็นจังหวัดแรกท่ีได้ริเริ่มสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ได้ครบทุกต าบล 
   (๖) การจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษากาญจนาภิเษก โครงการนี้มุ่งที่มอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัว
ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในมหามงคลดังกล่าว รวมทั้ง ได้จัดตั้งมูลนิธิเพ่ือการศึกษาบุตร อส. และมูลนิธิเพ่ือการศึกษา 
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนครพนมในนาม “ผู้ว่าฯ เสริมศักดิ์ และชาวนครพนม” เป็นเงิน ๒๔ ล้านบาท 
และในนามมูลนิธิศาลหลักเมืองนครพนม อีก ๕ ล้านบาท ซึ่งศาลหลักเมืองก็สร้างเสร็จในสมัยผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
   นครพนมเป็นจังหวัดชายแดนเป็นประตูไปสู่อินโดจีน มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ทั้งลาว และเวียดนาม มีการไปเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกันตลอดมา ผมยังได้ริเริ่มจัดแรลลี่น าทีม
ข้าราชการและพ่อค้า คหบดีไปยังทั้งสองประเทศ โดยเชิญ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ปล่อยขบวนรถ 
   มีเรื่องที่ผมภาคภูมิใจ ที่อยากจะฝากไว้ให้ปรากฏอีกเรื่องหนึ่ง คือห้วงเวลาที่ผมไปด ารงต าแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มีการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุพนมที่ได้พังทลายลงมา ใกล้จะแล้วเสร็จจังหวัดได้เรียน
เชิญนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลักภัย) ไปเป็นประธานยกดอกบัวทองค าซึ่งเป็นส่วนที่สูงที่สุดของพระธาตุพนม 
เมื่อถึงวันงาน ปรากฏว่า นายกรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญกะทันหันมากเดินทางมาเป็นประธานไม่ได้ ท่านจึงได้มอบ
ให้ผมเป็นประธานแทน มันเป็นปาฏิหาริย์เกินกว่าจะบรรยาย ผมถือว่าผมได้รับมงคลสูงสุดครับ น่าจะเป็นเหตุผล
หนึ่งที่ส่งให้ผมได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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  (๗) การท าบัตรคนพิการเคลื่อนที่ เป็นการดูแลบ ารุงขวัญพ่ีน้องประชาชนกลุ่มคนพิการ โดยไปบริการ
จัดท าบัตรคนพิการเคลื่อนที่จนครบทุกหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยเป็นจังหวัดแรก และท าบัตรคนพิการได้สูงสุดของประเทศ 
โดยผมได้จัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปอ านวยความสะดวก ตั้งแต่การถ่ายรูปติดบัตร การรับรองคนพิการ
โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลจิตเวชและการดูแลการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความพิการ ตลอดจนการให้
กู้ยืมเงินและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เป็นโครงการที่ได้ทั้งรอยยิ้มและก าลังใจ ผู้พิการเมื่อมีบัตรแล้ว
ก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ ทั้งการรักษา เงินช่วยคนพิการ อุปกรณ์เพ่ือช่วยในการด าเนินชีวิต 
เช่น ไม้เท้า รถวีลแชร์ และการประกอบอาชีพ ลูกได้ทุนการศึกษาอีกด้วย ผมจึงภูมิใจมากที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มีใจเมตตาธรรม 
  (๘) การจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยผมเป็นประธาน
หาเงินบริจาค จ านวน ๑๒ ล้านบาท และหาสถานที่ก่อสร้างจนแล้วเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ๒.๑๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ตลุาคม ๒๕๔๐ - กันยายน ๒๕๔๔) 
   จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์รวมของการคมนาคม เป็นเมืองหลวงของภาคอีสาน  เป็นเมือง
มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปัญหาสังคมเมืองจึงมีครบถ้วนที่จังหวัด
ขอนแก่น ทั้งเรื่อง ปัญหายาเสพติด ปัญหาเอดส์ (ขณะนั้นมีผู้ติดเชื้อ HIV สูงเป็นอันดับ ๘ ของประเทศ) ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาแชร์ลูกโซ่ ฯลฯ  
    (๑) ปัญหาเรื่องยาเสพติด ผมได้รณรงค์เข้าไปในระดับโรงเรียน น ากีฬาเข้าไปส่งเสริมเพ่ือต้านยาเสพติด 
เข้าไปตรวจปัสสาวะโดยไม่บอกล่วงหน้า จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพคิด จัดให้มีการดื่มน้ าสาบาน และได้จัดตั้ง
หมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติครบทุกอ าเภอ (๒๖ อ าเภอ) จังหวัดขอนแก่น จึงได้รับธงหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติมากท่ีสุดในประเทศไทยในปี ๒๕๔๓  
    (๒) ปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน ผมถือว่าเป็นภัยร้ายแรง จึงได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครอง อส. 
สรรพากรจังหวัด ท าการจับกุมปราบปรามอย่างจริงจัง ได้จับกุมและยึดทรัพย์แชร์ลูกโซ่ที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศได้
จ านวน ๑๒ แห่ง ที่จังหวัดขอนแก่นมีผู้ตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงจ านวนกว่าแสนคนในภาคอีสาน เป็นเงินเกือบ 
๒,๐๐๐ ล้านบาท เจ้าของแชร์ติดคุก ๑๑ ราย ช่วงที่ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มุ่งมั่น ทุ่มเทเพ่ือแก้ปัญหา
และบริการประชาชนมากในด้านความมั่นคง เพราะยิ่งเป็นจังหวัดใหญ่ มีประชากรมากปัญหาด้านนี้จะมากและซับซ้อน
ยิ่งขึ้น ดังนั้นในปี ๒๕๔๓ จึงได้ส่งผลงานด้าน “การบริการประชาชนด้านความม่ันคง” เข้าประกวด
ระดับประเทศและได้รับรางวัล “ชนะเลิศของประเทศ” โดยมีนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) เป็นประธาน
มอบโล่รางวัลเกียรติยศนี้ ที่ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
    (๓) การจัดตั้ง “ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดขอนแก่น” 
ได้ช่วยเหลือทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพ การรักษา การสงเคราะห์ครอบครัว การมอบทุนการศึกษา การให้ความช่วยเหลือ
เงินกู้ยืมประกอบอาชีพ การช่วยเงินค่าท าศพ การสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างครบวงจร 
มีสมาชิกกว่า ๓,๐๐๐ คน ใช้เงินบริจาคในการสงเคราะห์ต่าง ๆ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๖๓ เป็นเงินบริจาค
ประมาณ ๕๐ ล้านบาท (ศูนย์เฉลิมพระเกียรติตั้งขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
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   (๒) การขยายเส้นทางคมนาคมถนนสายนครพนม – สกลนคร เป็น ๔ ช่องจราจรและการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามแม่น้ าโขงก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผมได้ผลักดันริเริ่มในสมัยผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพราะเป็นความต้องการอย่างยิ่งของชาวนครพนม  
   (๓) การส่งเสริมการปลูก “ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕” แทนข้าวเหนียว เนื่องจากข้าวเหนียวราคาถูก จึงให้ปลูก
เพ่ือใช้รับประทานเท่านั้น ได้ส่งเสริมให้ปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ แทน เพราะขายได้ราคาดีกว่า และจังหวัด
นครพนมได้รับรางวัลชนะเลิศข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๓๘ อีกด้วย 
   (๔) การริเริ่มส่งเสริมให้แต่ละอ าเภอมีศูนย์ขายของดี ซึ่งเป็นงานฝีมือผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเกษตร 
และของดีในแต่ละอ าเภอที่กลุ่มแม่บ้านผลิต เป็นการเปิดตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาตรงจุด
เพราะมีแต่การส่งเสริมการผลิตกันมาก แต่ไม่มีการส่งเสริมให้มีศูนย์ตลาดหรือศูนย์ขายของดีแต่อย่างใด          
และผมยังมีการส่งเสริมให้น าผ้ามุขที่มีการผลิตกันมากแต่ยังไม่มีตลาดขาย น ามาตัดใส่เป็นเสื้อทีมของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ภาคเอกชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีและทีมงานเหล่ากาชาดอีกด้วย โดยผมและภรรยาใส่น าร่องก่อน       
เพียง ๒ เดือนต่อมาก็มีการตัดใส่กันท่ัวจังหวัดครับ 
   (๕) “โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปีครองราชย์ กาชาดจังหวัดนครพนม” ได้สร้างบ้านเพ่ือผู้ยากไร้ 
จ านวน ๑๐๙ หลัง ต าบลละหนึ่งหลัง หลังละ ๕๕,๐๐๐ บาท เป็นบ้านคอนกรีต ยกพ้ืนสูง ชั้นล่างเทคอนกรีต 
ขนาดบ้าน ๕.๕ x ๖ เมตร โดยระดมเงินจากการบริจาคเป็นค่าก่อสร้าง ส่วนช่างเป็นช่างท่ีอาสามา ผมกับนายกเหล่ากาชาด
บริจาค จ านวน ๒ หลัง และผมได้เป็นประธานมอบบ้านกาชาดทุกหลังของนครพนม ผมจึงภูมิใจว่าผมได้ไปเยี่ยมเยือน
นครพนมได้ครบทุกต าบลใน ๒ ปี และเป็นจังหวัดแรกท่ีได้ริเริ่มสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ได้ครบทุกต าบล 
   (๖) การจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษากาญจนาภิเษก โครงการนี้มุ่งที่มอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัว
ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในมหามงคลดังกล่าว รวมทั้ง ได้จัดตั้งมูลนิธิเพ่ือการศึกษาบุตร อส. และมูลนิธิเพ่ือการศึกษา 
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนครพนมในนาม “ผู้ว่าฯ เสริมศักดิ์ และชาวนครพนม” เป็นเงิน ๒๔ ล้านบาท 
และในนามมูลนิธิศาลหลักเมืองนครพนม อีก ๕ ล้านบาท ซึ่งศาลหลักเมืองก็สร้างเสร็จในสมัยผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
   นครพนมเป็นจังหวัดชายแดนเป็นประตูไปสู่อินโดจีน มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ทั้งลาว และเวียดนาม มีการไปเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกันตลอดมา ผมยังได้ริเริ่มจัดแรลลี่น าทีม
ข้าราชการและพ่อค้า คหบดีไปยังทั้งสองประเทศ โดยเชิญ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ปล่อยขบวนรถ 
   มีเรื่องที่ผมภาคภูมิใจ ที่อยากจะฝากไว้ให้ปรากฏอีกเรื่องหนึ่ง คือห้วงเวลาที่ผมไปด ารงต าแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มีการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุพนมที่ได้พังทลายลงมา ใกล้จะแล้วเสร็จจังหวัดได้เรียน
เชิญนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลักภัย) ไปเป็นประธานยกดอกบัวทองค าซึ่งเป็นส่วนที่สูงที่สุดของพระธาตุพนม 
เมื่อถึงวันงาน ปรากฏว่า นายกรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญกะทันหันมากเดินทางมาเป็นประธานไม่ได้ ท่านจึงได้มอบ
ให้ผมเป็นประธานแทน มันเป็นปาฏิหาริย์เกินกว่าจะบรรยาย ผมถือว่าผมได้รับมงคลสูงสุดครับ น่าจะเป็นเหตุผล
หนึ่งที่ส่งให้ผมได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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  (๗) การท าบัตรคนพิการเคลื่อนที่ เป็นการดูแลบ ารุงขวัญพ่ีน้องประชาชนกลุ่มคนพิการ โดยไปบริการ
จัดท าบัตรคนพิการเคลื่อนที่จนครบทุกหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยเป็นจังหวัดแรก และท าบัตรคนพิการได้สูงสุดของประเทศ 
โดยผมได้จัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปอ านวยความสะดวก ตั้งแต่การถ่ายรูปติดบัตร การรับรองคนพิการ
โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลจิตเวชและการดูแลการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความพิการ ตลอดจนการให้
กู้ยืมเงินและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เป็นโครงการที่ได้ทั้งรอยยิ้มและก าลังใจ ผู้พิการเมื่อมีบัตรแล้ว
ก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ ทั้งการรักษา เงินช่วยคนพิการ อุปกรณ์เพ่ือช่วยในการด าเนินชีวิต 
เช่น ไม้เท้า รถวีลแชร์ และการประกอบอาชีพ ลูกได้ทุนการศึกษาอีกด้วย ผมจึงภูมิใจมากที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มีใจเมตตาธรรม 
  (๘) การจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยผมเป็นประธาน
หาเงินบริจาค จ านวน ๑๒ ล้านบาท และหาสถานที่ก่อสร้างจนแล้วเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ๒.๑๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ตลุาคม ๒๕๔๐ - กันยายน ๒๕๔๔) 
   จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์รวมของการคมนาคม เป็นเมืองหลวงของภาคอีสาน  เป็นเมือง
มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปัญหาสังคมเมืองจึงมีครบถ้วนที่จังหวัด
ขอนแก่น ทั้งเรื่อง ปัญหายาเสพติด ปัญหาเอดส์ (ขณะนั้นมีผู้ติดเชื้อ HIV สูงเป็นอันดับ ๘ ของประเทศ) ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาแชร์ลูกโซ่ ฯลฯ  
    (๑) ปัญหาเรื่องยาเสพติด ผมได้รณรงค์เข้าไปในระดับโรงเรียน น ากีฬาเข้าไปส่งเสริมเพ่ือต้านยาเสพติด 
เข้าไปตรวจปัสสาวะโดยไม่บอกล่วงหน้า จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพคิด จัดให้มีการดื่มน้ าสาบาน และได้จัดตั้ง
หมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติครบทุกอ าเภอ (๒๖ อ าเภอ) จังหวัดขอนแก่น จึงได้รับธงหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติมากท่ีสุดในประเทศไทยในปี ๒๕๔๓  
    (๒) ปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน ผมถือว่าเป็นภัยร้ายแรง จึงได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครอง อส. 
สรรพากรจังหวัด ท าการจับกุมปราบปรามอย่างจริงจัง ได้จับกุมและยึดทรัพย์แชร์ลูกโซ่ที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศได้
จ านวน ๑๒ แห่ง ที่จังหวัดขอนแก่นมีผู้ตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงจ านวนกว่าแสนคนในภาคอีสาน เป็นเงินเกือบ 
๒,๐๐๐ ล้านบาท เจ้าของแชร์ติดคุก ๑๑ ราย ช่วงที่ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มุ่งมั่น ทุ่มเทเพ่ือแก้ปัญหา
และบริการประชาชนมากในด้านความมั่นคง เพราะยิ่งเป็นจังหวัดใหญ่ มีประชากรมากปัญหาด้านนี้จะมากและซับซ้อน
ยิ่งขึ้น ดังนั้นในปี ๒๕๔๓ จึงได้ส่งผลงานด้าน “การบริการประชาชนด้านความม่ันคง” เข้าประกวด
ระดับประเทศและได้รับรางวัล “ชนะเลิศของประเทศ” โดยมีนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) เป็นประธาน
มอบโล่รางวัลเกียรติยศนี้ ที่ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
    (๓) การจัดตั้ง “ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดขอนแก่น” 
ได้ช่วยเหลือทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพ การรักษา การสงเคราะห์ครอบครัว การมอบทุนการศึกษา การให้ความช่วยเหลือ
เงินกู้ยืมประกอบอาชีพ การช่วยเงินค่าท าศพ การสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างครบวงจร 
มีสมาชิกกว่า ๓,๐๐๐ คน ใช้เงินบริจาคในการสงเคราะห์ต่าง ๆ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๖๓ เป็นเงินบริจาค
ประมาณ ๕๐ ล้านบาท (ศูนย์เฉลิมพระเกียรติตั้งขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
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ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒) ผมภูมิใจที่ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ 
   (๔) การจัดตั้งสมาชิกกาชาดในระดับหมู่บ้าน เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจที่ได้ริเริ่มขึ้นมาก่อนใคร ๆ 
จังหวัดขอนแก่น ต้องใช้เลือดมาก เนื่องจากต้องดูแลสุขภาพพ่ีน้องประชาชนทั้ง ๑๙ จังหวัดภาคอีสานในขณะนั้น 
เพราะเรามีโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดังนั้น ผมจึงให้ความส าคัญในการจัดหา
อาสาสมัครกาชาดทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านขึ้นไป เพ่ือรองรับภารกิจของงานกาชาด โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตร 
“บทบาทหน้าที่และภารกิจของสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น” ปีละ ๒ - ๓ รุ่น ๆ ละ ๓๐๐ คน เมื่อมีงานใด ๆ 
ที่เกี่ยวกับกาชาดจึงประสบความส าเร็จอย่างสูง เพราะมีบุคลากรของกาชาดไว้ทุกระดับ พื้นที่ งานบริจาคโลหิต 
การจัดหาดวงตา อวัยวะ จึงมีสถิติสูงที่สุดของประเทศ รองรับภารกิจช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ได้อย่างมาก จนผู้บริหาร
สภากาชาดจากส่วนกลางต้องยกตัวอย่างให้เป็นที่ปรากฏในหลาย ๆ โอกาส (ท่านแผน วรรณเมธี และท่านเภา สารสิน)        
ผมยังเคยจัดมหกรรมการบริจาคโลหิตครั้งยิ่งใหญ่เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ ณ หอประชุมอ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้โลหิต 
จ านวน ๑,๕๐๐ ขวด  
    นอกจากจะเชิญชวนผู้อื่นมาบริจาคโลหิตแล้วส าหรับผมเองรักการบริจาคโลหิตมาก ตั้งแต่เป็นนักศึกษา
จนกระท่ังเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็ยังจัดให้มีการบริจาคโลหิตที่กระทรวง และแม้กระทั่งเมื่อเป็นนักการเมือง
ก็ยังจัดให้มีการบริจาคโลหิตที่พรรคการเมือง ผมบริจาคโลหิตได้ ๗๒ ครั้ง ครับ 
    (๕) โครงการน าร่องลดอุบัติเหตุวันสงกรานต์ “ม่วนซื่นสงกรานต์ เมือบ้านปลอดภัย” ซึ่งผมได้ริเริ่ม
จัดขึ้นในปี ๒๕๔๐ ขณะนั้นรัฐบาลยังไม่ได้สั่งให้ทุกจังหวัดจัดขึ้น ขอนแก่นจึงเป็นจังหวัดแรกและน าร่องของ
ประเทศเพ่ือรณรงค์จิตส านึกในการลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ให้มีความปลอดภัยทั้งไปและกลับ  ซึ่งได้ผลดีมาก 
รัฐบาลได้เห็นความส าคัญจึงได้ใช้จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาตามโครงการดังกล่าวในปี ๒๕๔๒-๒๕๔๓ 
และต่อมาก็กลายเป็นนโยบายของรัฐบาลจัดให้มีทั้งประเทศ ผมจึงภูมิใจว่าผมเป็นผู้น าร่องโครงการนี้ก่อนครับ 
    (๖) โครงการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาพระธาตุขามแก่น ผมเป็นประธานในการปฏิสังขรณ์และพัฒนา
บริเวณโดยรอบอย่างสง่างามสมกับความส าคัญที่เป็นพระธาตุร่วมสมัยกับพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุเช่นเดียวกัน ผมได้รวบรวมความศรัทธาของพ่ีน้องประชาชนและข้าราชการจัดสร้างฉัตรทองค า
น้ าหนัก ๒๒ กิโลกรัม ใช้เงินบริจาคในการบูรณะซ่อมแซมและพัฒนาบริเวณโดยรอบเป็นเงินอีก ๒๐ ล้านบาท 
ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานยกฉัตรทองค า นับว่าเป็นบุญกุศลของผมอย่างยิ่ง
ที่ได้บูรณะซ่อมแซมและจัดสร้างส่วนที่สูงที่สุดของ ๒ พระธาตุ คือดอกบัวทองค า (พระธาตุพนม) และฉัตรทองค า 
(พระธาตุขามแก่น) ในขณะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองจังหวัด  
    (๗) การจัดตั้งกองทุนการศึกษา ๒๐๐ ปี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นก่อตั้งครบ ๒๐๐ ปี ในวันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๔๐ ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองไปแล้ว ผมมารับต าแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ในฐานะที่เป็น
บุตรเขยขอนแก่น สมควรที่จะได้มีโครงการเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ด้วย จึงได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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๒๐๐ ปี โดยหาเงินบริจาคจากการจัดการแสดงยิมนาสติกจากประเทศเกาหลี ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๐          
มีรายได้สุทธิ ๗ ล้านบาท และยังขอบริจาคจากภาคส่วนต่าง ๆ อีก ๓ ล้านบาท รวม ๑๐ ล้านบาท 
    (๘) การก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม และอาคารเรียนมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ผมเติบโตมาจากข้าวก้นบาตรเมื่อมีงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ผมจะจัดหา จัดท า สนับสนุนได้จะไม่รีรอ
เลยครับ จึงได้จัดหางบประมาณและเงินบริจาคสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม และอาคารเรียนมหาจุฬาลงกรณ์  
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จากเงินงบประมาณและจากเงินบริจาค รวมเป็นเงิน ๔๘ ล้านบาท โดยทาง     
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้ ให้เกียรติผมใช้นามสกุล “พงษ์พานิช” เป็นชื่อห้องประชุมขนาดใหญ่อีกครับ 
นอกจากนั้นผมและภรรยาก็ได้ตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับพระเณรของทั้งสองมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัยและมหามกุฏฯ มาโดยตลอด 
    (๙) การจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ีอ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผมเป็นประธาน
จัดหาเงินบริจาคและจัดหาสถานที่ก่อสร้าง ในเบื้องต้นได้ก่อสร้างอาคารหลังแรกเป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท ส่วนสถานที่
ก่อสร้างเป็นที่หลวงอยู่แล้วและส่วนหนึ่งเป็นป่าช้าเก่า ผมยังเป็นประธานพิธีขุดหาศพไร้ญาติ ร่วมกับมูลนิธิอีกด้วย 
ผมจึงภูมิใจว่าผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดนครพนมผมได้เป็นประธานหาเงิ นบริจาค             
และหาสถานที่ก่อสร้างทั้ง ๒ แห่ง ให้ลูกหลานได้เรียนในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย 
 ๒.๑๑ อธิบดีกรมโยธาธิการ (ตลุาคม ๒๕๔๔ - กันยายน ๒๕๔๕) 
   ๑ ปีที่ผมด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นช่วง ๑ ปี ที่ท้าทายมาก จากสิงห์ภูธรเป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัด ๒ จังหวัด ๗ ปี ต้องมาบริหารและก ากับงานช่าง วิศวกร และงานสถาปนิก แต่ก็ ไม่ยากจนเกินไปนัก   
เพราะผมได้ท างานกับนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถ มืออาชีพ และเป็นคนเก่ง ผมเพียงใช้ความเป็นพ่ีเป็นน้อง
กับประสบการณ์ในการบริหารคน บริหารงาน ซึ่งระยะเวลา ๑ ปี ผมได้ประจักษ์แล้วว่าเราผ่านงานส าคัญ ๆ 
ของประเทศร่วมกันมาอย่างมากมาย ไม่ว่าเป็นการท างานเชิงระบบและโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับชาติ งานยากเพียงใดเราก็ร่วมมือ ร่วมใจกันน าไปสู่ความส าเร็จอย่างดียิ่ง ผมภูมิใจที่จะกล่าวว่า “กรมโยธาธิการ
เป็นบันไดน าผมไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในชีวิตราชการ คือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย” จึงจดจ าความรัก ความผูกพัน
ที่เรามีต่อกันและรักษามันไว้จนถึงปัจจุบันนี้ ส าหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่ส าคัญ ๆ และภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็น
พระมหากรุณาธิคุณ คือ 
   (๑) โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนและสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม “สะพานภูมิพล ๑ และ
สะพานภูมิพล ๒” โครงการพระราชด ารินี้เป็นโครงการเครือข่ายถนนรองรับการขนถ่ายและล าเลียงสินค้า    
จากท่าเรือกรุงเทพฯ ต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ 
เพื่อมิให้รถบรรทุกเข้าไปในตัวเมืองหรือทิศทางอื่นที่จะท าให้การจราจรติดขัดโดยรอบ ประสบผลส าเร็จ
และยั ่งยืนอย่างยิ ่ง  นับว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพสกนิกรที ่มีพระมหากษัตริย์        
ผู้มีพระปรีชาสามารถ มีพระมหากรุณาธิคุณและมีพระวิริยะอุตสาหะ ทรงทุ่ มเทพระวรกายบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุขให้ก ับอาณาประชาราษฎร์ด้วยการพระราชทานแนวพระราชด าร ิแก้ปัญหาความเดือดร้อน       
และพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรของพระองค์อย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหนื ่อยยากล าบากใด ๆ น ามา      
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ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒) ผมภูมิใจที่ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ 
   (๔) การจัดตั้งสมาชิกกาชาดในระดับหมู่บ้าน เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจที่ได้ริเริ่มขึ้นมาก่อนใคร ๆ 
จังหวัดขอนแก่น ต้องใช้เลือดมาก เนื่องจากต้องดูแลสุขภาพพ่ีน้องประชาชนทั้ง ๑๙ จังหวัดภาคอีสานในขณะนั้น 
เพราะเรามีโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดังนั้น ผมจึงให้ความส าคัญในการจัดหา
อาสาสมัครกาชาดทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านขึ้นไป เพ่ือรองรับภารกิจของงานกาชาด โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตร 
“บทบาทหน้าที่และภารกิจของสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น” ปีละ ๒ - ๓ รุ่น ๆ ละ ๓๐๐ คน เม่ือมีงานใด ๆ 
ที่เกี่ยวกับกาชาดจึงประสบความส าเร็จอย่างสูง เพราะมีบุคลากรของกาชาดไว้ทุกระดับ พื้นที่ งานบริจาคโลหิต 
การจัดหาดวงตา อวัยวะ จึงมีสถิติสูงที่สุดของประเทศ รองรับภารกิจช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ได้อย่างมาก จนผู้บริหาร
สภากาชาดจากส่วนกลางต้องยกตัวอย่างให้เป็นที่ปรากฏในหลาย ๆ โอกาส (ท่านแผน วรรณเมธี และท่านเภา สารสิน)        
ผมยังเคยจัดมหกรรมการบริจาคโลหิตครั้งยิ่งใหญ่เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ ณ หอประชุมอ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้โลหิต 
จ านวน ๑,๕๐๐ ขวด  
    นอกจากจะเชิญชวนผู้อื่นมาบริจาคโลหิตแล้วส าหรับผมเองรักการบริจาคโลหิตมาก ตั้งแต่เป็นนักศึกษา
จนกระท่ังเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็ยังจัดให้มีการบริจาคโลหิตที่กระทรวง และแม้กระทั่งเมื่อเป็นนักการเมือง
ก็ยังจัดให้มีการบริจาคโลหิตที่พรรคการเมือง ผมบริจาคโลหิตได้ ๗๒ ครั้ง ครับ 
    (๕) โครงการน าร่องลดอุบัติเหตุวันสงกรานต์ “ม่วนซื่นสงกรานต์ เมือบ้านปลอดภัย” ซึ่งผมได้ริเริ่ม
จัดขึ้นในปี ๒๕๔๐ ขณะนั้นรัฐบาลยังไม่ได้สั่งให้ทุกจังหวัดจัดขึ้น ขอนแก่นจึงเป็นจังหวัดแรกและน าร่องของ
ประเทศเพ่ือรณรงค์จิตส านึกในการลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ให้มีความปลอดภัยทั้งไปและกลับ  ซึ่งได้ผลดีมาก 
รัฐบาลได้เห็นความส าคัญจึงได้ใช้จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาตามโครงการดังกล่าวในปี ๒๕๔๒-๒๕๔๓ 
และต่อมาก็กลายเป็นนโยบายของรัฐบาลจัดให้มีทั้งประเทศ ผมจึงภูมิใจว่าผมเป็นผู้น าร่องโครงการนี้ก่อนครับ 
    (๖) โครงการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาพระธาตุขามแก่น ผมเป็นประธานในการปฏิสังขรณ์และพัฒนา
บริเวณโดยรอบอย่างสง่างามสมกับความส าคัญที่เป็นพระธาตุร่วมสมัยกับพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุเช่นเดียวกัน ผมได้รวบรวมความศรัทธาของพ่ีน้องประชาชนและข้าราชการจัดสร้างฉัตรทองค า
น้ าหนัก ๒๒ กิโลกรัม ใช้เงินบริจาคในการบูรณะซ่อมแซมและพัฒนาบริเวณโดยรอบเป็นเงินอีก ๒๐ ล้านบาท 
ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานยกฉัตรทองค า นับว่าเป็นบุญกุศลของผมอย่างยิ่ง
ที่ได้บูรณะซ่อมแซมและจัดสร้างส่วนที่สูงที่สุดของ ๒ พระธาตุ คือดอกบัวทองค า (พระธาตุพนม) และฉัตรทองค า 
(พระธาตุขามแก่น) ในขณะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองจังหวัด  
    (๗) การจัดตั้งกองทุนการศึกษา ๒๐๐ ปี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นก่อตั้งครบ ๒๐๐ ปี ในวันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๔๐ ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองไปแล้ว ผมมารับต าแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ในฐานะที่เป็น
บุตรเขยขอนแก่น สมควรที่จะได้มีโครงการเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ด้วย จึงได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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๒๐๐ ปี โดยหาเงินบริจาคจากการจัดการแสดงยิมนาสติกจากประเทศเกาหลี ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๐          
มีรายได้สุทธิ ๗ ล้านบาท และยังขอบริจาคจากภาคส่วนต่าง ๆ อีก ๓ ล้านบาท รวม ๑๐ ล้านบาท 
    (๘) การก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม และอาคารเรียนมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ผมเติบโตมาจากข้าวก้นบาตรเมื่อมีงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ผมจะจัดหา จัดท า สนับสนุนได้จะไม่รีรอ
เลยครับ จึงได้จัดหางบประมาณและเงินบริจาคสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม และอาคารเรียนมหาจุฬาลงกรณ์  
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จากเงินงบประมาณและจากเงินบริจาค รวมเป็นเงิน ๔๘ ล้านบาท โดยทาง     
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้ ให้เกียรติผมใช้นามสกุล “พงษ์พานิช” เป็นชื่อห้องประชุมขนาดใหญ่อีกครับ 
นอกจากนั้นผมและภรรยาก็ได้ตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับพระเณรของทั้งสองมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัยและมหามกุฏฯ มาโดยตลอด 
    (๙) การจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ีอ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผมเป็นประธาน
จัดหาเงินบริจาคและจัดหาสถานที่ก่อสร้าง ในเบื้องต้นได้ก่อสร้างอาคารหลังแรกเป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท ส่วนสถานที่
ก่อสร้างเป็นที่หลวงอยู่แล้วและส่วนหนึ่งเป็นป่าช้าเก่า ผมยังเป็นประธานพิธีขุดหาศพไร้ญาติ ร่วมกับมูลนิธิอีกด้วย 
ผมจึงภูมิใจว่าผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดนครพนมผมได้เป็นประธานหาเงิ นบริจาค             
และหาสถานที่ก่อสร้างทั้ง ๒ แห่ง ให้ลูกหลานได้เรียนในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย 
 ๒.๑๑ อธิบดีกรมโยธาธิการ (ตลุาคม ๒๕๔๔ - กันยายน ๒๕๔๕) 
   ๑ ปีที่ผมด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นช่วง ๑ ปี ที่ท้าทายมาก จากสิงห์ภูธรเป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัด ๒ จังหวัด ๗ ปี ต้องมาบริหารและก ากับงานช่าง วิศวกร และงานสถาปนิก แต่ก็ ไม่ยากจนเกินไปนัก   
เพราะผมได้ท างานกับนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถ มืออาชีพ และเป็นคนเก่ง ผมเพียงใช้ความเป็นพ่ีเป็นน้อง
กับประสบการณ์ในการบริหารคน บริหารงาน ซึ่งระยะเวลา ๑ ปี ผมได้ประจักษ์แล้วว่าเราผ่านงานส าคัญ ๆ 
ของประเทศร่วมกันมาอย่างมากมาย ไม่ว่าเป็นการท างานเชิงระบบและโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับชาติ งานยากเพียงใดเราก็ร่วมมือ ร่วมใจกันน าไปสู่ความส าเร็จอย่างดียิ่ง ผมภูมิใจที่จะกล่าวว่า “กรมโยธาธิการ
เป็นบันไดน าผมไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในชีวิตราชการ คือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย” จึงจดจ าความรัก ความผูกพัน
ที่เรามีต่อกันและรักษามันไว้จนถึงปัจจุบันนี้ ส าหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่ส าคัญ ๆ และภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็น
พระมหากรุณาธิคุณ คือ 
   (๑) โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนและสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม “สะพานภูมิพล ๑ และ
สะพานภูมิพล ๒” โครงการพระราชด ารินี้เป็นโครงการเครือข่ายถนนรองรับการขนถ่ายและล าเลียงสินค้า    
จากท่าเรือกรุงเทพฯ ต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ 
เพื่อมิให้รถบรรทุกเข้าไปในตัวเมืองหรือทิศทางอื่นที่จะท าให้การจราจรติดขัดโดยรอบ ประสบผลส าเร็จ
และยั ่งยืนอย่างยิ ่ง  นับว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพสกนิกรที ่มีพระมหากษัตริย์        
ผู้มีพระปรีชาสามารถ มีพระมหากรุณาธิคุณและมีพระวิริยะอุตสาหะ ทรงทุ่ มเทพระวรกายบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุขให้ก ับอาณาประชาราษฎร์ด้วยการพระราชทานแนวพระราชด าร ิแก้ปัญหาความเดือดร้อน       
และพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรของพระองค์อย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหนื ่อยยากล าบากใด ๆ น ามา      
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ซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศ โครงการพระราชด าริ ก่อสร้างถนนวงแหวนและสะพาน   
วงแหวนอุตสาหกรรม “สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒” นับว่าเป็นของขวัญอันล้ าค่าอย่างยิ ่ง        
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานให้กับทวยราษฎร์ของพระองค์ในวโรกาส 
เฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ ปี ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ตัวผมเองได้ถวายงานของโครงการพราชด ารินี้ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด
มิได้ครับ 
   (๒) การถวายงานในการก ากับดูแลการก่อสร้างและปรับปรุงพระที่นั่งต่าง ๆ ผมได้ถวายงานในการก ากับ
ดูแลการก่อสร้างและปรับปรุงวังศุโขทัย การก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน และงานก่อสร้างวังทวีวัฒนา 
นับว่าเป็นห้วงเวลาที่ทรงคุณค่าและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  
   (๓) การสร้างสถานที่ชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ รัฐบาลได้มอบให้กรมโยธาธิการรับผิดชอบงาน 
สร้างสถานที่ในการชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ ในปี ๒๕๔๔ ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ         
โดยทีผู่้รับผิดชอบเดิมและโดยตรงคือกระทรวงศึกษาธิการ แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างให้เสร็จตามก าหนดเวลาได้ 
ผมและทีมงานผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการ ไปตั้งแค้มป์ท างานกันทั้งกลางวันและกลางคืน         
ท าให้สถานที่ในการเปิด ปิดก็ดี สถานที่พัก ที่รับประทานอาหาร ที่แสดงกิจกรรมกลางแจ้ง การบ าบัดน้ าเสีย     
และอ่ืน ๆ ในสภาวะจ ากัดทั้งเวลาและจ ากัดทั้งงบประมาณจนส าเร็จลุล่วงสามารถรองรับลูกเสือทั้งโลกที่มาชุมนุม 
โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานได้อย่างสมพระเกียรติ ผมหน้าบานเพราะ
นายกรัฐมนตรีชมเชย แต่ผู้ที่ท าให้งานส าเร็จ คือ พ่ีน้องชาวโยธาธิการที่ได้ร่วมใจกันเป็นหนึ่ง แม้ ว่าแสนจะยาก
เราก็ฟันฝ่าไปด้วยกัน ได้ใจมากครับ เป็นผลงานชิ้นส าคัญท่ีผมภูมิใจและยากท่ีจะลืม 
   (๔) การแก้ไขปัญหาน้ าตกห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาเกิดจากน้ าไม่มีให้ตก เพราะพ่ีน้องชาวเขา
หลายหมู่บ้านใช้กระบอกไม้ไผ่ต่อน้ าจากห้วยแก้วไปใช้อย่างไม่เป็นระบบ เมื่อไม่ได้ใช้ก็ปล่อยให้น้ าไหลทิ้งไป  
ท าให้ปริมาณ น้ าไหลลงสู่ล าห้วยน้อยลงน้ าตกจึงแห้ง ผมและทีมงานโยธาฯ ได้ไปแก้ปัญหาตามที่ได้รับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรี โดยการสร้างประปาหมู่บ้านจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีต้นทุนไม่มาก ท าให้พ่ีน้องชาวเขา
หลายหมู่บ้านสามารถใช้น้ าได้ในราคาถูก ประหยัดน้ า การใช้น้ าเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงท าให้มีปริมาณน้ าไหลลงสู่
ห้วยแก้วที่สวยงามได้เหมือนเดิม นับเป็นงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ผมมีความภาคภูมิใจอีกงานหนึ่งครับ 
 ๒.๑๒ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ตลุาคม ๒๕๔๕ - มีนาคม ๒๕๔๘) 
  ๓๐ เดือนในต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ผมภูมิใจครับ
ที่ได้รับความไว้วางใจว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย (จากจ านวนแคนดิเดต ๖ คน)      
ที่จะน านโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลดี มีคุณค่าแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ถึงลูกถึงคน 
สามารถที่จะสานการบูรณาการทั้งภาคราชการ เอกชน และประชาชนให้งานที่ใหญ่และยากให้เป็นงานดูเหมือนเล็กลง
และง่ายขึ้น ทั้งที่เป็นงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาของชาติที่หนักหน่วงที่ต้องใช้ค าว่า  “ท าสงคราม” 
ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล  ท าให้งานของกระทรวงมหาดไทยซึ่งรับผิดชอบการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจฐานรากท่ีสร้างแรงกระตุ้นให้ชุมชนและภูมิภาคเดินคู่กับฐานการแข่งขันกับ
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เศรษฐกิจระดับโลกได้ และท่ีส าคัญยิ่งก็คือนโยบายการปฏิรูประบบราชการที่มุ่งเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น CEO 
นักบูรณาการรอบทิศ แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และท าให้กลไกการท างานของกระทรวงมหาดไทย
ทุกระดับ ระดับเล็กที่สุด คือ ชุมชน หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดถึงระดับกรม และกระทรวง ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองที่หมุนกัน
อย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมั่น ทุ่มเท กอดคอกันท างานของคนมหาดไทยดังกล่าว นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) 
จึงได้ขนานนามคนมหาดไทยว่าเป็น “มนุษย์พันธุ์พิเศษ” เมื่อได้รับมอบหมายงานใด ๆ ไปท าไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ 
งานยาก แค่ไหนก็ท าได้ส าเร็จด้วยดีและรวดเร็วอีกด้วย งานที่ใหญ่และอยากที่จะขอกล่าวถึงก็คือ  

 การท าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
 การท าสงครามปราบปรามผู้มีอิทธิพล 
 การท าสงครามกับความยากจน (การจดทะเบียนแก้ไขปัญหาความยากจน) 
 การแก้ปัญหาวิกฤติไข้หวัดนกระบาด ในปี ๒๕๔๗ 
 โครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) (OTOP) 
 การแก้ปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
 สึนามิ (TSUNAMI : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗) 
 สุดยอดการสรรหาช้างเผือกในป่าและการส่งเสริมนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย 

  (๑) การท าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
   ผมในฐานะรองผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 
(ศตส.มท.) ใช้นโยบาย “ก าปั้นเหล็ก” ต่อผู้ผลิต ผู้ค้ารายใหญ่ และ “ถุงมือก ามะหยี่” ต่อผู้เสพให้ถือว่าเป็นผู้ป่วย 
ต้องน ามาบ าบัดรักษา ได้ด าเนินการในห้วง ๑๐ เดือน (ก.พ. - ธ.ค. ๒๕๔๖) ส่งผลให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้        
เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทบริหารจัดการในการต่อสู้   
เพื่อเอาชนะยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยสามารถประกาศให้ทุกจังหวัด
เป็นจังหวัดเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดได้ครบทุกจังหวัด เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผลการด าเนินการป้องกันปราบปราม และบ าบัดรักษา 
มีสถิติดังนี้  

 ผู้ผลิตผู้ค้ายาเสพติดถูกจับกุม ๕๒,๓๗๔ คน  
 ผู้เสพและผู้ติดยาได้รับการบ าบัดฟื้นฟู ๓๒๙,๐๓๐ คน  
 ผู้ผลิตและผู้ค้าเข้ารับการอบรมท าความดีเพ่ือแผ่นดิน ๓๑,๒๒๔ คน 
 มีการยึดทรัพย์ผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่ โดยใช้กฎหมายยึดทรัพย์ของกรมสรรพากร และ ปปง. 
 ประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ๘๒,๒๔๗ หมู่บ้าน 



- ๕๗๖ - 

ซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศ โครงการพระราชด าริ ก่อสร้างถนนวงแหวนและสะพาน   
วงแหวนอุตสาหกรรม “สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒” นับว่าเป็นของขวัญอันล้ าค่าอย่างยิ ่ง        
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานให้กับทวยราษฎร์ของพระองค์ในวโรกาส 
เฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ ปี ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ตัวผมเองได้ถวายงานของโครงการพราชด ารินี้ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด
มิได้ครับ 
   (๒) การถวายงานในการก ากับดูแลการก่อสร้างและปรับปรุงพระที่นั่งต่าง ๆ ผมได้ถวายงานในการก ากับ
ดูแลการก่อสร้างและปรับปรุงวังศุโขทัย การก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน และงานก่อสร้างวังทวีวัฒนา 
นับว่าเป็นห้วงเวลาที่ทรงคุณค่าและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  
   (๓) การสร้างสถานที่ชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ รัฐบาลได้มอบให้กรมโยธาธิการรับผิดชอบงาน 
สร้างสถานที่ในการชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ ในปี ๒๕๔๔ ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ         
โดยทีผู่้รับผิดชอบเดิมและโดยตรงคือกระทรวงศึกษาธิการ แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างให้เสร็จตามก าหนดเวลาได้ 
ผมและทีมงานผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการ ไปตั้งแค้มป์ท างานกันทั้งกลางวันและกลางคืน         
ท าให้สถานที่ในการเปิด ปิดก็ดี สถานที่พัก ที่รับประทานอาหาร ที่แสดงกิจกรรมกลางแจ้ง การบ าบัดน้ าเสีย     
และอ่ืน ๆ ในสภาวะจ ากัดทั้งเวลาและจ ากัดทั้งงบประมาณจนส าเร็จลุล่วงสามารถรองรับลูกเสือทั้งโลกที่มาชุมนุม 
โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานได้อย่างสมพระเกียรติ ผมหน้าบานเพราะ
นายกรัฐมนตรีชมเชย แต่ผู้ที่ท าให้งานส าเร็จ คือ พ่ีน้องชาวโยธาธิการที่ได้ร่วมใจกันเป็นหนึ่ง แม้ ว่าแสนจะยาก
เราก็ฟันฝ่าไปด้วยกัน ได้ใจมากครับ เป็นผลงานชิ้นส าคัญท่ีผมภูมิใจและยากท่ีจะลืม 
   (๔) การแก้ไขปัญหาน้ าตกห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาเกิดจากน้ าไม่มีให้ตก เพราะพ่ีน้องชาวเขา
หลายหมู่บ้านใช้กระบอกไม้ไผ่ต่อน้ าจากห้วยแก้วไปใช้อย่างไม่เป็นระบบ เมื่อไม่ได้ใช้ก็ปล่อยให้น้ าไหลทิ้งไป  
ท าให้ปริมาณ น้ าไหลลงสู่ล าห้วยน้อยลงน้ าตกจึงแห้ง ผมและทีมงานโยธาฯ ได้ไปแก้ปัญหาตามที่ได้รับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรี โดยการสร้างประปาหมู่บ้านจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีต้นทุนไม่มาก ท าให้พ่ีน้องชาวเขา
หลายหมู่บ้านสามารถใช้น้ าได้ในราคาถูก ประหยัดน้ า การใช้น้ าเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงท าให้มีปริมาณน้ าไหลลงสู่
ห้วยแก้วที่สวยงามได้เหมือนเดิม นับเป็นงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ผมมีความภาคภูมิใจอีกงานหนึ่งครับ 
 ๒.๑๒ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ตลุาคม ๒๕๔๕ - มีนาคม ๒๕๔๘) 
  ๓๐ เดือนในต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ผมภูมิใจครับ
ที่ได้รับความไว้วางใจว่าเป็นผู้ที ่เหมาะสมที่จะเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย (จากจ านวนแคนดิเดต ๖ คน)      
ที่จะน านโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลดี มีคุณค่าแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ถึงลูกถึงคน 
สามารถที่จะสานการบูรณาการทั้งภาคราชการ เอกชน และประชาชนให้งานที่ใหญ่และยากให้เป็นงานดูเหมือนเล็กลง
และง่ายขึ้น ทั้งที่เป็นงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาของชาติที่หนักหน่วงที่ต้องใช้ค าว่า  “ท าสงคราม” 
ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล  ท าให้งานของกระทรวงมหาดไทยซึ่งรับผิดชอบการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจฐานรากท่ีสร้างแรงกระตุ้นให้ชุมชนและภูมิภาคเดินคู่กับฐานการแข่งขันกับ
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เศรษฐกิจระดับโลกได้ และท่ีส าคัญยิ่งก็คือนโยบายการปฏิรูประบบราชการที่มุ่งเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น CEO 
นักบูรณาการรอบทิศ แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และท าให้กลไกการท างานของกระทรวงมหาดไทย
ทุกระดับ ระดับเล็กที่สุด คือ ชุมชน หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดถึงระดับกรม และกระทรวง ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองที่หมุนกัน
อย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมั่น ทุ่มเท กอดคอกันท างานของคนมหาดไทยดังกล่าว นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) 
จึงได้ขนานนามคนมหาดไทยว่าเป็น “มนุษย์พันธุ์พิเศษ” เมื่อได้รับมอบหมายงานใด ๆ ไปท าไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ 
งานยาก แค่ไหนก็ท าได้ส าเร็จด้วยดีและรวดเร็วอีกด้วย งานที่ใหญ่และอยากที่จะขอกล่าวถึงก็คือ  

 การท าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
 การท าสงครามปราบปรามผู้มีอิทธิพล 
 การท าสงครามกับความยากจน (การจดทะเบียนแก้ไขปัญหาความยากจน) 
 การแก้ปัญหาวิกฤติไข้หวัดนกระบาด ในปี ๒๕๔๗ 
 โครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) (OTOP) 
 การแก้ปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
 สึนามิ (TSUNAMI : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗) 
 สุดยอดการสรรหาช้างเผือกในป่าและการส่งเสริมนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย 

  (๑) การท าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
   ผมในฐานะรองผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 
(ศตส.มท.) ใช้นโยบาย “ก าปั้นเหล็ก” ต่อผู้ผลิต ผู้ค้ารายใหญ่ และ “ถุงมือก ามะหยี่” ต่อผู้เสพให้ถือว่าเป็นผู้ป่วย 
ต้องน ามาบ าบัดรักษา ได้ด าเนินการในห้วง ๑๐ เดือน (ก.พ. - ธ.ค. ๒๕๔๖) ส่งผลให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้        
เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทบริหารจัดการในการต่อสู้   
เพื่อเอาชนะยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยสามารถประกาศให้ทุกจังหวัด
เป็นจังหวัดเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดได้ครบทุกจังหวัด เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผลการด าเนินการป้องกันปราบปราม และบ าบัดรักษา 
มีสถิติดังนี้  

 ผู้ผลิตผู้ค้ายาเสพติดถูกจับกุม ๕๒,๓๗๔ คน  
 ผู้เสพและผู้ติดยาได้รับการบ าบัดฟื้นฟู ๓๒๙,๐๓๐ คน  
 ผู้ผลิตและผู้ค้าเข้ารับการอบรมท าความดีเพ่ือแผ่นดิน ๓๑,๒๒๔ คน 
 มีการยึดทรัพย์ผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่ โดยใช้กฎหมายยึดทรัพย์ของกรมสรรพากร และ ปปง. 
 ประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ๘๒,๒๔๗ หมู่บ้าน 



- ๕๗๘ - 

         ผมภูมิใจมากครับที่เกิดมาแล้วได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยได้ทุ่มเทเพ่ือต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
ที่ทั้งหนักและเหนื่อยสุดชีวิตไม่มีรัฐบาลยุคไหนที่ท าได้ส าเร็จและราบคาบอย่างรัฐบาลนี้ครับ  
   (๒) การท าสงครามปราบปรามผู้มีอิทธิพล 
         เป็นงานใหญ่ที่ต้องท าต่อเนื่องกับการปราบปรามยาเสพติด เพราะยังมีผู้มีอิ ทธิพลอีกหลาย
ประเภทคอยให้การสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด จ าเป็นจะต้องปฏิบัติเพ่ือถอนรากถอนโคน โดยตั้งคณะท างาน
เป็น ๕ คณะ เป็นในกรุงเทพมหานคร ๑ คณะ และภูมิภาคอีก ๔ คณะ เพื่อควบคุมการจัดท าบัญชีผู้มีอิทธิพล 
ซึ่งมีอยู่ ๗ - ๘ ประเภท ทั้งในบัญชีของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม ซึ่งต้องประชุมพิจารณาปรับ
เป็นบัญชีเดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาเห็นว่าจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ส าเร็จเป็นรูปธรรม ควรต้องมีการรับมอบอาวุธปนื
และเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ในราชการสงครามและปืนที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้อีกด้วย โดยได้ออกเป็น พ.ร.บ. 
เพ่ือยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมาย
ห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้ทางราชการ มีสถิติที่สูงมาก นับว่าเป็นการรับมอบอาวุธปืนครั้งประวัติศาสตร์ที่มีผู้มามอบ
มากที่สุด คืออาวุธปืนรวม ๑๐๗,๔๓๗ กระบอก เครื่องกระสุนปืน ๑๕๐,๒๑๓ นัด วัตถุระเบิด ๒๓๙,๒๖๐ ลูก 
   (๓) การท าสงครามกับความยากจน (การจดทะเบียนแก้ไขปัญหาความยากจน)  
        ได้ลงทะเบียนปัญหาความเดือดร้อนใน ๗ กลุ่มปัญหา ปรากฏว่ามีประชาชนมาลงทะเบียน
ถึง ๘.๗ ล้านคน มีปัญหา ๑๑.๙ ล้านปัญหา ทั้งใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคู่กับการตรวจสอบจากภาคประชาชน  
ท าให้รัฐบาลได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนได้
อย่างตรงจุดที่สุด เป็นระบบและเป็นรูปธรรม น าไปสู่การครองใจประชาชนจากนโยบายรัฐบาลที่กินได้จริง ๆ 
แก้ปัญหาได้จริง ๆ  
    (๔) การแก้ปัญหาวิกฤติไข้หวัดนกระบาด ในปี ๒๕๔๗  
  ปัญหาวิกฤติ เรื่องการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกคือเป็ดและไก่ เป็นปัญหาที่ใหญ่มาก 
กระทบหลายจังหวัดและกระทบต่อสัตว์ปีกท่ีมีปริมาณมากทีไ่ม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย สามารถแก้ปัญหา
และควบคุมได้ โดยใช้ระบบผู้ว่า CEO มาใช้ตามการร้องขอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล จึงภาคภูมิใจว่าปัญหาใดที่เป็นปัญหาใหญ่ ร้ายแรงมาก และกระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
หากจะให้สามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ รวดเร็ว ทันท่วงที และทั่วถึงควรต้องใช้ระบบผู้ว่า CEO มาใช้ในการบริหาร
จัดการครับ 
  (๕) โครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
  “ทุกหลังคาเรือนในประเทศไทยต้องสว่างไสวในเดือนเมษายน ๒๕๔๘” เพ่ือให้ผู้ที่ไม่มี
กระแสไฟฟ้าใช้เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าเข้าปักเสา พาดสายในบางพ้ืนที่ที่เป็นหุบเขา 
เกาะ แก่ง และพ้ืนที่ทุรกันดารอ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเช่น ทีวี วิทยุ เป็นต้น ในปี ๒๕๔๖ ผมในฐานะประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท า
โครงการในนามกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ใช้งบประมาณ 
๗,๖๓๑,๒๙๕,๐๐๐ บาท เสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีในเดือนกันยายน ๒๕๔๘  
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  (๖) โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) (OTOP)  
        เป็นนโยบายส าคัญที่ริเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกในประเทศไทย เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้
ขยายโอกาสให้กับครัวเรือนและชุมชน เริ่มในปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕ เมื่อมีการส่งเสริมแล้วจึงมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์
เพ่ือพัฒนาต่อยอดเพ่ิมมูลค่าให้สูงยิ่งขึ้น ผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับ ๓ - ๕ ดาว มีจ านวนรวม ๖,๙๓๒ ผลิตภัณฑ์ 
แยกเป็น ดังนี้ ระดับ ๕ ดาว จ านวน ๖๒๗ ผลิตภัณฑ์ ระดับ ๔ จ านวน ๒,๕๘๓ ผลิตภัณฑ์ ระดับ ๓ ดาว จ านวน 
๓,๗๒๓ ผลิตภัณฑ์ ได้ส่งเสริมด้านตลาดซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญ จัดให้มีการจัดบูธจ าหน่ายสินค้า OTOP ขึ้นในเทศกาลต่าง ๆ 
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีผลประกอบการ ดังนี้  
        ปี ๒๕๔๕ (ม.ค. - ก.ย. ๔๕) จ านวน ๑๖,๗๑๔ ล้านบาท   
        ปี ๒๕๔๖ (ต.ค. ๔๕ - ก.ย. ๔๖) จ านวน ๓๓,๒๗๖ ล้านบาท และ  
        ปี ๒๕๔๗ (ต.ค. - ก.พ. ๔๗) จ านวน ๑๕,๕๖๔ ล้านบาท 
        สร้างความสุขให้กับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ได้มีรอยยิ้ม มีขวัญ ก าลังใจ และกินดีอยู่ดี  
ทั่วหน้า และในช่วงผมเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไปศึกษาดูงาน 
OTOP ที่ญี่ปุ่นอีกด้วยครับ  
  (๗) การแก้ปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติต่าง ๆ   
       เป็นงานที่ผมรักที่จะอาสาออกไปแก้ปัญหา แต่ไม่อยากให้เกิดนะครับ ผมจ าได้อย่างแม่นย า วันแรก
ที่ผมรับต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เที่ยงวันนั้นผมก็ต้องเดินทางไปราชการที่จังหวัด อุบลราชธานีทันที 
เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีและหลายจังหวัดในภาคอีสาน รวมทั้งในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล  
เช่น นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ส่วนทางภาคเหนือและภาคใต้ประสบปัญหาน้ าท่วมในเขต
เศรษฐกิจส าคัญของเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา (เทศบาลนครหาดใหญ่) ที่เสียหาย
มากก็คือในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ พี่น้องภาคเหนือตอนกลาง คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ สุโขทัย และน่าน 
ถูกโคลนถล่มจากน้ าป่าไหลหลากอย่างรุนแรง เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สร้างบ้านเรือน ปลูกพืช
ผลต่าง ๆ รุกล้ าเข้าไปในทางเดินของน้ าที่ไหลบ่า จึงเป็นคติสอนใจว่าน้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ พ้ืนที่ที่เป็น
ทางเดินของน้ าจะต้องเป็นสมบัติของน้ า ใครขวางทางจะได้รับอันตรายอาจถึงชีวิตและทรัพย์สินเสียหายจ านวนมาก 
จึงไม่ควรไปปลูกบ้านเรือนขวางทางน้ า “ทางใคร ทางมัน” และอีกคติหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าท่วม 
น้ าแล้ง น้ าเสีย หากทุกคนมีน้ าสะอาดดื่ม มีน้ าใจและน้ าค าที่ดีต่อกันก็จะลดน้ าตาได้ การแก้ปัญหาก็จะแก้ได้เร็วขึ้น
และง่ายขึ้นครับ  
   (๘) สึนาม ิ(TSUNAMI : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗)     
        “คลื่นยักษ์หายนะ” “คลื่นกลืนชีวิต” ทีมีขนาดสูงกว่า ๓๐ เมตร เทียบกับตึก ๑๐ ชั้น เกิดจาก
แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นมหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุด ใหญ่มากที่สุด 
เสียหายอย่างมหาศาลต่อหลายประเทศและโดยเฉพาะจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย คือ ภูเก็ต 
พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล มีผู้เสียชีวิต ๕,๔๐๐ คน บาดเจ็บกว่า ๘,๐๐๐ คน สูญหายอีก ๒,๐๐๐ คน 
และยังเป็นการเสียหายทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทะเลอันดามัน บริเวณที่ได้รับ



- ๕๗๘ - 

         ผมภูมิใจมากครับที่เกิดมาแล้วได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยได้ทุ่มเทเพ่ือต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
ที่ทั้งหนักและเหนื่อยสุดชีวิตไม่มีรัฐบาลยุคไหนที่ท าได้ส าเร็จและราบคาบอย่างรัฐบาลนี้ครับ  
   (๒) การท าสงครามปราบปรามผู้มีอิทธิพล 
         เป็นงานใหญ่ที่ต้องท าต่อเนื่องกับการปราบปรามยาเสพติด เพราะยังมีผู้มีอิ ทธิพลอีกหลาย
ประเภทคอยให้การสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด จ าเป็นจะต้องปฏิบัติเพ่ือถอนรากถอนโคน โดยตั้งคณะท างาน
เป็น ๕ คณะ เป็นในกรุงเทพมหานคร ๑ คณะ และภูมิภาคอีก ๔ คณะ เพื่อควบคุมการจัดท าบัญชีผู้มีอิทธิพล 
ซึ่งมีอยู่ ๗ - ๘ ประเภท ทั้งในบัญชีของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม ซึ่งต้องประชุมพิจารณาปรับ
เป็นบัญชีเดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาเห็นว่าจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ส าเร็จเป็นรูปธรรม ควรต้องมีการรับมอบอาวุธปนื
และเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ในราชการสงครามและปืนที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้อีกด้วย โดยได้ออกเป็น พ.ร.บ. 
เพ่ือยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมาย
ห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้ทางราชการ มีสถิติที่สูงมาก นับว่าเป็นการรับมอบอาวุธปืนครั้งประวัติศาสตร์ที่มีผู้มามอบ
มากที่สุด คืออาวุธปืนรวม ๑๐๗,๔๓๗ กระบอก เครื่องกระสุนปืน ๑๕๐,๒๑๓ นัด วัตถุระเบิด ๒๓๙,๒๖๐ ลูก 
   (๓) การท าสงครามกับความยากจน (การจดทะเบียนแก้ไขปัญหาความยากจน)  
        ได้ลงทะเบียนปัญหาความเดือดร้อนใน ๗ กลุ่มปัญหา ปรากฏว่ามีประชาชนมาลงทะเบียน
ถึง ๘.๗ ล้านคน มีปัญหา ๑๑.๙ ล้านปัญหา ทั้งใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคู่กับการตรวจสอบจากภาคประชาชน  
ท าให้รัฐบาลได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนได้
อย่างตรงจุดที่สุด เป็นระบบและเป็นรูปธรรม น าไปสู่การครองใจประชาชนจากนโยบายรัฐบาลที่กินได้จริง ๆ 
แก้ปัญหาได้จริง ๆ  
    (๔) การแก้ปัญหาวิกฤติไข้หวัดนกระบาด ในปี ๒๕๔๗  
  ปัญหาวิกฤติ เรื่องการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกคือเป็ดและไก่ เป็นปัญหาที่ใหญ่มาก 
กระทบหลายจังหวัดและกระทบต่อสัตว์ปีกท่ีมีปริมาณมากทีไ่ม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย สามารถแก้ปัญหา
และควบคุมได้ โดยใช้ระบบผู้ว่า CEO มาใช้ตามการร้องขอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล จึงภาคภูมิใจว่าปัญหาใดที่เป็นปัญหาใหญ่ ร้ายแรงมาก และกระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
หากจะให้สามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ รวดเร็ว ทันท่วงที และทั่วถึงควรต้องใช้ระบบผู้ว่า CEO มาใช้ในการบริหาร
จัดการครับ 
  (๕) โครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
  “ทุกหลังคาเรือนในประเทศไทยต้องสว่างไสวในเดือนเมษายน ๒๕๔๘” เพ่ือให้ผู้ที่ไม่มี
กระแสไฟฟ้าใช้เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าเข้าปักเสา พาดสายในบางพ้ืนที่ที่เป็นหุบเขา 
เกาะ แก่ง และพ้ืนที่ทุรกันดารอ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเช่น ทีวี วิทยุ เป็นต้น ในปี ๒๕๔๖ ผมในฐานะประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท า
โครงการในนามกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ใช้งบประมาณ 
๗,๖๓๑,๒๙๕,๐๐๐ บาท เสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีในเดือนกันยายน ๒๕๔๘  
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  (๖) โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) (OTOP)  
        เป็นนโยบายส าคัญที่ริเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมคร้ังแรกในประเทศไทย เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้
ขยายโอกาสให้กับครัวเรือนและชุมชน เริ่มในปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕ เมื่อมีการส่งเสริมแล้วจึงมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์
เพ่ือพัฒนาต่อยอดเพ่ิมมูลค่าให้สูงยิ่งขึ้น ผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับ ๓ - ๕ ดาว มีจ านวนรวม ๖,๙๓๒ ผลิตภัณฑ์ 
แยกเป็น ดังนี้ ระดับ ๕ ดาว จ านวน ๖๒๗ ผลิตภัณฑ์ ระดับ ๔ จ านวน ๒,๕๘๓ ผลิตภัณฑ์ ระดับ ๓ ดาว จ านวน 
๓,๗๒๓ ผลิตภัณฑ์ ได้ส่งเสริมด้านตลาดซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญ จัดให้มีการจัดบูธจ าหน่ายสินค้า OTOP ขึ้นในเทศกาลต่าง ๆ 
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีผลประกอบการ ดังนี้  
        ปี ๒๕๔๕ (ม.ค. - ก.ย. ๔๕) จ านวน ๑๖,๗๑๔ ล้านบาท   
        ปี ๒๕๔๖ (ต.ค. ๔๕ - ก.ย. ๔๖) จ านวน ๓๓,๒๗๖ ล้านบาท และ  
        ปี ๒๕๔๗ (ต.ค. - ก.พ. ๔๗) จ านวน ๑๕,๕๖๔ ล้านบาท 
        สร้างความสุขให้กับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ได้มีรอยยิ้ม มีขวัญ ก าลังใจ และกินดีอยู่ดี  
ทั่วหน้า และในช่วงผมเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไปศึกษาดูงาน 
OTOP ที่ญี่ปุ่นอีกด้วยครับ  
  (๗) การแก้ปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติต่าง ๆ   
       เป็นงานที่ผมรักที่จะอาสาออกไปแก้ปัญหา แต่ไม่อยากให้เกิดนะครับ ผมจ าได้อย่างแม่นย า วันแรก
ที่ผมรับต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เที่ยงวันนั้นผมก็ต้องเดินทางไปราชการที่จังหวัด อุบลราชธานีทันที 
เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีและหลายจังหวัดในภาคอีสาน รวมทั้งในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล  
เช่น นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ส่วนทางภาคเหนือและภาคใต้ประสบปัญหาน้ าท่วมในเขต
เศรษฐกิจส าคัญของเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา (เทศบาลนครหาดใหญ่) ที่เสียหาย
มากก็คือในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ พี่น้องภาคเหนือตอนกลาง คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ สุโขทัย และน่าน 
ถูกโคลนถล่มจากน้ าป่าไหลหลากอย่างรุนแรง เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สร้างบ้านเรือน ปลูกพืช
ผลต่าง ๆ รุกล้ าเข้าไปในทางเดินของน้ าที่ไหลบ่า จึงเป็นคติสอนใจว่าน้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ พ้ืนที่ที่เป็น
ทางเดินของน้ าจะต้องเป็นสมบัติของน้ า ใครขวางทางจะได้รับอันตรายอาจถึงชีวิตและทรัพย์สินเสียหายจ านวนมาก 
จึงไม่ควรไปปลูกบ้านเรือนขวางทางน้ า “ทางใคร ทางมัน” และอีกคติหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าท่วม 
น้ าแล้ง น้ าเสีย หากทุกคนมีน้ าสะอาดดื่ม มีน้ าใจและน้ าค าที่ดีต่อกันก็จะลดน้ าตาได้ การแก้ปัญหาก็จะแก้ได้เร็วขึ้น
และง่ายขึ้นครับ  
   (๘) สึนาม ิ(TSUNAMI : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗)     
        “คลื่นยักษ์หายนะ” “คลื่นกลืนชีวิต” ทีมีขนาดสูงกว่า ๓๐ เมตร เทียบกับตึก ๑๐ ชั้น เกิดจาก
แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นมหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุด ใหญ่มากที่สุด 
เสียหายอย่างมหาศาลต่อหลายประเทศและโดยเฉพาะจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย คือ ภูเก็ต 
พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล มีผู้เสียชีวิต ๕,๔๐๐ คน บาดเจ็บกว่า ๘,๐๐๐ คน สูญหายอีก ๒,๐๐๐ คน 
และยังเป็นการเสียหายทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทะเลอันดามัน บริเวณที่ได้รับ
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ผลกระทบมากที่สุดคือ ชายทะเลเขาหลัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต หมู่เกาะพีพี 
หาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและโด่งดังไปทั่วโลก จึงต้องหนักและเหนื่อยอย่างมาก
ในการติดต่อประสานงานกับสถานทูตต่าง ๆ ญาติของผู้เสียชีวิต และผู้สูญหายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
อีกด้วย และยังเป็นการสูญเสียคุณพุ่ม เจนเซ่น พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ อีกด้วย  
        ในวันเกิดเหตุ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗) ผมในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปราชการ
ที่จังหวัดขอนแก่นกับคณะของนายกรัฐมนตรี ทันที่ที่ทราบข่าวก็รีบเดินทางไปจังหวัดภูเก็ต ไปตั้งศูนย์บัญชาการ
อยู่ใกล้ ๆ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อยู่นานถึง ๒๐ วัน สับเปลี่ยนท างานกันท้ังกลางวัน กลางคืน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ไม่ได้กลับบ้านกัน เพื่อลดการสูญเสียให้มากที่สุด และเร่งรัดฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุด เป็นงานใหญ่
และยากมาก และโศกเศร้าเสียใจมากอีกด้วย เพราะนอกจากจะยังไม่เคยมีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสึนามิแล้ว 
คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้จักมหาภัยพิบัตินี้มาก่อนอีกด้วย แต่ก็ได้ทุ่มเทกันสุดชีวิตเพื่อฟื้นฟูให้คืนสู่สภาพเดิม
โดยเร็วที่สุดแล้วครับ   
    (๙) สุดยอดการสรรหาช้างเผือกในป่าและการส่งเสริมนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย  ผมเป็นนายก
สมาคมกีฬาวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๐ รวม ๔ ปี  เป็น ๔ ปีที่มุ่งมั่น ทุ่มเท และเน้นหนัก    
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลทุกรุ่น ทุกอายุ ทั่วประเทศ ตั้งแต่รุ่นอายุ ๑๒ ปี ๑๔ ปี ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี เพ่ือควานหา
ช้างเผือกในป่ามาฝึกและพัฒนาต่อยอดจนก้าวขึ้นสู่ระดับสากล และเป็นที่ฮือฮากันมากในประวัติศาสตร์ของกีฬา
วอลเลย์บอลของประเทศไทย ผมได้อาสาเป็นประธานเปิดการแข่งขันเกือบทุกรุ่น ทุกอายุในจังหวัดต่าง ๆ           
และได้ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งผมเป็นประธานบอร์ดอยู่บริจาคเงินมากขึ้นอีกทั้ง ขอให้พิจารณารับนักกีฬา
วอลเล่ย์บอลเข้าท างานอีกด้วย ผมจึงภูมิใจว่า ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้สมาคมวอลเล่ย์บอล           
แห่งประเทศไทยไปสู่ความส าเร็จที่งดงามอีกด้วยครับ  
 

๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ประสบผลส าเร็จ  
  การท างานที่ประสบผลส าเร็จ “ถือเป็นชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจของผู้ท าและเป็นความชื่นใจของผู้รับคือ
ประชาชน” ผมยึดหลักใหญ่ ๆ และส าคัญ คือหลัก “๓ จ” คือ จริงจัง จริงใจ และใจถึง” ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติตน
ของข้าราชการ ทั้งกาย วาจา และใจ  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ “๓ ด” คือ ดี เด่น และดัง รายละเอียดอยู่ในข้อ ๑.๔ 
(คติ หลักปรัชญาส าคัญในการปฏิบัติราชการ) จากหลักปฏิบัติ “๓ จ” น ามาสู่หลัก “๕ กล้า” คือ กล้าคิด กล้าท า กล้าน า 
กล้าเปลี่ยนแปลง และกล้ารับผิดชอบ อีกด้วย  
  ผมเป็นคนวิ ่งเข้าหางาน เข้าหาปัญหา อาสาท างาน ไม่ปัดความรับผิดชอบ ไม่เกี ่ยงงาน ไม่ทอดทิ้ง
ประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ท้อแท้ ท้อถอย ไม่ว่างานที่ได้รับ
มอบหมายจะใหญ่และยากเพียงใด “ผมไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวจน และไม่กลัวตาย” “คนเราเลือกที่เกิดไม่ได้ แต่เลือก    
ที่จะกระท าความดีได้” “วันหนึ่งมี ๒๔ ชั่วโมงเท่ากัน แต่ใครจะใช้ความพยายามใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด     
ได้มากกว่ากัน”  
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  เมื่อรับผิดชอบเป็นพระรอง ผมจะแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา ไม่ล้ าเส้น ข้ามหัว ข้ามหน้า ข้ามตา ไม่ค านึง 
ถึงผลประโยชน์ส่วนตน ที่อาสาเพราะอยากศึกษาหาประสบการณ์ ผู้บังคับบัญชาจึงให้ความรัก ความเมตตา     
และความไว้วางใจ ส่วนตัวผมก็จะจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชาทุกคนครับ  
  ผมยังมีเทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ประสบผลส าเร็จ ขอยกเป็นตัวอย่างครับ 
  ๓.๑ การท างานที่ไม่มีงบประมาณของราชการต้องหาเงินบริจาค เป็นงานที่ท้าทายความสามารถ ผู้ที่จะน า
จะท าได้ต้องเป็นที่รักและศรัทธาของประชาชนและทุกภาคส่วน ในเรื่องนี้ดังจะเห็นได้ในการจัดสร้างหอประชุม
อ าเภอด าเนินสะดวกที่ได้รับความร่วมมือจากการบริจาคของประชาชนในพ้ืนที่ (รายละเอียดอยู่ในผลงานที่ผมภาคภูมิใจ 
สมัยเป็นนายอ าเภอด าเนินสะดวก)  
      นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนต้องท าอย่างจริงใจ จริงจัง เร่งด่วน ถูกกาลเทศะ เป็นหลัก
ปฏิบัติการจิตวิทยาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความประทับใจ ดังจะเห็นได้จากวันแรกที่ผมเดินทางมารับ
ต าแหน่งนายอ าเภอด าเนินสะดวก ก็ทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากพายุหมุนพัดบ้าน หอบบ้านทั้งหลังไปตกห่างจาก
บ้านเดิม ๒๐๐ ม. ประชาชนสะเทือนขวัญมาก จะมีพิธีฌาปนกิจศพในเวลา ๑๔.๐๐ น. ผมรับอาสาและให้เกียรติไปเป็น
ประธานงานฌาปนกิจศพ นายว่องไว แซ่ตัน ราษฎรต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก และได้หารือ รวมทั้งรับปาก
กับญาติว่าจะหาเงินบริจาคมาสร้างบ้านให้ใหม่ ผมได้หารือกับทีม “คนหนุ่มด าเนินสะดวก” จัดฉายภาพยนตร์การกุศล 
ได้เงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อย ผมจึงได้ใจชาวด าเนินสะดวกเป็นอย่างมาก
ตั้งแต่วันแรกที่ผมเดินทางมา  รับต าแหน่ง โดยใช้หลักจิตวิทยาและจิตใจที่มีความเมตตาธรรมหยิบยื่นให้กับผู้เดือดร้อน
และโศกเศร้าครับ  
  ๓.๒. การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ผู้มีอิทธิพล ที่ต้องถือว่าท าสงคราม ซึ่งผมขอเสนอหลักการ
และตัวอย่าง ดังนี้  
    (๑) ผู้น าต้องมีจิตใจรุกรบ มีภาวะผู้น า มีทีมงานที่แข็งแกร่ง มีผู้บังคับบัญชาที่คอยให้การสนับสนุน
เข้าท านอง “หัวส่าย หางต้องส่าย เป็นพลังเหมือนก าปั้นเหล็ก”  
  (๒) ยึดหลัก ๕ กล้า คือ กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยนแปลง และกล้ารับผิดชอบ  
  (๓) เป็นกลาง เป็นธรรมอย่างแท้จริง ไม่ลูบหน้าปะจมูก และไม่กลั่นแกล้ง “ตัวเราต้องไม่เกรงกลัว 
ไม่กลั่นแกล้ง แล้วเขาจะเกรงกลัวเราเอง” การปราบปรามยาเสพติดต้อง “ไม่แผ่ว ไม่เผลอ” มันจะโผล่ขึ้นมาอีก 
จึงต้องท าต่อเนื่องและถอนรากถอนโคนครับ  
  (๔) ผมใช้วิธีเชิญผู้มีอิทธิพลมาพบ มาขอความร่วมมือก่อน ถ้ามีการจับกุมแล้วต้องด าเนินคดี
อย่างเด็ดขาดจะโกรธกันไม่ได้ 
  (๕) การปราบผู้มีอิทธิพล หรือยาเสพติดต้องปราบที่ตัวเจ้าหน้าที่ของเราก่อน ต้องปัดกวาดบ้านเรือน 
ให้สะอาดก่อน มิให้เกลือเป็นหนอน มิให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี มิให้เป็นเกราะก าบังทั้งด้านกฎหมายและอาวุธ            
ในสมัยปลัดอนันต์ อนันตกูล ได้ใช้คาถาปราบผู้มีอิทธิพลว่า “เชิญก็ไม่ไป ให้ก็ไม่รับ ไม่นับว่าเป็นญาติ” ผมก็ได้  
น ามาปรับใช้อยู่ครับ บรรดาลูกน้องระดับล่าง ๆ เช่น ระดับเจ้าหน้าที่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ต้องไม่หูหนวก ตาบอด 
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ผลกระทบมากที่สุดคือ ชายทะเลเขาหลัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต หมู่เกาะพีพี 
หาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและโด่งดังไปทั่วโลก จึงต้องหนักและเหนื่อยอย่างมาก
ในการติดต่อประสานงานกับสถานทูตต่าง ๆ ญาติของผู้เสียชีวิต และผู้สูญหายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
อีกด้วย และยังเป็นการสูญเสียคุณพุ่ม เจนเซ่น พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ อีกด้วย  
        ในวันเกิดเหตุ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗) ผมในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปราชการ
ที่จังหวัดขอนแก่นกับคณะของนายกรัฐมนตรี ทันที่ที่ทราบข่าวก็รีบเดินทางไปจังหวัดภูเก็ต ไปตั้งศูนย์บัญชาการ
อยู่ใกล้ ๆ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อยู่นานถึง ๒๐ วัน สับเปลี่ยนท างานกันท้ังกลางวัน กลางคืน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ไม่ได้กลับบ้านกัน เพื่อลดการสูญเสียให้มากที่สุด และเร่งรัดฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุด เป็นงานใหญ่
และยากมาก และโศกเศร้าเสียใจมากอีกด้วย เพราะนอกจากจะยังไม่เคยมีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสึนามิแล้ว 
คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้จักมหาภัยพิบัตินี้มาก่อนอีกด้วย แต่ก็ได้ทุ่มเทกันสุดชีวิตเพื่อฟื้นฟูให้คืนสู่สภาพเดิม
โดยเร็วที่สุดแล้วครับ   
    (๙) สุดยอดการสรรหาช้างเผือกในป่าและการส่งเสริมนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย  ผมเป็นนายก
สมาคมกีฬาวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๐ รวม ๔ ปี  เป็น ๔ ปีที่มุ่งมั่น ทุ่มเท และเน้นหนัก    
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลทุกรุ่น ทุกอายุ ทั่วประเทศ ตั้งแต่รุ่นอายุ ๑๒ ปี ๑๔ ปี ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี เพ่ือควานหา
ช้างเผือกในป่ามาฝึกและพัฒนาต่อยอดจนก้าวขึ้นสู่ระดับสากล และเป็นที่ฮือฮากันมากในประวัติศาสตร์ของกีฬา
วอลเลย์บอลของประเทศไทย ผมได้อาสาเป็นประธานเปิดการแข่งขันเกือบทุกรุ่น ทุกอายุในจังหวัดต่าง ๆ           
และได้ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งผมเป็นประธานบอร์ดอยู่บริจาคเงินมากขึ้นอีกทั้ง ขอให้พิจารณารับนักกีฬา
วอลเล่ย์บอลเข้าท างานอีกด้วย ผมจึงภูมิใจว่า ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้สมาคมวอลเล่ย์บอล           
แห่งประเทศไทยไปสู่ความส าเร็จที่งดงามอีกด้วยครับ  
 

๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ประสบผลส าเร็จ  
  การท างานที่ประสบผลส าเร็จ “ถือเป็นชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจของผู้ท าและเป็นความชื่นใจของผู้รับคือ
ประชาชน” ผมยึดหลักใหญ่ ๆ และส าคัญ คือหลัก “๓ จ” คือ จริงจัง จริงใจ และใจถึง” ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติตน
ของข้าราชการ ทั้งกาย วาจา และใจ  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ “๓ ด” คือ ดี เด่น และดัง รายละเอียดอยู่ในข้อ ๑.๔ 
(คติ หลักปรัชญาส าคัญในการปฏิบัติราชการ) จากหลักปฏิบัติ “๓ จ” น ามาสู่หลัก “๕ กล้า” คือ กล้าคิด กล้าท า กล้าน า 
กล้าเปลี่ยนแปลง และกล้ารับผิดชอบ อีกด้วย  
  ผมเป็นคนวิ ่งเข้าหางาน เข้าหาปัญหา อาสาท างาน ไม่ปัดความรับผิดชอบ ไม่เกี ่ยงงาน ไม่ทอดทิ้ง
ประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ท้อแท้ ท้อถอย ไม่ว่างานที่ได้รับ
มอบหมายจะใหญ่และยากเพียงใด “ผมไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวจน และไม่กลัวตาย” “คนเราเลือกที่เกิดไม่ได้ แต่เลือก    
ที่จะกระท าความดีได้” “วันหนึ่งมี ๒๔ ชั่วโมงเท่ากัน แต่ใครจะใช้ความพยายามใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด     
ได้มากกว่ากัน”  
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  เมื่อรับผิดชอบเป็นพระรอง ผมจะแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา ไม่ล้ าเส้น ข้ามหัว ข้ามหน้า ข้ามตา ไม่ค านึง 
ถึงผลประโยชน์ส่วนตน ที่อาสาเพราะอยากศึกษาหาประสบการณ์ ผู้บังคับบัญชาจึงให้ความรัก ความเมตตา     
และความไว้วางใจ ส่วนตัวผมก็จะจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชาทุกคนครับ  
  ผมยังมีเทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ประสบผลส าเร็จ ขอยกเป็นตัวอย่างครับ 
  ๓.๑ การท างานที่ไม่มีงบประมาณของราชการต้องหาเงินบริจาค เป็นงานที่ท้าทายความสามารถ ผู้ที่จะน า
จะท าได้ต้องเป็นที่รักและศรัทธาของประชาชนและทุกภาคส่วน ในเรื่องนี้ดังจะเห็นได้ในการจัดสร้างหอประชุม
อ าเภอด าเนินสะดวกที่ได้รับความร่วมมือจากการบริจาคของประชาชนในพ้ืนที่ (รายละเอียดอยู่ในผลงานที่ผมภาคภูมิใจ 
สมัยเป็นนายอ าเภอด าเนินสะดวก)  
      นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนต้องท าอย่างจริงใจ จริงจัง เร่งด่วน ถูกกาลเทศะ เป็นหลัก
ปฏิบัติการจิตวิทยาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความประทับใจ ดังจะเห็นได้จากวันแรกที่ผมเดินทางมารับ
ต าแหน่งนายอ าเภอด าเนินสะดวก ก็ทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากพายุหมุนพัดบ้าน หอบบ้านทั้งหลังไปตกห่างจาก
บ้านเดิม ๒๐๐ ม. ประชาชนสะเทือนขวัญมาก จะมีพิธีฌาปนกิจศพในเวลา ๑๔.๐๐ น. ผมรับอาสาและให้เกียรติไปเป็น
ประธานงานฌาปนกิจศพ นายว่องไว แซ่ตัน ราษฎรต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก และได้หารือ รวมทั้งรับปาก
กับญาติว่าจะหาเงินบริจาคมาสร้างบ้านให้ใหม่ ผมได้หารือกับทีม “คนหนุ่มด าเนินสะดวก” จัดฉายภาพยนตร์การกุศล 
ได้เงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อย ผมจึงได้ใจชาวด าเนินสะดวกเป็นอย่างมาก
ตั้งแต่วันแรกที่ผมเดินทางมา  รับต าแหน่ง โดยใช้หลักจิตวิทยาและจิตใจที่มีความเมตตาธรรมหยิบยื่นให้กับผู้เดือดร้อน
และโศกเศร้าครับ  
  ๓.๒. การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ผู้มีอิทธิพล ที่ต้องถือว่าท าสงคราม ซึ่งผมขอเสนอหลักการ
และตัวอย่าง ดังนี้  
    (๑) ผู้น าต้องมีจิตใจรุกรบ มีภาวะผู้น า มีทีมงานที่แข็งแกร่ง มีผู้บังคับบัญชาที่คอยให้การสนับสนุน
เข้าท านอง “หัวส่าย หางต้องส่าย เป็นพลังเหมือนก าปั้นเหล็ก”  
  (๒) ยึดหลัก ๕ กล้า คือ กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยนแปลง และกล้ารับผิดชอบ  
  (๓) เป็นกลาง เป็นธรรมอย่างแท้จริง ไม่ลูบหน้าปะจมูก และไม่กลั่นแกล้ง “ตัวเราต้องไม่เกรงกลัว 
ไม่กลั่นแกล้ง แล้วเขาจะเกรงกลัวเราเอง” การปราบปรามยาเสพติดต้อง “ไม่แผ่ว ไม่เผลอ” มันจะโผล่ขึ้นมาอีก 
จึงต้องท าต่อเนื่องและถอนรากถอนโคนครับ  
  (๔) ผมใช้วิธีเชิญผู้มีอิทธิพลมาพบ มาขอความร่วมมือก่อน ถ้ามีการจับกุมแล้วต้องด าเนินคดี
อย่างเด็ดขาดจะโกรธกันไม่ได้ 
  (๕) การปราบผู้มีอิทธิพล หรือยาเสพติดต้องปราบที่ตัวเจ้าหน้าที่ของเราก่อน ต้องปัดกวาดบ้านเรือน 
ให้สะอาดก่อน มิให้เกลือเป็นหนอน มิให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี มิให้เป็นเกราะก าบังทั้งด้านกฎหมายและอาวุธ            
ในสมัยปลัดอนันต์ อนันตกูล ได้ใช้คาถาปราบผู้มีอิทธิพลว่า “เชิญก็ไม่ไป ให้ก็ไม่รับ ไม่นับว่าเป็นญาติ” ผมก็ได้  
น ามาปรับใช้อยู่ครับ บรรดาลูกน้องระดับล่าง ๆ เช่น ระดับเจ้าหน้าที่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ต้องไม่หูหนวก ตาบอด 
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คือท าเป็นไม่รู้ไม่เห็น เป็นการสนับสนุนผู้กระท าความผิดเสียเอง ต้องกวดขัน เก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาดก่อน 
จึงจะไปท าให้ที่อ่ืนสะอาดได้ครับ 
   การท าสงครามซึ่งเป็นงานใหญ่ งานยากระดับประเทศ เช่น การส ารวจผู้ติดยาเสพติด ผู้ผลิต ผู้ค้า 
ต้องใช้ X-Ray ทุกหลังคาเรือน หรือการลงทะเบียนผู้ยากจนก็ต้องใช้ระบบ IT และการตรวจสอบตามระบบ
ประชาคม เป็นต้น การแก้ปัญหาใหญ่ ๆ ต้องท าที่จุดเล็กที่สุด “ครอบครัว” เป็นจุดแตกหัก ถ้าเสร็จเรียบร้อย    
ในทุกครอบครัว ทุกหลังคาเรือนในทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนก็คือความส าเร็จของระดับประเทศและจ าเป็นต้องใช้ระบบ
ผู้ว่า CEO นายอ าเภอ CEO นั่นคือต้องมาใช้บริการของกระทรวงมหาดไทยของเรานั่นเอง 
  ๓.๓ ผมจะไม่หยุดนิ่งในการศึกษา เรียนรู้งาน เก็บเกี่ยว ตักตวง จากประสบการณ์ จากผู้ประสบผลส าเร็จ     
ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้านของคนเก่งมาปรับใช้อยู่เสมอมา 
  ๓.๔. การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ของนักปกครอง คือ การบริหารและการบริการที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 
เพ่ือความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มาก และส าคัญมากของนักปกครอง
ที่ต้องสัมผัสกับคนและพ้ืนที่ทั้งประเทศ จึงจ าเป็นอย่างมากที่นักปกครองจะต้อง เก่งคน เก่งงาน และเก่งพ้ืนที่อีกด้วย 
(รายละเอียดด้านอ่ืน ๆ ในเรื่องการบริหารจัดการแก้ปัญหาที่ประสบผลส าเร็จของทุก ๆ “นัก” อยู่ในข้อ ๒        
ซึ่งได้เขียนรายละเอียดไว้ครบถ้วนที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วครับ)  
 
๔. ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลให้ได้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     ๔.๑ ผมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหาที่สุดมิได้และฝังลึกอยู่ในใจ สอนลูก สอนหลาน 
และผู้ร่วมงานตลอดมา เป็นบุญเป็นบารมีครับ ผมได้ท าโครงการต่าง ๆ ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล  
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และถวายงานในวโรกาสที่ส าคัญ ๆ เป็นจ านวนกว่า ๒๐ โครงการ บางโครงการ     
ก็ริเริ่มสมัยผมเป็นนายอ าเภอ เช่น ในสมัยเป็นนายอ าเภอกุยบุรี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๘ ได้จัดให้มีพิธีจุดเทียนชัย       
ถวายพระพรล้นเกล้า ๒ พระองค์ ซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้สั่งให้จัดท าในระดับจังหวัด อ าเภอ แต่อย่างใด และในสมัย   
เป็นอธิบดีกรมโยธาธิการก็ได้ถวายงานในการก ากับดูแลการก่อสร้างและปรับปรุงวังศุโขทัย การก่อสร้างและปรับปรุง
หมู่พระที่นั่งอัมพรสถานและการก่อสร้างวังทวีวัฒนา นับว่าเป็นห้วงเวลาที่ทรงคุณค่าและเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได ้
  ๔.๒ ผมโชคดีที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการท างานมาเกือบ “ทุกนัก” หลากหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่เป็นสิงห์ภูธร เป็นนายอ าเภอมา ๖ อ าเภอ รวม ๑๑ ปีเศษ ซึ่งก็เป็นนายอ าเภอ
ปราบปรามคอมมิวนิสต์ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล ๔ อ าเภอ เป็นนายอ าเภอพาณิชย์ เพียง ๒ อ าเภอ คือ อ าเภอ
ด าเนินสะดวกและอ าเภอเมืองราชบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ๒ จังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ๓ ปี 
และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ๔ ปี มาผูกไทใส่สูทในส่วนกลาง ๓ ต าแหน่ง คือ ผู้อ านวยการกองสอบสวน    
และนิติการ อธิการวิทยาลัยการปกครอง อธิบดีกรมโยธาธิการ ผมจึงเป็นทั้ง นักปกครอง นักพัฒนา นักบริหาร 
นักวิชาการ นักกฎหมาย นักปฏิบัติการจิตวิทยา นักบุญ นักแก้ปัญหา นักประสานงาน และนักรบของประชาชน    
ที่มีเดิมพัน จึงรู้สึกว่าชีวิตผมไม่น่าจะต้องกลัวอะไรอีกแล้วครับ จับปืนสู้กับ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ สู้กับผู้มี
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อิทธิพล สู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด สู้กับภัยธรรมชาติ เพื่อให้พี่น้องมีรอยยิ้ม มีก าลังใจ สู้กับความยากจนของพ่ีน้อง
ประชาชนเพ่ือให้อยู่ดี มีสุข จึงน่าจะครบเครื่องที่จะเป็นผู้น าของข้าราชการมหาดไทย เพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขครับ 
     ๔.๓ ผมเป็นนักล่ารางวัล โดยหน้าที่ในทุก ๆ “นัก” ที่ผมได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติ ส่วนใหญ่ใช้หลัก “๓ จ” 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ “๓ ด” จึงปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์จากการส่งเข้าประกวดแข่งขันก็ดี หรือจากการตรวจติดตาม
ผลงานก็ดี รวมทั้งการประเมินผลงานของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ผลปรากฏว่าหน่วยงานและตัวผม ดี เด่น 
และดัง มีผลงานเข้าตาสมควรได้รับโล่รางวัล หรือโล่เกียรติยศทั้งในนามหน่วยงานหรือในนามบุคคลมากมาย     
ปรากฏอยู่ในหัวข้อที่ ๒ : ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
     ๔.๔ จากการที่ผมมุ่งม่ัน ทุ่มเทให้กับชีวิตราชการรวม ๓๓ ปี ผมได้รับการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ ๒ ขั้น 
๒๔ ครั้ง และยังได้รับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบอีกเดือนละ ๑,๑๔๐ บาท อีกทั้งตลอดชีวิตรับราชการผมไม่เคย
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแต่อย่างใด เป็นเกียรติประวัติการรับราชการทีง่ดงามของผมและวงศ์ตระกูล 
     ๔.๕ ผมถือว่าผมโชคดี เป็นบุญ เป็นวาสนา ได้เป็นประธานยกดอกบัวทองค าส่วนสูงสุดขององค์พระธาตุพนม    
และเมื่อครั้งด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้จัดสร้างฉัตรทองค าส่วนที่สูงที่สุดของพระธาตุขามแก่น 
น้ าหนัก ๒๒ กก. เหมือนเป็นปาฏิหาริย์เกินความคาดหมายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่ส่งผลให้ผมได้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งสูงสุดของ
ชีวิตราชการ 
  ผมขอกราบเรียนข้อมูลเพ่ิมเติม ในเชิงสถิติของผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน ๕ คน    
เคยด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและนายอ าเภอในจังหวัดนครพนม คือ นายพิศาล มูลศาสตรสาทร,    
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช, นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ และนายพงศ์โพยม วาศภูติ ก็เป็นอดีตนายอ าเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม อีกทั้ง นายมงคล สุระสัจจะ อดีตด ารงต าแหน่งนายอ าเภอธาตุพนม ก็เคยได้รับความเห็นชอบ  
จาก ครม. แต่งตั้งจากอธิบดีกรมการปกครอง เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่มีเหตุผลบางประการต้องยกเลิก    
มติ ครม. กลับมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองเหมือนเดิม 
 
๕. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  
  ขอเป็นก าลังใจให้น้อง ๆ ชาวมหาดไทยในการครองตน ครองคน และครองงาน ในยุคสมัยภาวะวิกฤติต่าง ๆ     
ของประเทศทีรุ่มเร้า ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ยุคนิวนอร์มอลจากโรคระบาดโควิด ๑๙ ปัญหาปากท้อง ปัญหา
ความมั่นคง ความปลอดภัย ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความคิดต่างทางการเมือง ข้าราชการเรามีกรอบ มีวัฒนธรรม
ขององค์กร มีวินัย การจะท าการงานใด ๆ ต้องยึดกฎ ระเบียบ วิสัยทัศน์ และนโยบายของผู้บริหารประเทศ 
ข้าราชการและนักการเมืองเป็นเสมือนเหรียญสองหน้าต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายก าหนด
นโยบาย ฝ่ายข้าราชการเป็นฝ่ายปฏิบัติ ขอฝากข้อคิดในการท างานไว้ดังนี้ 
  ๕.๑. ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหาร การบริการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญ  การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข คือภารกิจยิ่งใหญ่ของนักปกครอง จึงต้องบริหาร บริการที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์
และศิลป์เพ่ือความผาสุกของประชาชน 
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คือท าเป็นไม่รู้ไม่เห็น เป็นการสนับสนุนผู้กระท าความผิดเสียเอง ต้องกวดขัน เก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาดก่อน 
จึงจะไปท าให้ที่อ่ืนสะอาดได้ครับ 
   การท าสงครามซึ่งเป็นงานใหญ่ งานยากระดับประเทศ เช่น การส ารวจผู้ติดยาเสพติด ผู้ผลิต ผู้ค้า 
ต้องใช้ X-Ray ทุกหลังคาเรือน หรือการลงทะเบียนผู้ยากจนก็ต้องใช้ระบบ IT และการตรวจสอบตามระบบ
ประชาคม เป็นต้น การแก้ปัญหาใหญ่ ๆ ต้องท าที่จุดเล็กที่สุด “ครอบครัว” เป็นจุดแตกหัก ถ้าเสร็จเรียบร้อย    
ในทุกครอบครัว ทุกหลังคาเรือนในทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนก็คือความส าเร็จของระดับประเทศและจ าเป็นต้องใช้ระบบ
ผู้ว่า CEO นายอ าเภอ CEO นั่นคือต้องมาใช้บริการของกระทรวงมหาดไทยของเรานั่นเอง 
  ๓.๓ ผมจะไม่หยุดนิ่งในการศึกษา เรียนรู้งาน เก็บเกี่ยว ตักตวง จากประสบการณ์ จากผู้ประสบผลส าเร็จ     
ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้านของคนเก่งมาปรับใช้อยู่เสมอมา 
  ๓.๔. การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ของนักปกครอง คือ การบริหารและการบริการที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 
เพ่ือความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มาก และส าคัญมากของนักปกครอง
ที่ต้องสัมผัสกับคนและพ้ืนที่ทั้งประเทศ จึงจ าเป็นอย่างมากที่นักปกครองจะต้อง เก่งคน เก่งงาน และเก่งพ้ืนที่อีกด้วย 
(รายละเอียดด้านอ่ืน ๆ ในเรื่องการบริหารจัดการแก้ปัญหาที่ประสบผลส าเร็จของทุก ๆ “นัก” อยู่ในข้อ ๒        
ซึ่งได้เขียนรายละเอียดไว้ครบถ้วนที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วครับ)  
 
๔. ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลให้ได้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     ๔.๑ ผมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหาที่สุดมิได้และฝังลึกอยู่ในใจ สอนลูก สอนหลาน 
และผู้ร่วมงานตลอดมา เป็นบุญเป็นบารมีครับ ผมได้ท าโครงการต่าง ๆ ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล  
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และถวายงานในวโรกาสที่ส าคัญ ๆ เป็นจ านวนกว่า ๒๐ โครงการ บางโครงการ     
ก็ริเริ่มสมัยผมเป็นนายอ าเภอ เช่น ในสมัยเป็นนายอ าเภอกุยบุรี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๘ ได้จัดให้มีพิธีจุดเทียนชัย       
ถวายพระพรล้นเกล้า ๒ พระองค์ ซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้สั่งให้จัดท าในระดับจังหวัด อ าเภอ แต่อย่างใด และในสมัย   
เป็นอธิบดีกรมโยธาธิการก็ได้ถวายงานในการก ากับดูแลการก่อสร้างและปรับปรุงวังศุโขทัย การก่อสร้างและปรับปรุง
หมู่พระที่นั่งอัมพรสถานและการก่อสร้างวังทวีวัฒนา นับว่าเป็นห้วงเวลาที่ทรงคุณค่าและเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได ้
  ๔.๒ ผมโชคดีที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการท างานมาเกือบ “ทุกนัก” หลากหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่เป็นสิงห์ภูธร เป็นนายอ าเภอมา ๖ อ าเภอ รวม ๑๑ ปีเศษ ซึ่งก็เป็นนายอ าเภอ
ปราบปรามคอมมิวนิสต์ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล ๔ อ าเภอ เป็นนายอ าเภอพาณิชย์ เพียง ๒ อ าเภอ คือ อ าเภอ
ด าเนินสะดวกและอ าเภอเมืองราชบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ๒ จังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ๓ ปี 
และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ๔ ปี มาผูกไทใส่สูทในส่วนกลาง ๓ ต าแหน่ง คือ ผู้อ านวยการกองสอบสวน    
และนิติการ อธิการวิทยาลัยการปกครอง อธิบดีกรมโยธาธิการ ผมจึงเป็นทั้ง นักปกครอง นักพัฒนา นักบริหาร 
นักวิชาการ นักกฎหมาย นักปฏิบัติการจิตวิทยา นักบุญ นักแก้ปัญหา นักประสานงาน และนักรบของประชาชน    
ที่มีเดิมพัน จึงรู้สึกว่าชีวิตผมไม่น่าจะต้องกลัวอะไรอีกแล้วครับ จับปืนสู้กับ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ สู้กับผู้มี
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อิทธิพล สู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด สู้กับภัยธรรมชาติ เพื่อให้พี่น้องมีรอยยิ้ม มีก าลังใจ สู้กับความยากจนของพ่ีน้อง
ประชาชนเพ่ือให้อยู่ดี มีสุข จึงน่าจะครบเครื่องที่จะเป็นผู้น าของข้าราชการมหาดไทย เพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขครับ 
     ๔.๓ ผมเป็นนักล่ารางวัล โดยหน้าที่ในทุก ๆ “นัก” ที่ผมได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติ ส่วนใหญ่ใช้หลัก “๓ จ” 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ “๓ ด” จึงปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์จากการส่งเข้าประกวดแข่งขันก็ดี หรือจากการตรวจติดตาม
ผลงานก็ดี รวมทั้งการประเมินผลงานของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ผลปรากฏว่าหน่วยงานและตัวผม ดี เด่น 
และดัง มีผลงานเข้าตาสมควรได้รับโล่รางวัล หรือโล่เกียรติยศทั้งในนามหน่วยงานหรือในนามบุคคลมากมาย     
ปรากฏอยู่ในหัวข้อที่ ๒ : ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
     ๔.๔ จากการที่ผมมุ่งม่ัน ทุ่มเทให้กับชีวิตราชการรวม ๓๓ ปี ผมได้รับการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ ๒ ขั้น 
๒๔ ครั้ง และยังได้รับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบอีกเดือนละ ๑,๑๔๐ บาท อีกทั้งตลอดชีวิตรับราชการผมไม่เคย
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแต่อย่างใด เป็นเกียรติประวัติการรับราชการทีง่ดงามของผมและวงศ์ตระกูล 
     ๔.๕ ผมถือว่าผมโชคดี เป็นบุญ เป็นวาสนา ได้เป็นประธานยกดอกบัวทองค าส่วนสูงสุดขององค์พระธาตุพนม    
และเมื่อครั้งด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้จัดสร้างฉัตรทองค าส่วนที่สูงที่สุดของพระธาตุขามแก่น 
น้ าหนัก ๒๒ กก. เหมือนเป็นปาฏิหาริย์เกินความคาดหมายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่ส่งผลให้ผมได้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งสูงสุดของ
ชีวิตราชการ 
  ผมขอกราบเรียนข้อมูลเพ่ิมเติม ในเชิงสถิติของผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน ๕ คน    
เคยด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและนายอ าเภอในจังหวัดนครพนม คือ นายพิศาล มูลศาสตรสาทร,    
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช, นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ และนายพงศ์โพยม วาศภูติ ก็เป็นอดีตนายอ าเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม อีกทั้ง นายมงคล สุระสัจจะ อดีตด ารงต าแหน่งนายอ าเภอธาตุพนม ก็เคยได้รับความเห็นชอบ  
จาก ครม. แต่งตั้งจากอธิบดีกรมการปกครอง เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่มีเหตุผลบางประการต้องยกเลิก    
มติ ครม. กลับมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองเหมือนเดิม 
 
๕. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  
  ขอเป็นก าลังใจให้น้อง ๆ ชาวมหาดไทยในการครองตน ครองคน และครองงาน ในยุคสมัยภาวะวิกฤติต่าง ๆ     
ของประเทศทีรุ่มเร้า ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ยุคนิวนอร์มอลจากโรคระบาดโควิด ๑๙ ปัญหาปากท้อง ปัญหา
ความม่ันคง ความปลอดภัย ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความคิดต่างทางการเมือง ข้าราชการเรามีกรอบ มีวัฒนธรรม
ขององค์กร มีวินัย การจะท าการงานใด ๆ ต้องยึดกฎ ระเบียบ วิสัยทัศน์ และนโยบายของผู้บริหารประเทศ 
ข้าราชการและนักการเมืองเป็นเสมือนเหรียญสองหน้าต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายก าหนด
นโยบาย ฝ่ายข้าราชการเป็นฝ่ายปฏิบัติ ขอฝากข้อคิดในการท างานไว้ดังนี้ 
  ๕.๑. ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหาร การบริการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญ  การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข คือภารกิจยิ่งใหญ่ของนักปกครอง จึงต้องบริหาร บริการที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์
และศิลป์เพ่ือความผาสุกของประชาชน 
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  ๕.๒. ต้องมุ่งมั่น ทุ่มเทสุดชีวิต พิชิตงาน ไม่ท้อแท้ ท้อถอย ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ งานยากแค่ไหน ก็จะต้อง
สามารถฟันฝ่าไปให้ได้ 
  ๕.๓. ถ้าเราบริหาร บริการให้ประชาชนรักและศรัทธาเราได้ ก็ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการ
เป็นรัฐบาลของประชาชน 
  ๕.๔. ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หรือประชาชนก็มีความต้องการข้าราชการมืออาชีพ ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี
เหมือนกัน 
  ๕.๕. ต้องค านึงถึง “คนยุคใหม่” ที่ถือว่า “สิทธิมนุษยชน” ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความเท่าเทียม
เป็นเรื่องที่ใหญ่มาก ส าคัญมาก เช่น ควรน าระบบ “คิว” มาใช้ในการบริการให้กว้างขวางและท่ัวถึง 
  ๕.๖. น้ าค า น้ าใจ ความจริงใจใช้ได้กับทุกคน ทุกโอกาส ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ ความเครียด
ที่จะน าไปสู่ค าพูดและการกระท าที่อาจมองว่ามีความก้าวร้าว รุนแรง หรือไม่เหมาะสมได ้
  ๕.๗. ศึกษาเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวให้ทันทุกปัญหาที่มีอยู่ทั่วไปเพื่อน าไปปรับใช้ 
เพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็ว จึงต้องปรับตัวเราให้เป็นคนทันสมัย ทันใจ ทันคน  
ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา 
  ๕.๘. การเลือกคู่ครองก็มีความส าคัญ ควรค านึงถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องมาท าหน้าที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข
ให้ประชาชนด้วย จึงควรเลือกผู้ที่จะมาเสริมงานของท่าน อย่าเห็นว่าไม่ส าคัญ 
  ๕.๙. บุคลิกและการแต่งกาย ก็มีส่วนส าคัญต่อภาพลักษณ์ ในการปรากฏตัวในแต่ละสถานการณ์
เพราะเราเป็นผู้น าก็ต้องรู้จักกาลเทศะ และเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของข้าราชการมหาดไทยอีกด้วย 
  ๕.๑๐. ประการสุดท้าย ขอฝากเป็นข้อคิดที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การท างานกับนักการเมืองนั้นต้องยึดหลัก
ความถูกต้อง ชอบธรรม หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพราะข้าราชการเป็นฝ่ายปฏิบัติ ที่ส าคัญต้องมือสะอาด
และมืออาชีพ หากผิดพลาดเราต้องรับผิดเอง แล้วเกียรติประวัติที่สร้างสมไว้จะมลายสิ้นครับ ขอเป็นก าลังใจให้น้อง ๆ 
ชาวมหาดไทยอีกครั้งหนึ่งและขอให้โชคดีครับ 
 

******************** 
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ที่จะน าไปสู่ค าพูดและการกระท าที่อาจมองว่ามีความก้าวร้าว รุนแรง หรือไม่เหมาะสมได ้
  ๕.๗. ศึกษาเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวให้ทันทุกปัญหาที่มีอยู่ทั่วไปเพื่อน าไปปรับใช้ 
เพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็ว จึงต้องปรับตัวเราให้เป็นคนทันสมัย ทันใจ ทันคน  
ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา 
  ๕.๘. การเลือกคู่ครองก็มีความส าคัญ ควรค านึงถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องมาท าหน้าที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข
ให้ประชาชนด้วย จึงควรเลือกผู้ที่จะมาเสริมงานของท่าน อย่าเห็นว่าไม่ส าคัญ 
  ๕.๙. บุคลิกและการแต่งกาย ก็มีส่วนส าคัญต่อภาพลักษณ์ ในการปรากฏตัวในแต่ละสถานการณ์
เพราะเราเป็นผู้น าก็ต้องรู้จักกาลเทศะ และเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของข้าราชการมหาดไทยอีกด้วย 
  ๕.๑๐. ประการสุดท้าย ขอฝากเป็นข้อคิดที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การท างานกับนักการเมืองนั้นต้องยึดหลัก
ความถูกต้อง ชอบธรรม หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพราะข้าราชการเป็นฝ่ายปฏิบัติ ที่ส าคัญต้องมือสะอาด
และมืออาชีพ หากผิดพลาดเราต้องรับผิดเอง แล้วเกียรติประวัติที่สร้างสมไว้จะมลายสิ้นครับ ขอเป็นก าลังใจให้น้อง ๆ 
ชาวมหาดไทยอีกครั้งหนึ่งและขอให้โชคดีครับ 
 

******************** 

- ๕๘๕ - 

 
 
 
 

 
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ -  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙



- ๕๘๖ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 วัน/เดือน/ปีเกิด     ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๔๘๘ 

 ประวัติการศึกษา 

  - ม.๑ – ม.๖ โรงเรียนโยธินบูรณะ 
- ม.๗ – ม.๘ โรงเรียนอ านวยศิลป์ 

  - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ประวัติการอบรม  
  - พ.ศ. ๒๕๒๒ หลักสูตรโรงเรียนนายอ าเภอ รุ่นที่ ๑๗ 
  - พ.ศ. ๒๕๒๘ หลักสูตรโรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๒๐ 
  - พ.ศ. ๒๕๓๖ หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (ระดับ ๙) ของกระทรวงมหาดไทย 
  - พ.ศ. ๒๕๓๗ หลักสูตรผู้บริหารระดับ ๑๐ ของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี ๒๕๓๗ เรื่อง การบริหาร     
   การพัฒนาชนบทไทยในยุคโลกานุวัตร 
  - พ.ศ. ๒๕๓๘ หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ๓๘ 

 ประวัติการรับราชการ 
  - ๑๑ ม.ค. ๒๕๑๔ ปลัดอ าเภอตรี อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
  - ๒๔ พ.ย. ๒๕๑๕ ประจ าแผนกส่งก าลังบ ารุงฯ กองอาสารักษาดินแดน 
  - ๘  มี.ค. ๒๕๑๗ ปลัดอ าเภอโทฝ่ายป้องกัน อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
  - ๑๓ ก.พ. ๒๕๑๘ หัวหน้าแผนกก าลังพล กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 
  - ๒ ธ.ค. ๒๕๒๑ หัวหน้าแผนกยุทธการและการข่าว กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 
  - ๗  ก.พ. ๒๕๒๒ นายอ าเภอปากชม จังหวัดเลย 
  - ๒๗ ก.ย. ๒๕๒๕ นายอ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
  - ๘  ต.ค. ๒๕๒๗ นายอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
  - ๑๖ ต.ค. ๒๕๓๐ เลขานุการกรมการปกครอง 
  - ๑๖ ต.ค. ๒๕๓๒ ผู้อ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 
  - ๓  ต.ค. ๒๕๓๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
  - ๕  ต.ค. ๒๕๓๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
  - ๒  ต.ค. ๒๕๓๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
  - ๑  ต.ค. ๒๕๓๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

- ๕๘๗ - 

  - ๑  ต.ค. ๒๕๔๔ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
  - ๑  ต.ค. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมการปกครอง 
  - ๒๐ เม.ย. ๒๕๔๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ   
 
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๑ โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
   โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) เป็นโครงการหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนส าคัญของรัฐบาล
ในขณะนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจรากหญ้า ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน    
ได้น านโยบายดังกล่าวมาแปลงสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทุกพ้ืนที่  
   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์) บริหารงานสนองนโยบายของรัฐบาลจนมีผลงาน
ส าคัญที่เป็นรูปธรรม คือ การจัดงานมหกรรม หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นครั้งแรก หลังจากที่กรมการพัฒนาชุมชน
ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ประชาชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าหนึ่งต าบล 
หนึ ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันไปในวงกว้างแล้ว 
คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) จึงก าหนดด าเนินการโครงการ“มหกรรม
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ รวม ๙ วัน ณ ศูนย์แสดงสินค้า
อิมแพ็ค (อาคาร ๕) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เป็นครั้งแรก โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยด าเนินงาน 
   ผลการจัดงานประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง มีกลุ่มอาชีพและหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมจ าหน่าย ๖๙๐ กลุ่ม 
ผู้ค้าส่งมาร่วมงาน ๘๓๑ ราย ผลการจ าหน่ายและซื้อสินค้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๒,๖๕๒,๙๓๔ บาท จนเป็นที่มา
ของงาน OTOP CITY, OTOP MIDYEAR ที่เมืองทองธานี จนถึงปัจจุบัน 
  ๒.๒ การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ : การผลักดันเพื่อยืนยันการปรับปรุงโครงสร้างบทบาท
ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนยังคงสังกัด กระทรวงมหาดไทย 
   ด้วยเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับเรื่อง การปฏิรูป
ระบบราชการ โดยก าหนดแนวทาง ๕ ประการ แนวทางที่ส าคัญ คือการปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
และมีโครงสร้างที่กระชับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงเป็นส่วนราชการหนึ่งที่อยู่ในเงื่อนไขการปฏิรูป
โครงสร้างบทบาทและภารกิจด้วยในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (อ.ก.พ.ร.) พิจารณาแล้ว
เห็นว่าโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจที่คล้ายคลึงกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะมีกลุ่มเป้าหมายในการท างานที่เหมือนกัน ได้แก่ สตรี เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส 
จึงน ามาสู่แนวคิดการยุบเลิกภารกิจบทบาทและปรับโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน ถ่ายโอนไปรวมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 



- ๕๘๖ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 วัน/เดือน/ปีเกิด     ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๔๘๘ 

 ประวัติการศึกษา 

  - ม.๑ – ม.๖ โรงเรียนโยธินบูรณะ 
- ม.๗ – ม.๘ โรงเรียนอ านวยศิลป์ 

  - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ประวัติการอบรม  
  - พ.ศ. ๒๕๒๒ หลักสูตรโรงเรียนนายอ าเภอ รุ่นที่ ๑๗ 
  - พ.ศ. ๒๕๒๘ หลักสูตรโรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๒๐ 
  - พ.ศ. ๒๕๓๖ หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (ระดับ ๙) ของกระทรวงมหาดไทย 
  - พ.ศ. ๒๕๓๗ หลักสูตรผู้บริหารระดับ ๑๐ ของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี ๒๕๓๗ เรื่อง การบริหาร     
   การพัฒนาชนบทไทยในยุคโลกานุวัตร 
  - พ.ศ. ๒๕๓๘ หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ๓๘ 

 ประวัติการรับราชการ 
  - ๑๑ ม.ค. ๒๕๑๔ ปลัดอ าเภอตรี อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
  - ๒๔ พ.ย. ๒๕๑๕ ประจ าแผนกส่งก าลังบ ารุงฯ กองอาสารักษาดินแดน 
  - ๘  มี.ค. ๒๕๑๗ ปลัดอ าเภอโทฝ่ายป้องกัน อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
  - ๑๓ ก.พ. ๒๕๑๘ หัวหน้าแผนกก าลังพล กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 
  - ๒ ธ.ค. ๒๕๒๑ หัวหน้าแผนกยุทธการและการข่าว กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 
  - ๗  ก.พ. ๒๕๒๒ นายอ าเภอปากชม จังหวัดเลย 
  - ๒๗ ก.ย. ๒๕๒๕ นายอ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
  - ๘  ต.ค. ๒๕๒๗ นายอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
  - ๑๖ ต.ค. ๒๕๓๐ เลขานุการกรมการปกครอง 
  - ๑๖ ต.ค. ๒๕๓๒ ผู้อ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 
  - ๓  ต.ค. ๒๕๓๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
  - ๕  ต.ค. ๒๕๓๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
  - ๒  ต.ค. ๒๕๓๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
  - ๑  ต.ค. ๒๕๓๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

- ๕๘๗ - 

  - ๑  ต.ค. ๒๕๔๔ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
  - ๑  ต.ค. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมการปกครอง 
  - ๒๐ เม.ย. ๒๕๔๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ   
 
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๑ โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
   โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) เป็นโครงการหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนส าคัญของรัฐบาล
ในขณะน้ัน เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจรากหญ้า ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน    
ได้น านโยบายดังกล่าวมาแปลงสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทุกพ้ืนที่  
   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์) บริหารงานสนองนโยบายของรัฐบาลจนมีผลงาน
ส าคัญที่เป็นรูปธรรม คือ การจัดงานมหกรรม หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นครั้งแรก หลังจากที่กรมการพัฒนาชุมชน
ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ประชาชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าหนึ่งต าบล 
หนึ ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันไปในวงกว้างแล้ว 
คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) จึงก าหนดด าเนินการโครงการ“มหกรรม
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ รวม ๙ วัน ณ ศูนย์แสดงสินค้า
อิมแพ็ค (อาคาร ๕) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เป็นครั้งแรก โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยด าเนินงาน 
   ผลการจัดงานประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง มีกลุ่มอาชีพและหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมจ าหน่าย ๖๙๐ กลุ่ม 
ผู้ค้าส่งมาร่วมงาน ๘๓๑ ราย ผลการจ าหน่ายและซื้อสินค้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๒,๖๕๒,๙๓๔ บาท จนเป็นที่มา
ของงาน OTOP CITY, OTOP MIDYEAR ที่เมืองทองธานี จนถึงปัจจุบัน 
  ๒.๒ การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ : การผลักดันเพื่อยืนยันการปรับปรุงโครงสร้างบทบาท
ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนยังคงสังกัด กระทรวงมหาดไทย 
   ด้วยเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับเรื่อง การปฏิรูป
ระบบราชการ โดยก าหนดแนวทาง ๕ ประการ แนวทางที่ส าคัญ คือการปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
และมีโครงสร้างท่ีกระชับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงเป็นส่วนราชการหนึ่งที่อยู่ในเงื่อนไขการปฏิรูป
โครงสร้างบทบาทและภารกิจด้วยในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (อ.ก.พ.ร.) พิจารณาแล้ว
เห็นว่าโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจที่คล้ายคลึงกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะมีกลุ่มเป้าหมายในการท างานที่เหมือนกัน ได้แก่ สตรี เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส 
จึงน ามาสู่แนวคิดการยุบเลิกภารกิจบทบาทและปรับโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน ถ่ายโอนไปรวมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
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   เมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ 
จึงต้องรับภาระในการแก้ไขปัญหาในประเด็นเชิงนโยบายในเรื่องดังกล่าว ตามอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ
อย่างเต็มความสามารถ สิ่งที่ริเริ่มด าเนินการในครั้งนั้น คือ ตั้งคณะท างานศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียและผลกระทบ
ในเรื่องดังกล่าว และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการพัฒนาชุมชนทุกระดับ ท าความเข้าใจ
กับผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงความส าคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ว่าควรจะต้องสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เพราะการที่กรมการพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประโยชน์ในการประสานงาน
และสั่งการตลอดจนตอบสนองงานในเชิงนโยบายในระดับพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ
ของประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน มีบุคลากรตั้งแต่ระดับรากหญ้าในพ้ืนที่ ได้แก่ พัฒนากร ซึ่งท างาน
ด้านการพัฒนาเคียงคู่กับฝ่ายปกครองตลอดมา 
   จากเหตุผลความจ าเป็นที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดท าข้อเสนอพร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการผลักดัน
และยืนยันเห็นควรให้กรมการพัฒนาชุมชน ยังคงสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไปยัง อ.ก.พ.ร. เพียงแต่ตัดภารกิจ
ของกองพัฒนาสตร ีเด็กและเยาวชน ที่สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเท่านั้น เพ่ือถ่ายโอนไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ขณะนี้เป็นเวลาเกือบ ๒๐ ปี ที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนก็ยังคงยืนหยัด ปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจเคียงคู่กับกระทรวงมหาดไทยมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้ ปัจจัยความส าเร็จ เกิดจาก วิสัยทัศน์ของผู้น า 
ภาวะผู้น า การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
  ๒.๓ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง 
   “ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง” วังไชยาเป็นศูนย์รวมภารกิจตามกฎหมาย ๖ ฉบับ ที่รับโอน
มาจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และท้าทาย
ความสามารถมากทั้งในด้านการรับโอนภารกิจ การบริหารงานต่อเนื่องและด้านความรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กฎหมาย ๖ ฉบับ ที่รับโอนภารกิจมาด าเนินการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน กฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยการพนัน 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร และกฎหมาย    
ว่าด้วยโรงรับจ าน า 
   สืบเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกา โอนกรมต ารวจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี การโอนไปครั้งนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ไม่ได้โอนภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้รับผิดชอบคืนกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด มีการเจรจาร่วมกัน
หลายครั้งแต่ไม่เป็นผล ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ฉบับใหม่ โดยยกเลิกฉบับเดิม ปรากฏว่าในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงฯ ฉบับใหม่ บัญญัติให้
ภายใน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ให้รัฐบาลเสนอกฎหมายเพื่อโอนภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ที่ไม่ใช่ภารกิจหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน และปราบปรามผู้กระท าผิด ไปเป็นของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้องฯ นับว่าเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีของกระทรวงมหาดไทยที่จะได้รับโอน
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ภารกิจตามกฎหมายบางฉบับคืนกลับมา ซ่ึงข้าพเจ้าด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวง
มหาดไทยต่อเนื่องกันขณะนั้น จึงได้ก าหนดแผนงานและเตรียมการรับโอนภารกิจกฎหมาย ๖ ฉบับ อย่างรวดเร็ว
และรัดกุมทั้งด้านสถานที่ท างาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน งบประมาณ และที่ส าคัญคือการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ และระเบียบ ให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วประกอบกับบรรดาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี การรับโอนภารกิจตามกฎหมาย ๖ ฉบับ จากส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงเสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็วใช้เวลา
ประมาณ ๑ ปีเศษ อุปกรณ์และเอกสารทุกชิ้นเปลี่ยนที่เก็บรักษาอย่างเป็นระบบจากกองทะเบียน ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยทั้งระบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ผลงานที่ปรากฏต่อมาคือ ประชาชนได้รับประโยชน์ในการติดต่อราชการอย่างเท่าเทียมกันทุกคนจนถึงปัจจุบัน 
  ๒.๔ โครงการอ าเภอ..ยิ้ม 
   งานบริการประชาชน เป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจส าคัญของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานในระดับอ าเภอที่ใกล้ชิดกับประชาชน ท าหน้าที่เป็นทั้งศูนย์กลางการบริหาร
ราชการของหน่วยงานในระดับภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ประชาชนไปพร้อมกัน 
   ในขณะที่ข้าพเจ้าด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งมีหน่วยงานที่มีภารกิจส าคัญในการให้บริการ
ประชาชน โดยมีอ าเภอเป็นหน่วยให้บริการ (Service Unit) โครงการอ าเภอ..ยิ้ม จึงเป็นการพัฒนายกระดับ และรักษา
มาตรฐานงานบริการของอ าเภอโดยรวมให้มีความเป็นเลิศและเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกด้าน 
ที่มีเป้าหมายส าคัญสูงสุด คือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered) และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุข            
แก่ประชาชน อ าเภอ..ยิ้ม จึงมีความหมายโดยนัย ๒ ความหมาย คือ มิติผู้ให้บริการ หมายถึงการบริการด้วยรอยยิ้ม 
และมิติผู้รับบริการ (ประชาชน) หมายถึง การสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
   กรมการปกครองได้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของอ าเภอในด้านต่าง  ๆ ให้ดีขึ้น 
(Better Service Quality) ท าให้คุณภาพบริการของอ าเภอมีมาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการ         
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
   ๑) การปรับปรุงสถานที่ และสภาพแวดล้อม ได้แก่ การปรับปรุงสถานที่บริการให้เอ้ืออ านวยต่อการบริการ
ประชาชน รวมทั้งการสร้างรูปแบบมาตรฐานของอาคาร สถานที่ทุกอ าเภอทั้งภายในและภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์ 
อาทิ จัดให้มีลานจอดรถ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกให้สวยงาม จัดที่ส าหรับนั่งพักคอยอย่างพอเพียง จัดให้มี
เคาน์เตอร์บริการที่มาตรฐาน รวมทั้งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า การจัดให้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ ตู้น้ าดื่ม  
การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ การปรับปรุงห้องสุขา เป็นต้น 
   ๒) การพัฒนาระบบงาน ได้แก่ การปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน (Extra-Hour Services) 
มีการให้บริการในช่วงพักเที่ยงและวันหยุดราชการ การจัดท าตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น 
(Suggestion Box) การจัดให้มีบริการเสริมต่าง ๆ อาทิ ร้านกาแฟ ร้านขายสินค้า OTOP นวดเพ่ือสุขภาพ การให้บริการ
นอกสถานที่ (Off-House Service) อาทิ อ าเภอเคลื่อนที่ (Mobile Unit) หน่วยบริการอ าเภอ..ยิ้ม เฉลิมพระเกียรติ
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   เมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ 
จึงต้องรับภาระในการแก้ไขปัญหาในประเด็นเชิงนโยบายในเรื่องดังกล่าว ตามอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ
อย่างเต็มความสามารถ สิ่งที่ริเริ่มด าเนินการในครั้งนั้น คือ ตั้งคณะท างานศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียและผลกระทบ
ในเรื่องดังกล่าว และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการพัฒนาชุมชนทุกระดับ ท าความเข้าใจ
กับผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงความส าคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ว่าควรจะต้องสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เพราะการที่กรมการพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประโยชน์ในการประสานงาน
และสั่งการตลอดจนตอบสนองงานในเชิงนโยบายในระดับพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ
ของประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน มีบุคลากรตั้งแต่ระดับรากหญ้าในพ้ืนที่ ได้แก่ พัฒนากร ซึ่งท างาน
ด้านการพัฒนาเคียงคู่กับฝ่ายปกครองตลอดมา 
   จากเหตุผลความจ าเป็นที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดท าข้อเสนอพร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการผลักดัน
และยืนยันเห็นควรให้กรมการพัฒนาชุมชน ยังคงสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไปยัง อ.ก.พ.ร. เพียงแต่ตัดภารกิจ
ของกองพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ที่สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเท่านั้น เพ่ือถ่ายโอนไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ขณะนี้เป็นเวลาเกือบ ๒๐ ปี ที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนก็ยังคงยืนหยัด ปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจเคียงคู่กับกระทรวงมหาดไทยมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้ ปัจจัยความส าเร็จ เกิดจาก วิสัยทัศน์ของผู้น า 
ภาวะผู้น า การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
  ๒.๓ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง 
   “ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง” วังไชยาเป็นศูนย์รวมภารกิจตามกฎหมาย ๖ ฉบับ ที่รับโอน
มาจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และท้าทาย
ความสามารถมากทั้งในด้านการรับโอนภารกิจ การบริหารงานต่อเนื่องและด้านความรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กฎหมาย ๖ ฉบับ ที่รับโอนภารกิจมาด าเนินการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน กฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยการพนัน 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร และกฎหมาย    
ว่าด้วยโรงรับจ าน า 
   สืบเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกา โอนกรมต ารวจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี การโอนไปครั้งนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ไม่ได้โอนภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้รับผิดชอบคืนกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด มีการเจรจาร่วมกัน
หลายครั้งแต่ไม่เป็นผล ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ฉบับใหม่ โดยยกเลิกฉบับเดิม ปรากฏว่าในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงฯ ฉบับใหม่ บัญญัติให้
ภายใน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ให้รัฐบาลเสนอกฎหมายเพื่อโอนภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ที่ไม่ใช่ภารกิจหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน และปราบปรามผู้กระท าผิด ไปเป็นของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้องฯ นับว่าเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีของกระทรวงมหาดไทยที่จะได้รับโอน
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ภารกิจตามกฎหมายบางฉบับคืนกลับมา ซ่ึงข้าพเจ้าด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวง
มหาดไทยต่อเนื่องกันขณะนั้น จึงได้ก าหนดแผนงานและเตรียมการรับโอนภารกิจกฎหมาย ๖ ฉบับ อย่างรวดเร็ว
และรัดกุมทั้งด้านสถานที่ท างาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน งบประมาณ และที่ส าคัญคือการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ และระเบียบ ให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วประกอบกับบรรดาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี การรับโอนภารกิจตามกฎหมาย ๖ ฉบับ จากส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงเสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็วใช้เวลา
ประมาณ ๑ ปีเศษ อุปกรณ์และเอกสารทุกชิ้นเปลี่ยนที่เก็บรักษาอย่างเป็นระบบจากกองทะเบียน ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยทั้งระบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ผลงานที่ปรากฏต่อมาคือ ประชาชนได้รับประโยชน์ในการติดต่อราชการอย่างเท่าเทียมกันทุกคนจนถึงปัจจุบัน 
  ๒.๔ โครงการอ าเภอ..ยิ้ม 
   งานบริการประชาชน เป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจส าคัญของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานในระดับอ าเภอที่ใกล้ชิดกับประชาชน ท าหน้าที่เป็นทั้งศูนย์กลางการบริหาร
ราชการของหน่วยงานในระดับภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ประชาชนไปพร้อมกัน 
   ในขณะที่ข้าพเจ้าด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งมีหน่วยงานที่มีภารกิจส าคัญในการให้บริการ
ประชาชน โดยมีอ าเภอเป็นหน่วยให้บริการ (Service Unit) โครงการอ าเภอ..ยิ้ม จึงเป็นการพัฒนายกระดับ และรักษา
มาตรฐานงานบริการของอ าเภอโดยรวมให้มีความเป็นเลิศและเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกด้าน 
ที่มีเป้าหมายส าคัญสูงสุด คือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered) และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุข            
แก่ประชาชน อ าเภอ..ยิ้ม จึงมีความหมายโดยนัย ๒ ความหมาย คือ มิติผู้ให้บริการ หมายถึงการบริการด้วยรอยยิ้ม 
และมิติผู้รับบริการ (ประชาชน) หมายถึง การสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
   กรมการปกครองได้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของอ าเภอในด้านต่าง  ๆ ให้ดีขึ้น 
(Better Service Quality) ท าให้คุณภาพบริการของอ าเภอมีมาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการ         
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
   ๑) การปรับปรุงสถานที่ และสภาพแวดล้อม ได้แก่ การปรับปรุงสถานที่บริการให้เอ้ืออ านวยต่อการบริการ
ประชาชน รวมทั้งการสร้างรูปแบบมาตรฐานของอาคาร สถานที่ทุกอ าเภอทั้งภายในและภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์ 
อาทิ จัดให้มีลานจอดรถ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกให้สวยงาม จัดที่ส าหรับนั่งพักคอยอย่างพอเพียง จัดให้มี
เคาน์เตอร์บริการที่มาตรฐาน รวมทั้งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า การจัดให้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ ตู้น้ าดื่ม  
การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ การปรับปรุงห้องสุขา เป็นต้น 
   ๒) การพัฒนาระบบงาน ได้แก่ การปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน (Extra-Hour Services) 
มีการให้บริการในช่วงพักเที่ยงและวันหยุดราชการ การจัดท าตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น 
(Suggestion Box) การจัดให้มีบริการเสริมต่าง ๆ อาทิ ร้านกาแฟ ร้านขายสินค้า OTOP นวดเพ่ือสุขภาพ การให้บริการ
นอกสถานที่ (Off-House Service) อาทิ อ าเภอเคลื่อนที่ (Mobile Unit) หน่วยบริการอ าเภอ..ยิ้ม เฉลิมพระเกียรติ
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ในห้างสรรพสินค้า และรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service) ในห้างสรรพสินค้า 
รวมทั้งรูปแบบการบริการในลักษณะศูนย์บริการร่วม (Service Link) 
   ๓) การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ทัศนคติที่ดี และมีความพร้อม
ส าหรับการบริการประชาชน การรณรงค์กิจกรรม อ าเภอ..ยิ้ม เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมของบุคลากร
ให้เอ้ือต่อการบริการประชาชน การสร้างแรงจูงใจ และดูแลสวัสดิการและความก้าวหน้า การจัดหาเครื่องแบบบริการ 
   ๔) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการบริการ ได้แก่ การขยายระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทั่วประเทศ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถขอรับบริการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนได้ในทุกส านักทะเบียนใดก็ได้ การจัดท า
บัตรประชาชนจ าตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card)  
   ๕) การประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก อาทิ การให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงาน
ท่ีร้องขอ โครงการส านักบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ การบริการในรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน 
(Government Counter Service) ณ ห้างสรรพสินค้าและรูปแบบศูนย์บริการร่วม (Service Link)  
   โครงการอ าเภอ..ยิ้มในยุคนั้นถือได้ว่าเป็นการเปิดศักราชแห่งการพัฒนาระบบบริการภาครัฐในระดับ
อ าเภออย่างแท้จริง 
 

๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ประสบความส าเร็จ 
  ความขยันและอดทนไม่ย่อท้อต่องานและความยากล าบาก เป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานของข้าราชการฝ่ายปกครอง 
เนื่องจากต้องแบกรับภาระในงานทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หรือที่พูดกันว่าเป็นไม้ผลัดแรก แต่ในการบริการจัดการ
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้น ไม่ใช่แต่เพียงประสบการณ์การท างานเท่านั้นยังต้องมี หลักวิชา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง     
ที่เราต้องอ้างอิงในการท างาน นอกจากนี้ความรวดเร็วในการท างาน ความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จและรายงาน              
ต่อผู้บังคับบัญชายังเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอีกด้วย 
 

๔. ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลให้ได้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  คือความไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาที่เชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ ในการปฏิบัติหน้าที่    
ของเราต่องานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายว่าจะเกิดผลความส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ 
 

๕. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
  แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยี นวัตกรรมและสารสนเทศการสื่อสาร  จะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการบริหาร  
และปฏิบัติราชการ แต่ คน ยังเป็นปัจจัยหลักที่จะท าให้งานต่าง ๆ บรรลุผลสัมฤทธิ์ การบริหารคนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
แต่ที่ส าคัญไปกว่านั้นคือ เป้าหมาย ได้แก่ ความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ 
 

******************** 



- ๕๙๐ - 

ในห้างสรรพสินค้า และรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service) ในห้างสรรพสินค้า 
รวมทั้งรูปแบบการบริการในลักษณะศูนย์บริการร่วม (Service Link) 
   ๓) การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ทัศนคติที่ดี และมีความพร้อม
ส าหรับการบริการประชาชน การรณรงค์กิจกรรม อ าเภอ..ยิ้ม เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมของบุคลากร
ให้เอ้ือต่อการบริการประชาชน การสร้างแรงจูงใจ และดูแลสวัสดิการและความก้าวหน้า การจัดหาเครื่องแบบบริการ 
   ๔) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการบริการ ได้แก่ การขยายระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทั่วประเทศ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถขอรับบริการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนได้ในทุกส านักทะเบียนใดก็ได้ การจัดท า
บัตรประชาชนจ าตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card)  
   ๕) การประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก อาทิ การให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงาน
ที่ร้องขอ โครงการส านักบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ การบริการในรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน 
(Government Counter Service) ณ ห้างสรรพสินค้าและรูปแบบศูนย์บริการร่วม (Service Link)  
   โครงการอ าเภอ..ยิ้มในยุคนั้นถือได้ว่าเป็นการเปิดศักราชแห่งการพัฒนาระบบบริการภาครัฐในระดับ
อ าเภออย่างแท้จริง 
 

๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ประสบความส าเร็จ 
  ความขยันและอดทนไม่ย่อท้อต่องานและความยากล าบาก เป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานของข้าราชการฝ่ายปกครอง 
เนื่องจากต้องแบกรับภาระในงานทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หรือที่พูดกันว่าเป็นไม้ผลัดแรก แต่ในการบริการจัดการ
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้น ไม่ใช่แต่เพียงประสบการณ์การท างานเท่านั้นยังต้องมี หลักวิชา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง     
ที่เราต้องอ้างอิงในการท างาน นอกจากนี้ความรวดเร็วในการท างาน ความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จและรายงาน              
ต่อผู้บังคับบัญชายังเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอีกด้วย 
 

๔. ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลให้ได้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  คือความไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาที่เชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ ในการปฏิบัติหน้าที่    
ของเราต่องานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายว่าจะเกิดผลความส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ 
 

๕. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
  แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยี นวัตกรรมและสารสนเทศการสื่อสาร  จะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการบริหาร  
และปฏิบัติราชการ แต่ คน ยังเป็นปัจจัยหลักที่จะท าให้งานต่าง ๆ บรรลุผลสัมฤทธิ์ การบริหารคนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
แต่ที่ส าคัญไปกว่านั้นคือ เป้าหมาย ได้แก่ ความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ 
 

******************** 

นายพงศ์โพยม  วาศภูติ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๑



- ๕๙๒ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 วัน เดือน ปี เกิด : ๑๗ มีนาคม ๒๔๙๑ 

 ประวัติการศึกษา 
  - โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน กรุงเทพมหานคร 
  - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพมหานคร 
  - พ.ศ. ๒๕๑๓ ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - พ.ศ. ๒๕๑๗ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

 ประวัติการอบรม 
  - พ.ศ. ๒๕๒๑ หลักสูตรนายอ าเภอ วิทยาลัยการปกครอง (รุ่นที่ ๑๖) 
  - พ.ศ. ๒๕๒๘ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง (รุ่นที่ ๒๐) 
  - พ.ศ. ๒๕๓๒ หลักสูตรฝ่ายอ านวยการ กองอาสารักษาดินแดน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (รุ่นที่ ๖) 
  - พ.ศ. ๒๕๓๘ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๘ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 ประวัติการรับราชการ 
  - พ.ศ. ๒๕๑๔ เริ่มรับราชการในต าแหน่งบุคลากรตรี ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  - พ.ศ. ๒๕๒๒ นายอ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
  - พ.ศ. ๒๕๒๔ นายอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
  - พ.ศ. ๒๕๒๖ ผู้ช่วยอ านวยการกองอัตราก าลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง 
  - พ.ศ. ๒๕๓๑ นายอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
  - พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้อ านวยการกองอัตราก าลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง 
  - พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
  - พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๙ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย  
  - พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  
  - พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
  - พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  
  - พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  - พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๗ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
  - พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
  - พ.ศ. ๒๕๔๙ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

- ๕๙๓ - 

 การท างานในปัจจุบัน 
  - ประธานกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  - ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) 

 เกียรติประวัติ :  
  - รางวัลนักบริหารงานบุคคลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๓๔  มูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา 
    (จัดโดยส านักงาน ก.พ.) 
  - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเซนต์คาเบรียล ประจ าปี ๒๕๔๓ 
  - รางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๔๕ 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : 
  - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)   
  - มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)   
  - ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.) 
 
๒. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

  ยาวิเศษในการบริหาร 
   บทความนี้ไม่มีเจตนาจะให้เป็นต ารา โดยเขียนจากความทรงจ าที่เคยบรรยายเรื่องภาวะผู้น า  ฉะนั้น       
จึงขออภัยผู้แต่งหนังสือที่ผมอาจน าข้อความที่ท่านเขียนมาใช้โดยไม่ได้มีการอ้างอิง (Citation) อย่างที่ควรจะเป็น 
   ในฐานะที่ผมเคยรับราชการที่กระทรวงมหาดไทยมาเกือบสี่สิบปี และหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว
ก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับราชการงานเมืองอยู่บ้างมาจนถึงปัจจุบัน ผมได้พบว่าการบริหารงานภาครัฐมีปัญหา         
อยู่เป็นอันมาก ทั้งปัญหาเรื่องโครงสร้าง ปัญหาระเบียบกฎหมาย ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาการใช้
งบประมาณแผ่นดิน ปัญหาความโปร่งใสในระบบราชการ ปัญหาความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้
มีหลากหลาย ใหญ่บ้างเล็กบ้าง ทั้งยังแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยหรือแต่ละพ้ืนที่อีกด้วย นอกจากสารพัดปัญหาแล้ว 
ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายระบบบริหารงานภาครัฐ คือ จะสามารถตอบสนองต่อความฝันความต้องการอยากจะมี
อยากจะเป็นของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างไร อย่างไรก็ดีผมมีความเชื่อจากประสบการณ์ที่พบเห็นมาว่า 
ปัญหาและความต้องการทั้งหลายมากกว่าร้อยละ ๗๐ สามารถจัดการแก้ไขได้ด้วยสิ่งที่ผมเรียกว่า “ยาวิเศษ      
ในการบริหาร” อันได้แก่ “ภาวะผู้น า” (Leadership) นั่นเอง จริง ๆ แล้วยาวิเศษขนานนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะเพียง   
การบริหารงานองค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นยาวิเศษท่ีสามารถใช้จัดการในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว หรือเรื่องใหญ่เรื่องเล็ก
ทั้งปวงได้อีกด้วย นอกจากนี้ภาวะผู้น ายังจ าแนกความแตกต่างระหว่างผู้น าที่ดีมีความสามารถกับผู้น าธรรมดาได้ 
เช่น ผลงานมหัศจรรย์ในการช่วยเหลือ ๑๓ นักฟุตบอล-เยาวชนผู้ติดถ้ าเขานางนอน จังหวัดเชียงราย หรือ         
การที่จังหวัดหนึ่งประกาศสกัดกั้นคนติดเชื้อโควิด-19 ในขณะที่อีกจังหวัดจัดรถมารับคนกลุ่มเดียวกันนี้กลับจังหวัด
อันเป็นภูมิล าเนาของตน หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดคิดริเริ่มหาเงินมาช่วยเกษตรกรไถ่ถอนเครื่องมือ   
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๑. ข้อมูลประวัติ 

 วัน เดือน ปี เกิด : ๑๗ มีนาคม ๒๔๙๑ 

 ประวัติการศึกษา 
  - โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน กรุงเทพมหานคร 
  - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพมหานคร 
  - พ.ศ. ๒๕๑๓ ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - พ.ศ. ๒๕๑๗ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

 ประวัติการอบรม 
  - พ.ศ. ๒๕๒๑ หลักสูตรนายอ าเภอ วิทยาลัยการปกครอง (รุ่นที่ ๑๖) 
  - พ.ศ. ๒๕๒๘ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง (รุ่นที่ ๒๐) 
  - พ.ศ. ๒๕๓๒ หลักสูตรฝ่ายอ านวยการ กองอาสารักษาดินแดน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (รุ่นที่ ๖) 
  - พ.ศ. ๒๕๓๘ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๘ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 ประวัติการรับราชการ 
  - พ.ศ. ๒๕๑๔ เริ่มรับราชการในต าแหน่งบุคลากรตรี ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  - พ.ศ. ๒๕๒๒ นายอ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
  - พ.ศ. ๒๕๒๔ นายอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
  - พ.ศ. ๒๕๒๖ ผู้ช่วยอ านวยการกองอัตราก าลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง 
  - พ.ศ. ๒๕๓๑ นายอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
  - พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้อ านวยการกองอัตราก าลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง 
  - พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
  - พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๙ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย  
  - พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  
  - พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
  - พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  
  - พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  - พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๗ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
  - พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
  - พ.ศ. ๒๕๔๙ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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 การท างานในปัจจุบัน 
  - ประธานกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  - ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) 

 เกียรติประวัติ :  
  - รางวัลนักบริหารงานบุคคลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๓๔  มูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา 
    (จัดโดยส านักงาน ก.พ.) 
  - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเซนต์คาเบรียล ประจ าปี ๒๕๔๓ 
  - รางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๔๕ 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : 
  - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)   
  - มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)   
  - ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.) 
 
๒. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

  ยาวิเศษในการบริหาร 
   บทความนี้ไม่มีเจตนาจะให้เป็นต ารา โดยเขียนจากความทรงจ าที่เคยบรรยายเร่ืองภาวะผู้น า  ฉะนั้น       
จึงขออภัยผู้แต่งหนังสือที่ผมอาจน าข้อความที่ท่านเขียนมาใช้โดยไม่ได้มีการอ้างอิง (Citation) อย่างที่ควรจะเป็น 
   ในฐานะที่ผมเคยรับราชการที่กระทรวงมหาดไทยมาเกือบสี่สิบปี และหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว
ก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับราชการงานเมืองอยู่บ้างมาจนถึงปัจจุบัน ผมได้พบว่าการบริหารงานภาครัฐมีปัญหา         
อยู่เป็นอันมาก ทั้งปัญหาเรื่องโครงสร้าง ปัญหาระเบียบกฎหมาย ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาการใช้
งบประมาณแผ่นดิน ปัญหาความโปร่งใสในระบบราชการ ปัญหาความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้
มีหลากหลาย ใหญ่บ้างเล็กบ้าง ทั้งยังแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยหรือแต่ละพ้ืนที่อีกด้วย นอกจากสารพัดปัญหาแล้ว 
ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายระบบบริหารงานภาครัฐ คือ จะสามารถตอบสนองต่อความฝันความต้องการอยากจะมี
อยากจะเป็นของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างไร อย่างไรก็ดีผมมีความเชื่อจากประสบการณ์ที่พบเห็นมาว่า 
ปัญหาและความต้องการทั้งหลายมากกว่าร้อยละ ๗๐ สามารถจัดการแก้ไขได้ด้วยสิ่งที่ผมเรียกว่า “ยาวิเศษ      
ในการบริหาร” อันได้แก่ “ภาวะผู้น า” (Leadership) นั่นเอง จริง ๆ แล้วยาวิเศษขนานนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะเพียง   
การบริหารงานองค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นยาวิเศษท่ีสามารถใช้จัดการในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว หรือเรื่องใหญ่เรื่องเล็ก
ทั้งปวงได้อีกด้วย นอกจากนี้ภาวะผู้น ายังจ าแนกความแตกต่างระหว่างผู้น าที่ดีมีความสามารถกับผู้น าธรรมดาได้ 
เช่น ผลงานมหัศจรรย์ในการช่วยเหลือ ๑๓ นักฟุตบอล-เยาวชนผู้ติดถ้ าเขานางนอน จังหวัดเชียงราย หรือ         
การที่จังหวัดหนึ่งประกาศสกัดกั้นคนติดเชื้อโควิด-19 ในขณะที่อีกจังหวัดจัดรถมารับคนกลุ่มเดียวกันนี้กลับจังหวัด
อันเป็นภูมิล าเนาของตน หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดคิดริเริ่มหาเงินมาช่วยเกษตรกรไถ่ถอนเครื่องมือ   
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ออกจากโรงรับจ าน าซึ่งไม่เคยมีใครท ามาก่อน เป็นต้น ดังนั้น ผมจึงอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายได้มาทบทวน
เรื่องราวของผู้น าและภาวะผู้น าว่ามีความส าคัญเพียงไร และเป็นยาวิเศษที่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งปวงได้จริง
หรือไม่ 

   ความหมายของผู้น า (Leader) ผมคิดว่าผู้น า คือ “หัวหน้าหรือผู้บริหารที่รู้ซึ้งถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่
ที่ตนมี และใช้อ านาจนั้นร่วมกับภาวะผู้น าของตน ขับเคลื่อนทรัพยากรบริหารที่มีอยู่ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์         
ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวม” 

   ระดับชั้นของผู้น า บางต าราแบ่งหัวหน้า (Chief) ออกเป็น 
   (๑) ระดับวางกลยุทธ์ เช่น CEO ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   (๒) ระดับจัดการ เช่น MD ผู้จัดการ หัวหน้าส านัก นายอ าเภอ 
   (๓) ระดับปฏิบัติการ เช่น หัวหน้าคนงาน หัวหน้ากลุ่ม ฯลฯ 

   หน้าที่ของผู้น า คือ “การน าข้อมูลและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ มาพิจารณาเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
เลือกหนทางที่คิดว่าดีที่สุด แล้วสั่งการให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ด าเนินการโดยมีแผนงานรองรับในการปฏิบัติ        
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาไปข้างหน้า สู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้” หรืออาจกล่าวได้ว่าหัวใจของการท าหน้าที่ของผู้น า 
คือ “การตัดสินใจ” นั่นเอง การตัดสินใจที่ดีจะต้องเหมาะสม ทันต่อเวลา และได้ผลผลิต (Output) พร้อมทั้งผลพวง 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่ดีด้วย 

   รูปแบบ (Style) ของผู้น า อาจแยกออกได้ ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  
   (๑) Autocratic Leader ผู้น าประเภทนี้จะตัดสินใจเองเป็นส่วนใหญ่ รับฟังเสียงรอบข้างน้อย         
มีความเป็นเจ้าขุนมูลนาย และมีแนวโน้มจะเล่นพรรคเล่นพวก ผลงานระยะสั้นอาจจะดี แต่ระยะยาวคุณภาพ     
จะลดลง 
   (๒) Democratic Leader ผู้น าประเภทนี้จะชี้แนะแนวทาง แต่การตัดสินใจจะรับฟังความเห็นผู้ร่วมทีมงาน 
ผลงานอาจปรากฏช้าบ้าง แต่ความคิดริเริ่มและการอุทิศตนจะดีกว่ามาก 
   (๓) Laissez-Faire ผู้น าประเภทนี้จะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจและมักจะโยนให้ทีมงานหรือลูกน้องตัดสินใจ
เพ่ือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ผลิตภาพขององค์กรจะต่ าและเกิดการกล่าวโทษกันวุ่นวาย 
   เรื่องรูปแบบและสไตล์ของผู้น าในชีวิตความเป็นจริงจะเป็นการผสมผสานมากกว่าที่จะเป็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพียงแต่บางสไตล์อาจจะเด่นชัดในตัวผู้น านั้นมากกว่ารูปแบบอ่ืน ซึ่งมีผู้แบ่งแยกสไตล์ของผู้น าเพ่ิมเติม
ขึ้น อีกมากมาย เช่น Transformational Leader, Transactional Leader, Situational Leader, Strategic 
Leader, Coaching Leader, Visionary Leader ฯลฯ รวมทั้งทฤษฎีใหม่ ๆ ของนักวิชาการรุ่นใหม่ เช่น McKinsey, 
Robert House, Blake and Mouton เป็นต้น 

   ลักษณะของผู้น า พิจารณาได้จาก ๓ ประการ คือ 
   (๑) พิจารณาจากบุคลิกลักษณะท่วงทีวาจา เช่น การแต่งกาย การพูดจา และมารยาทในสังคม 
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   (๒) พิจารณาจากความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ วิธีการ
บริหารงาน เงิน คน  
   (๓) พิจารณาจากคุณธรรม จริยธรรมที่แสดงออก เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม 

   ที่มาของผู้น า ส่วนใหญ่ผู้น าหรือหัวหน้าอาจมีที่มาแบ่งได้เป็น 
   (๑) มาโดยการแต่งตั้งตามที่มีระเบียบกฎหมายก าหนดขั้นตอนวิธีการไว้ 
   (๒) มาโดยการเลือกตั้งจากหมู่คณะหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์ 
   (๓) มาโดยธรรมชาติ เช่น กรณีขาดผู้น าท่ามกลางภัยพิบัติ เกิดผู้น าที่เข้มแข็งมาน าผู้คน 
   (๔) มาโดยจารีตประเพณี เช่น กษัตริย์ที่สืบทอดต าแหน่งต่อ ๆ กันมา 
   (๕) มาโดยการยกย่องศรัทธาของผู้คน เช่น ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนยอมรับ 
   (๖) มาโดยการใช้ก าลังล้มล้างผู้ด ารงต าแหน่งอยู่เดิม เช่น การปฏิวัติรัฐประหาร 

   ผู้น าเป็นพรสวรรค์หรือพรแสวง เป็นศาสตร์หรือเป็นศิลป์ ควรเป็นคนดีหรือเป็นคนเก่ง ? 
   ค าถามเหล่านี้มักมีผู้ข้องใจสงสัยเสมอ ซึ่งในความเห็นของผมคิดว่ามนุษย์เราต่างจากฝูงสัตว์ที่ธรรมชาติ
เลือกสรรให้จ่าฝูงจะต้องแข็งแรงเฉลียวฉลาดกว่าตัวอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการสืบเผ่าพันธุ์และน าพาฝูงให้รอดพ้น
อันตราย แต่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์โลกทั่วไป ผู้น าของมนุษย์จึงมีทั้งที่เป็นพรสวรรค์ คือ มีบุคลิกลักษณะ
ดึงดูดใจ หรือมีตบะบารมี (Charisma) ให้ผู้คนเชื่อถือท าตาม ตัวอย่าง เช่น นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี     
ซึ่งผมสังเกตเห็นชัดถึงความเป็นผู้น าตามธรรมชาติตั้งแต่ยังเรียนในระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับท่าน และมีทั้งที่เป็น
พรแสวง คือ ผู้ที่ไม่ได้เกิดมาเป็นผู้น าตามธรรมชาติแต่สามารถอาศัยพรแสวงโดยการพยายามศึกษาฝึกฝนตนเอง   
ให้กลายเป็นผู้น าที่ดีซึ่งมีเป็นจ านวนมากกว่ากลุ่มพรสวรรค์เสียด้วยซ้ า เช่นเดียวกันกับเรื่องศาสตร์หรือศิลป์        
คนที่มีความสามารถโดยธรรมชาติ (ศิลป์) ถ้าหากขาดการปรับปรุงเรียนรู้ (ศาสตร์) ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ก็อาจพลาดพลั้งได้ 
ส าคัญที่สุด คือ ความดีต้องมาก่อนความเก่ง นายวอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีนักเล่นหุ้นชาวอเมริกันเคยกล่าวว่า 
“ถ้าขาดซึ่งมโนสุจริต (Integrity) เสียแล้ว คุณสมบัติอ่ืน ๆ ก็หมดความหมาย” ดังนั้น ที่ใดได้ผู้น าที่ทั้งดีและเก่ง   
จึงนับเป็นโชคอย่างยิ่ง สรุปว่า มนุษย์ทุกคนหากพยายามศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งของตน แล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตัวเองในทุก ๆ ด้านที่จ าเป็น โดยเฉพาะเรื่องหลักธรรมาภิบาล ก็สามารถเป็นผู้น าที่ดีได้เสมอ 

   แหล่งสร้างผู้น า นับตั้งแต่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิรูประบบราชการโดยตั้งกระทรวง
และจังหวัดขึ้นแทนระบบการปกครองบ้านเมืองแต่เดิมมา กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล
ปกป้องคุ้มครองและพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร จึงเป็นแหล่งบ่มเพาะผู้น าในภาคราชการ โดยเฉพาะผู้ที่เคย
ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ หรือเคยเป็นหัวหน้าส่วนราชการของกรมในพ้ืนที่ภูมิภาค 
เนื่องจากลักษณะงานบังคับให้มีโอกาสฝึกฝนความเป็นผู้น าตลอดเวลา เช่น การเป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด     
หรืออ าเภอ การเป็นประธานในวาระต่าง ๆ การได้พบปะท างานร่วมกับประชาชนและเอกชนบ่อยครั้ง การต้องสั่งการ
ในยามสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ ภาวะงานเหล่านี้ท าให้กระทรวงมหาดไทยเต็มไปด้วยผู้น า ซึ่งเป็นนักบริหาร/นักปกครอง 
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ออกจากโรงรับจ าน าซึ่งไม่เคยมีใครท ามาก่อน เป็นต้น ดังนั้น ผมจึงอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายได้มาทบทวน
เรื่องราวของผู้น าและภาวะผู้น าว่ามีความส าคัญเพียงไร และเป็นยาวิเศษที่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งปวงได้จริง
หรือไม่ 

   ความหมายของผู้น า (Leader) ผมคิดว่าผู้น า คือ “หัวหน้าหรือผู้บริหารที่รู้ซึ้งถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่
ที่ตนมี และใช้อ านาจนั้นร่วมกับภาวะผู้น าของตน ขับเคลื่อนทรัพยากรบริหารที่มีอยู่ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์         
ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวม” 

   ระดับชั้นของผู้น า บางต าราแบ่งหัวหน้า (Chief) ออกเป็น 
   (๑) ระดับวางกลยุทธ์ เช่น CEO ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   (๒) ระดับจัดการ เช่น MD ผู้จัดการ หัวหน้าส านัก นายอ าเภอ 
   (๓) ระดับปฏิบัติการ เช่น หัวหน้าคนงาน หัวหน้ากลุ่ม ฯลฯ 

   หน้าที่ของผู้น า คือ “การน าข้อมูลและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ มาพิจารณาเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
เลือกหนทางที่คิดว่าดีที่สุด แล้วสั่งการให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ด าเนินการโดยมีแผนงานรองรับในการปฏิบัติ        
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาไปข้างหน้า สู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้” หรืออาจกล่าวได้ว่าหัวใจของการท าหน้าที่ของผู้น า 
คือ “การตัดสินใจ” นั่นเอง การตัดสินใจที่ดีจะต้องเหมาะสม ทันต่อเวลา และได้ผลผลิต (Output) พร้อมทั้งผลพวง 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่ดีด้วย 

   รูปแบบ (Style) ของผู้น า อาจแยกออกได้ ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  
   (๑) Autocratic Leader ผู้น าประเภทนี้จะตัดสินใจเองเป็นส่วนใหญ่ รับฟังเสียงรอบข้างน้อย         
มีความเป็นเจ้าขุนมูลนาย และมีแนวโน้มจะเล่นพรรคเล่นพวก ผลงานระยะสั้นอาจจะดี แต่ระยะยาวคุณภาพ     
จะลดลง 
   (๒) Democratic Leader ผู้น าประเภทนี้จะชี้แนะแนวทาง แต่การตัดสินใจจะรับฟังความเห็นผู้ร่วมทีมงาน 
ผลงานอาจปรากฏช้าบ้าง แต่ความคิดริเริ่มและการอุทิศตนจะดีกว่ามาก 
   (๓) Laissez-Faire ผู้น าประเภทนี้จะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจและมักจะโยนให้ทีมงานหรือลูกน้องตัดสินใจ
เพ่ือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ผลิตภาพขององค์กรจะต่ าและเกิดการกล่าวโทษกันวุ่นวาย 
   เรื่องรูปแบบและสไตล์ของผู้น าในชีวิตความเป็นจริงจะเป็นการผสมผสานมากกว่าที่จะเป็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพียงแต่บางสไตล์อาจจะเด่นชัดในตัวผู้น านั้นมากกว่ารูปแบบอ่ืน ซึ่งมีผู้แบ่งแยกสไตล์ของผู้น าเพ่ิมเติม
ข้ึนอีกมากมาย เช่น Transformational Leader, Transactional Leader, Situational Leader, Strategic 
Leader, Coaching Leader, Visionary Leader ฯลฯ รวมทั้งทฤษฎีใหม่ ๆ ของนักวิชาการรุ่นใหม่ เช่น McKinsey, 
Robert House, Blake and Mouton เป็นต้น 

   ลักษณะของผู้น า พิจารณาได้จาก ๓ ประการ คือ 
   (๑) พิจารณาจากบุคลิกลักษณะท่วงทีวาจา เช่น การแต่งกาย การพูดจา และมารยาทในสังคม 
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   (๒) พิจารณาจากความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ วิธีการ
บริหารงาน เงิน คน  
   (๓) พิจารณาจากคุณธรรม จริยธรรมที่แสดงออก เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม 

   ที่มาของผู้น า ส่วนใหญ่ผู้น าหรือหัวหน้าอาจมีที่มาแบ่งได้เป็น 
   (๑) มาโดยการแต่งตั้งตามที่มีระเบียบกฎหมายก าหนดขั้นตอนวิธีการไว้ 
   (๒) มาโดยการเลือกตั้งจากหมู่คณะหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์ 
   (๓) มาโดยธรรมชาติ เช่น กรณีขาดผู้น าท่ามกลางภัยพิบัติ เกิดผู้น าที่เข้มแข็งมาน าผู้คน 
   (๔) มาโดยจารีตประเพณี เช่น กษัตริย์ที่สืบทอดต าแหน่งต่อ ๆ กันมา 
   (๕) มาโดยการยกย่องศรัทธาของผู้คน เช่น ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนยอมรับ 
   (๖) มาโดยการใช้ก าลังล้มล้างผู้ด ารงต าแหน่งอยู่เดิม เช่น การปฏิวัติรัฐประหาร 

   ผู้น าเป็นพรสวรรค์หรือพรแสวง เป็นศาสตร์หรือเป็นศิลป์ ควรเป็นคนดีหรือเป็นคนเก่ง ? 
   ค าถามเหล่านี้มักมีผู้ข้องใจสงสัยเสมอ ซึ่งในความเห็นของผมคิดว่ามนุษย์เราต่างจากฝูงสัตว์ที่ธรรมชาติ
เลือกสรรให้จ่าฝูงจะต้องแข็งแรงเฉลียวฉลาดกว่าตัวอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการสืบเผ่าพันธุ์และน าพาฝูงให้รอดพ้น
อันตราย แต่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์โลกทั่วไป ผู้น าของมนุษย์จึงมีทั้งที่เป็นพรสวรรค์ คือ มีบุคลิกลักษณะ
ดึงดูดใจ หรือมีตบะบารมี (Charisma) ให้ผู้คนเชื่อถือท าตาม ตัวอย่าง เช่น นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี     
ซึ่งผมสังเกตเห็นชัดถึงความเป็นผู้น าตามธรรมชาติตั้งแต่ยังเรียนในระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับท่าน และมีทั้งที่เป็น
พรแสวง คือ ผู้ที่ไม่ได้เกิดมาเป็นผู้น าตามธรรมชาติแต่สามารถอาศัยพรแสวงโดยการพยายามศึกษาฝึกฝนตนเอง   
ให้กลายเป็นผู้น าที่ดีซึ่งมีเป็นจ านวนมากกว่ากลุ่มพรสวรรค์เสียด้วยซ้ า เช่นเดียวกันกับเรื่องศาสตร์หรือศิลป์        
คนที่มีความสามารถโดยธรรมชาติ (ศิลป์) ถ้าหากขาดการปรับปรุงเรียนรู้ (ศาสตร์) ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ก็อาจพลาดพลั้งได้ 
ส าคัญที่สุด คือ ความดีต้องมาก่อนความเก่ง นายวอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีนักเล่นหุ้นชาวอเมริกันเคยกล่าวว่า 
“ถ้าขาดซึ่งมโนสุจริต (Integrity) เสียแล้ว คุณสมบัติอ่ืน ๆ ก็หมดความหมาย” ดังนั้น ที่ใดได้ผู้น าที่ทั้งดีและเก่ง   
จึงนับเป็นโชคอย่างยิ่ง สรุปว่า มนุษย์ทุกคนหากพยายามศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งของตน แล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตัวเองในทุก ๆ ด้านที่จ าเป็น โดยเฉพาะเรื่องหลักธรรมาภิบาล ก็สามารถเป็นผู้น าที่ดีได้เสมอ 

   แหล่งสร้างผู้น า นับตั้งแต่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิรูประบบราชการโดยตั้งกระทรวง
และจังหวัดข้ึนแทนระบบการปกครองบ้านเมืองแต่เดิมมา กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล
ปกป้องคุ้มครองและพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร จึงเป็นแหล่งบ่มเพาะผู้น าในภาคราชการ โดยเฉพาะผู้ที่เคย
ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ หรือเคยเป็นหัวหน้าส่วนราชการของกรมในพ้ืนที่ภูมิภาค 
เนื่องจากลักษณะงานบังคับให้มีโอกาสฝึกฝนความเป็นผู้น าตลอดเวลา เช่น การเป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด     
หรืออ าเภอ การเป็นประธานในวาระต่าง ๆ การได้พบปะท างานร่วมกับประชาชนและเอกชนบ่อยครั้ง การต้องสั่งการ
ในยามสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ ภาวะงานเหล่านี้ท าให้กระทรวงมหาดไทยเต็มไปด้วยผู้น า ซึ่งเป็นนักบริหาร/นักปกครอง 
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แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนเหล่านี้คงจะไม่ได้มีภาวะผู้น าที่ดีเสียทุกคน ส่วนใครจะมีภาวะผู้น าที่ดีอย่างไรหรือไม่คงต้ อง
พิจารณากันต่อไป 

   ผู้น าของกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายข้าราชการประจ าที่ผมอยากจะน าจุดเด่นในความเป็นผู้น าของบางท่าน
มากล่าวถึงเป็นตัวอย่างเท่าที่ผมมีประสบการณ์ตรงกับท่านเหล่านี้ (จุดเด่นเหล่านี้เป็นความเห็นส่วนตัวซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
เห็นด้วยกับผม เนื่องจากเราอาจมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันหรือไม่เท่ากัน) เช่น นายพ่วง สุวรรณรัฐ (ความน่าเกรงขาม       
และความภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์) นายวิญญู อังคณารักษ์ (ความคิดริเริ่มและการโอภาปราศรัย)              
นายพิศาล มูลศาสตรสาทร (ความรวดเร็วในการสนองนโยบายและการสั่งการ) นายสมพร กลิ่นพงษา (ความเข้มแข็ง
และบุคลิกภาพของผู้น า) นายโชดก วีรธรรม พูลสวัสดิ์ (การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและการตรงต่อเวลา) นายอนันต์ 
อนันตกูล (ความเฉียบแหลมในการบริหารและสอนแนะ) นายอารีย์ วงศ์อารยะ (ความรักในเกียรติยศศักดิ์ศรี    
ของข้าราชการและยึดมั่นในหลักการ) นายฉลอง กัลยาณมิตร (ความเมตตาและการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน)        
นายผัน จันทรปาน (การมองเห็นแง่มุมของปัญหาและการแก้ไขท่ีไม่เหมือนใคร) นายวิชัย ศรีขวัญ (ความแนบเนียน
ในวิกฤตและถ่อมตน) นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ (การประคองสถานการณ์และสุภาพ) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ      
(ความอุตสาหะวิริยะและคล่องตัวสูง) คุณสมบัติของท่านทั้งหลายเหล่านี้หากได้มีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมถึงวิธีคิด 
วิธีบริหารจัดการรวมถึงวิธีด าเนินชีวิตว่าแต่ละท่านใช้ภาวะผู้น าแบบใด มีข้อดีข้อเสีย จุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร       
เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สนใจและข้าราชการรุ่นหลังที่ยังรับราชการอยู่ในปัจจุบัน 

   ความหมายของภาวะผู้น า  ฝรั่ งแปล Leadership ว่า “the action of leading a group of 
people or an organization” มีนักวิชาการทั้งเมืองนอกเมืองไทยต่างก็ได้ให้ความหมายเรื่องนี้ไว้มากมาย 
อย่างไรก็ตามผมอยากจะสรุปความหมายตามความเข้าใจของผมว่า... “ภาวะผู้น า คือ วิธีการแสดงออกที่สะท้อนถึง
ความคิดอ่านภายในจิตใจและสมองของบุคคลผู้ได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้น าผ่านทางบุคลิกลักษณะท่วงทีวาจา  
เกิดการตัดสินใจ แล้วสื่อสารต่อไปสู่บุคคลอ่ืน โดยการสั่งการหรือจูงใจให้บุคคลนั้น ๆ ด าเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ    
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้” (ค าว่าภาวะผู้น าส่วนใหญ่จะใช้ไปในความหมายด้านดี เช่น “หัวหน้าคนนี้
มีภาวะผู้น า” ก็แปลว่าคนนี้เป็นคนเก่งสั่งการหรือน าพาผู้คนได้) เมื่อผมเข้ารับราชการที่กระทรวงมหาดไทย         
ก็ได้ยินค าสั่งสอนจากผู้ใหญ่ว่าคนมหาดไทยต้องมีสามสิ่ง คือ “ภูมิวุฒิ ภูมิธรรม ภูมิฐาน” หมายถึง (๑) ต้องมีความรู้ 
ร่ าเรียนสูง ๆ ได้ยิ่งดี หรือให้พยายามหาความรู้เพ่ิมเติม (๒) ต้องมีคุณธรรม ศีลธรรม เมตตา กรุณา ไม่รังแกผู้น้อย 
ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง (๓) ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายดีสะอาดเรียบร้อย ถูกต้องตามกาลเทศะ แสดงว่า
กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความส าคัญกับภาวะผู้น ามาโดยตลอด นอกจากการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแล้ว กระทรวงยังเน้น
การดูแลประชาชนโดยการสร้างศรัทธามากกว่าการใช้อ านาจกับราษฎรดังที่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
องค์ปฐมเสนาบดีได้ทรงเตือนไว้ว่า “เจ้าคุณ อ านาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือ ไม่ใช่อยู่ท่ีพระแสงราชศัสตรา...” 

   ภาวะผู้น าที่จ าเป็นยิ่ง แม้ว่าจะมีผู้กล่าวถึงภาวะผู้น ามากมายหลายต าราหลายผู้รู้ แต่จากการศึกษา
ค้นคว้าและสังเกตการณ์ ผมอยากจะขอสรุปภาวะผู้น าที่จ าเป็นยิ่งส าหรับการบริหารราชการภาครัฐ ดังนี้ 

- ๕๙๗ - 

   ๑. คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ธรรมะที่อยู่ในจิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออกที่ส าคัญ  ได้แก่   
ความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ในภาษาอังกฤษมีหลายค า เช่น Morality, Ethics, Integrity, 
Honesty, Accountability สิ่ ง เหล่านี้นับเป็นคุณสมบัติที่จ า เป็นในเบื้องแรกของมนุษย์และนักปกครอง           
นักบริหารในพระพุทธศาสนามีการแนะน าหลักธรรมส าหรับผู้บริหารไว้หลายอย่าง เช่น ทศพิธราชธรรม        
(ธรรมส าหรับพระเจ้าแผ่นดินและผู้ปกครองบ้านเมือง ๑๐ ประการ) สัปปุริสธรรม ๗ (รู้จักเหตุ-ผล-ตน-ประมาณ-
กาล-ชุมชน-บุคคล) พรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุติทา อุเบกขา) สมัยผมเป็นนายอ าเภอเคยได้ยินข่าว        
เพ่ือนนายอ าเภอคนหนึ่งในจังหวัดเดียวกันลงทุนขับรถไล่ตามผู้รับเหมาที่ให้เงินใต้โต๊ะขาดไปห้าร้อยบาท          
สืบมาจนถึงปัจจุบันเรื่องพวกนี้ก็หาได้จางหายไป กลับหนาหูยิ่งกว่าเดิมคะแนนดัชนีการรับรู้ทุจริต คือ Corruption 
Perceptions Index (CPI) ของประเทศไทยก็ตกต่ าลงทุกป ี(ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ล าดับที่ ๑๐๔ จาก ๑๘๐ ประเทศ)      
ที่น่าตกใจคือวัดมานานนับสิบปีแล้ว คะแนนของเราไม่เคยเกินค่าเฉลี่ยของโลกเลย 

   ๒. ความกล้าในการรับผิดรับชอบและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ภาวะผู้น าเรื่องนี้ต้องการบุคคลที่กล้าหาญ   
เด็ดเดี่ยวมั่นคง เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อต้องเผชิญกับอ านาจของผู้บังคับบัญชาหรือสังคมในยามที่ถูกกล่าวหา       
ว่าปฏิบัติงานผิดพลาด ความรับผิดชอบที่จะไม่โยนความผิดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ผมเคยมีหัวหน้ากองคนหนึ่ง       
ชื่อนายจ าเนียร ชวนะพงศ์ สั่งให้ผมท าค าสั่งโยกย้ายอธิบดีผู้มากบารมีท่านหนึ่งตามบัญชาของรัฐมนตรีว่าการฯ  
โดยให้ท าแบบลับที่สุด แต่หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติ ท่านรัฐมนตรีเข้าใจผิดไปเองว่าเรื่องรั่วไหลก่อน จึงสั่งให้
ปลัดกระทรวงหาตัวผู้รับผิดชอบ เมื่อหัวหน้ากองของผมถูกเรียกไปถาม ท่านก็แสดงความรับผิดชอบทันทีเลยถูกย้าย
ภายใน ๒-๓ ชั่วโมง โดยไม่เคยมาถามผมเลยว่าร่างค าสั่งอย่างไร ใครเป็นคนพิมพ์ ใครเป็นคนท าความลับรั่วไหล 
ท่านจึงนับเป็นลูกผู้ชายตัวจริงส าหรับผม อีกเรื่องหนึ่งคือการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะถูกบีบจากผู้มีอ านาจมาก
แค่ไหน นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เคยให้ก าลังใจข้ าราชการประจ าว่า “เขาย้ายเราได้ แต่ลดซี     
(ระดับต าแหน่ง) เราไม่ได้ อยู่ไหนก็ท าประโยชน์ให้บ้านเมืองได้เหมือนกัน” 

   ๓. ความยุติธรรม ผู้น าที่ดีต้องยึดเอาความยุติธรรมเป็นที่ตั้งในการดูแลผู้ร่วมงานและประชาชน       
คงไม่มีใครอยากท างานกับหัวหน้าที่ไม่ยุติธรรมในการประเมินผลและให้ความดีความชอบ รวมทั้งการแต่งตั้ง     
เลื่อนชั้นเลื่อนต าแหน่งที่ส าคัญ คือ ถ้าหน่วยงานนั้นมีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต อนุมัติ หรือตัดสินชี้ขาด 
ยิ่งต้องค านึงถึงความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง นายจู หรงจี้ อดีตนายกรัฐมนตรีจีน เคยกล่าวไว้ว่า “ข้าราชการไม่ได้เกรงข้าฯ 
เพราะข้าฯ เข้มงวด แต่เกรงข้าฯ เพราะข้าฯ สุจริต ประชาชนไม่ได้ชื่นชมข้าฯ เพราะผลงาน แต่ชื่นชมข้าฯ เพราะข้าฯ 
ยุติธรรม” (บางส านักสนับสนุนให้ “ผู้บังคับบัญชาเข้มงวด” ซึ่งผมเห็นด้วย แต่ต้องมีความยุติธรรมและมีเมตตา
ควบคู่กันไปด้วย) 

   ๔. ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต ผู้น าที่ดีควรมีความสามารถมองภาพรวมหรือสภาวการณ์
ในอนาคต (Scenario) ได้ โดยมีลางส านึกบางอย่าง (Sixth Sense) ที่บอกได้ว่าเรื่องใดท าแล้วจะดี เรื่องใดท าแล้ว
จะเกิดปัญหา ความสามารถนี้จะท าให้ผู้น าวางวิสัยทัศน์ (Vision) ได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น รัชกาลที่ ๔ ทรงเล็งเห็นว่า
ชาติตะวันตกก าลังรุกคืบเข้าในเอเชีย จึงได้ทรงเตรียมเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและเตรียมการศึกษาให้ราชบุตรราชธิดา
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แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนเหล่านี้คงจะไม่ได้มีภาวะผู้น าที่ดีเสียทุกคน ส่วนใครจะมีภาวะผู้น าที่ดีอย่างไรหรือไม่คงต้ อง
พิจารณากันต่อไป 

   ผู้น าของกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายข้าราชการประจ าที่ผมอยากจะน าจุดเด่นในความเป็นผู้น าของบางท่าน
มากล่าวถึงเป็นตัวอย่างเท่าที่ผมมีประสบการณ์ตรงกับท่านเหล่านี้ (จุดเด่นเหล่านี้เป็นความเห็นส่วนตัวซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
เห็นด้วยกับผม เนื่องจากเราอาจมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันหรือไม่เท่ากัน) เช่น นายพ่วง สุวรรณรัฐ (ความน่าเกรงขาม       
และความภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์) นายวิญญู อังคณารักษ์ (ความคิดริเริ่มและการโอภาปราศรัย)              
นายพิศาล มูลศาสตรสาทร (ความรวดเร็วในการสนองนโยบายและการสั่งการ) นายสมพร กลิ่นพงษา (ความเข้มแข็ง
และบุคลิกภาพของผู้น า) นายโชดก วีรธรรม พูลสวัสดิ์ (การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและการตรงต่อเวลา) นายอนันต์ 
อนันตกูล (ความเฉียบแหลมในการบริหารและสอนแนะ) นายอารีย์ วงศ์อารยะ (ความรักในเกียรติยศศักดิ์ศรี    
ของข้าราชการและยึดมั่นในหลักการ) นายฉลอง กัลยาณมิตร (ความเมตตาและการรับฟังความเห็นผู้ อ่ืน)        
นายผัน จันทรปาน (การมองเห็นแง่มุมของปัญหาและการแก้ไขท่ีไม่เหมือนใคร) นายวิชัย ศรีขวัญ (ความแนบเนียน
ในวิกฤตและถ่อมตน) นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ (การประคองสถานการณ์และสุภาพ) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ      
(ความอุตสาหะวิริยะและคล่องตัวสูง) คุณสมบัติของท่านทั้งหลายเหล่านี้หากได้มีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมถึงวิธีคิด 
วิธีบริหารจัดการรวมถึงวิธีด าเนินชีวิตว่าแต่ละท่านใช้ภาวะผู้น าแบบใด มีข้อดีข้อเสีย จุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร       
เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สนใจและข้าราชการรุ่นหลังที่ยังรับราชการอยู่ในปัจจุบัน 

   ความหมายของภาวะผู้น า  ฝรั่ งแปล Leadership ว่า “the action of leading a group of 
people or an organization” มีนักวิชาการทั้งเมืองนอกเมืองไทยต่างก็ได้ให้ความหมายเรื่องนี้ไว้มากมาย 
อย่างไรก็ตามผมอยากจะสรุปความหมายตามความเข้าใจของผมว่า... “ภาวะผู้น า คือ วิธีการแสดงออกที่สะท้อนถึง
ความคิดอ่านภายในจิตใจและสมองของบุคคลผู้ได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้น าผ่านทางบุคลิกลักษณะท่วงทีวาจา  
เกิดการตัดสินใจ แล้วสื่อสารต่อไปสู่บุคคลอ่ืน โดยการสั่งการหรือจูงใจให้บุคคลนั้น ๆ ด าเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ    
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้” (ค าว่าภาวะผู้น าส่วนใหญ่จะใช้ไปในความหมายด้านดี เช่น “หัวหน้าคนนี้
มีภาวะผู้น า” ก็แปลว่าคนนี้เป็นคนเก่งสั่งการหรือน าพาผู้คนได้) เมื่อผมเข้ารับราชการที่กระทรวงมหาดไทย         
ก็ได้ยินค าสั่งสอนจากผู้ใหญ่ว่าคนมหาดไทยต้องมีสามสิ่ง คือ “ภูมิวุฒิ ภูมิธรรม ภูมิฐาน” หมายถึง (๑) ต้องมีความรู้ 
ร่ าเรียนสูง ๆ ได้ยิ่งดี หรือให้พยายามหาความรู้เพ่ิมเติม (๒) ต้องมีคุณธรรม ศีลธรรม เมตตา กรุณา ไม่รังแกผู้น้อย 
ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง (๓) ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายดีสะอาดเรียบร้อย ถูกต้องตามกาลเทศะ แสดงว่า
กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความส าคัญกับภาวะผู้น ามาโดยตลอด นอกจากการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแล้ว กระทรวงยังเน้น
การดูแลประชาชนโดยการสร้างศรัทธามากกว่าการใช้อ านาจกับราษฎรดังที่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
องค์ปฐมเสนาบดีได้ทรงเตือนไว้ว่า “เจ้าคุณ อ านาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือ ไม่ใช่อยู่ท่ีพระแสงราชศัสตรา...” 

   ภาวะผู้น าที่จ าเป็นยิ่ง แม้ว่าจะมีผู้กล่าวถึงภาวะผู้น ามากมายหลายต าราหลายผู้รู้ แต่จากการศึกษา
ค้นคว้าและสังเกตการณ์ ผมอยากจะขอสรุปภาวะผู้น าที่จ าเป็นยิ่งส าหรับการบริหารราชการภาครัฐ ดังนี้ 

- ๕๙๗ - 

   ๑. คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ธรรมะที่อยู่ในจิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออกที่ส าคัญ  ได้แก่   
ความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ในภาษาอังกฤษมีหลายค า เช่น Morality, Ethics, Integrity, 
Honesty, Accountability สิ่ ง เหล่านี้นับเป็นคุณสมบัติที่จ า เป็นในเบื้องแรกของมนุษย์และนักปกครอง           
นักบริหารในพระพุทธศาสนามีการแนะน าหลักธรรมส าหรับผู้บริหารไว้หลายอย่าง เช่น ทศพิธราชธรรม        
(ธรรมส าหรับพระเจ้าแผ่นดินและผู้ปกครองบ้านเมือง ๑๐ ประการ) สัปปุริสธรรม ๗ (รู้จักเหตุ-ผล-ตน-ประมาณ-
กาล-ชุมชน-บุคคล) พรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุติทา อุเบกขา) สมัยผมเป็นนายอ าเภอเคยได้ยินข่าว        
เพ่ือนนายอ าเภอคนหนึ่งในจังหวัดเดียวกันลงทุนขับรถไล่ตามผู้รับเหมาที่ให้เงินใต้โต๊ะขาดไปห้าร้อยบาท          
สืบมาจนถึงปัจจุบันเรื่องพวกนี้ก็หาได้จางหายไป กลับหนาหูยิ่งกว่าเดิมคะแนนดัชนีการรับรู้ทุจริต คือ Corruption 
Perceptions Index (CPI) ของประเทศไทยก็ตกต่ าลงทุกป ี(ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ล าดับที่ ๑๐๔ จาก ๑๘๐ ประเทศ)      
ที่น่าตกใจคือวัดมานานนับสิบปีแล้ว คะแนนของเราไม่เคยเกินค่าเฉลี่ยของโลกเลย 

   ๒. ความกล้าในการรับผิดรับชอบและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ภาวะผู้น าเรื่องนี้ต้องการบุคคลที่กล้าหาญ   
เด็ดเดี่ยวมั่นคง เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อต้องเผชิญกับอ านาจของผู้บังคับบัญชาหรือสังคมในยามที่ถูกกล่าวหา       
ว่าปฏิบัติงานผิดพลาด ความรับผิดชอบที่จะไม่โยนความผิดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ผมเคยมีหัวหน้ากองคนหนึ่ง       
ชื่อนายจ าเนียร ชวนะพงศ์ สั่งให้ผมท าค าสั่งโยกย้ายอธิบดีผู้มากบารมีท่านหนึ่งตามบัญชาของรัฐมนตรีว่าการฯ  
โดยให้ท าแบบลับที่สุด แต่หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติ ท่านรัฐมนตรีเข้าใจผิดไปเองว่าเรื่องรั่วไหลก่อน จึงสั่งให้
ปลัดกระทรวงหาตัวผู้รับผิดชอบ เมื่อหัวหน้ากองของผมถูกเรียกไปถาม ท่านก็แสดงความรับผิดชอบทันทีเลยถูกย้าย
ภายใน ๒-๓ ชั่วโมง โดยไม่เคยมาถามผมเลยว่าร่างค าสั่งอย่างไร ใครเป็นคนพิมพ์ ใครเป็นคนท าความลับรั่วไหล 
ท่านจึงนับเป็นลูกผู้ชายตัวจริงส าหรับผม อีกเรื่องหนึ่งคือการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะถูกบีบจากผู้มีอ านาจมาก
แค่ไหน นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เคยให้ก าลังใจข้ าราชการประจ าว่า “เขาย้ายเราได้ แต่ลดซี     
(ระดับต าแหน่ง) เราไม่ได้ อยู่ไหนก็ท าประโยชน์ให้บ้านเมืองได้เหมือนกัน” 

   ๓. ความยุติธรรม ผู้น าที่ดีต้องยึดเอาความยุติธรรมเป็นที่ตั้งในการดูแลผู้ร่วมงานและประชาชน       
คงไม่มีใครอยากท างานกับหัวหน้าที่ไม่ยุติธรรมในการประเมินผลและให้ความดีความชอบ รวมทั้งการแต่งตั้ง     
เลื่อนชั้นเลื่อนต าแหน่งที่ส าคัญ คือ ถ้าหน่วยงานนั้นมีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต อนุมัติ หรือตัดสินชี้ขาด 
ยิ่งต้องค านึงถึงความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง นายจู หรงจี้ อดีตนายกรัฐมนตรีจีน เคยกล่าวไว้ว่า “ข้าราชการไม่ได้เกรงข้าฯ 
เพราะข้าฯ เข้มงวด แต่เกรงข้าฯ เพราะข้าฯ สุจริต ประชาชนไม่ได้ชื่นชมข้าฯ เพราะผลงาน แต่ชื่นชมข้าฯ เพราะข้าฯ 
ยุติธรรม” (บางส านักสนับสนุนให้ “ผู้บังคับบัญชาเข้มงวด” ซึ่งผมเห็นด้วย แต่ต้องมีความยุติธรรมและมีเมตตา
ควบคู่กันไปด้วย) 

   ๔. ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต ผู้น าที่ดีควรมีความสามารถมองภาพรวมหรือสภาวการณ์
ในอนาคต (Scenario) ได้ โดยมีลางส านึกบางอย่าง (Sixth Sense) ที่บอกได้ว่าเรื่องใดท าแล้วจะดี เรื่องใดท าแล้ว
จะเกิดปัญหา ความสามารถนี้จะท าให้ผู้น าวางวิสัยทัศน์ (Vision) ได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น รัชกาลที่ ๔ ทรงเล็งเห็นว่า
ชาติตะวันตกก าลังรุกคืบเข้าในเอเชีย จึงได้ทรงเตรียมเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและเตรียมการศึกษาให้ราชบุตรราชธิดา
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ของพระองค์ท่าน ซึ่งต่อมารัชกาลที่ ๕ ก็ได้สืบทอดพระราชปณิธานนั้น โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่
ตลอดรัชกาล พาบ้านเมืองรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นมาได้ เรื่องการคาดการณ์อนาคตนี้เกี่ยวข้องกับพ้ืนฐาน    
ทางจิตใจและความคิดตามข้อ ๑. ด้วย กล่าวคือถ้าเป็นคนดีมีธรรมะ การตัดสินใจก็จะออกมาในทางมีเหตุมีผล    
มุ่งไปในด้านดีงามเสมอ แม้ถ้าหากผิดพลาดคลาดเคลื่อนบ้างก็จะไม่เสียหายมากนัก 

   ๕. ความสามารถในการบริหารคน  พระสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า คือ พระโมคคัลลานะ        
และพระสารีบุตรก็ยังมีคุณสมบัติแตกต่างกันส าหรับการจะเลือกใช้สอย ดังนั้น ผู้น าต้องรู้จักหาคนดีคนเก่งมาใช้งาน 
ต้องรู้จักแยกแยะว่าใครมีความรู้ความสามารถอย่างไร งานใดควรใช้คนประเภทไหนท า ถ้ารู้ไปถึงนิสัยใจคอ      
และพฤติกรรมส่วนตัว รวมถึงครอบครัวได้ก็ยิ่งดี ฉะนั้น การใช้คนให้เหมาะแก่งาน (Put the right man on the right job) 
จึงส าคัญยิ่ง แต่ที่ส าคัญกว่าคือ การรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถท างานได้อย่างคุ้มค่า ยาวนาน    
(ยิ่งใช้ยิ่งเก่ง) พร้อมทั้งมีความสุขในการท างาน (Happy Workplace) ผู้น าต้องพยายามท าให้คนเป็นทรัพย์สิน (Asset) 
ไม่ใช่หนี้สิน (Liability) อันเป็นภาระขององค์กร นอกจากนี้บางองค์กรมีการสร้างผู้น ารุ่นต่อไปอย่างเป็นระบบ    
เช่น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) มีการบ่มเพาะแล้วคัดกรองอย่างถี่ถ้วน เพ่ือวางทายาทคนที่จะเป็นผู้น าในอนาคต  
แบบรู้ตัวล่วงหน้าไม่คลุมเครือ ซึ่งระบบราชการไทยยังไม่สามารถจะท าได้เพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องซับซ้อน       
มากเกินไป 

   ๖. ความสามารถในการส่ือสาร อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ใช้ความสามารถในทางจิตวิทยาและวาทศิลป์      
พาคนเยอรมันไปตายในสงครามโลกนับล้าน ๆ คน ในขณะที่วินสตัน เชอร์ชิล ก็ใช้ค าพูดปลุกใจเป็นพลังให้ประชาชน
และทหารอังกฤษสู้กับเยอรมันจนสุดก าลังเช่นกัน “We shall defend our island, whatever the cost may 
be, we shall fight on the beaches…, we shall fight in the fields and in the streets…; we shall 
never surrender” การสื่อสารต่อผู้คนจึงเป็นได้ทั้งทางบวกและลบ ซึ่งในชีวิตประจ าวันผู้น าหรือหัวหน้าจะต้องพูดจา
กับเพ่ือนร่วมงานทั้งในการปรึกษาหารือ การประชุม การวางแผน การตัดสินใจ การสั่งการ การอธิบายชี้แจงค าสั่งหรือ
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการให้สัมภาษณ์หรือพูดต่อที่สาธารณะ ความผิดพลาดคลาดเคล่ือนของการสื่อสารอาจ
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่โลกแคบลงเพราะเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารทันสมัยมาก ข้อมูล
ข่าวสารที่ส่งกันไปมาในหน่วยงานและประชาชนมีมากมายมหาศาล ท าให้ความส าคัญของเรื่องนี้มีมากยิ่งขึ้นเป็น
ทวีคูณ ฉะนั้น การฝึกฝนเตรียมตัวที่ดีเพ่ือการสื่อสารที่ชัดเจนมีพลังไปในทางบวกจึงจ าเป็นส าหรับผู้น ามาก 

   ๗. ความมุ่งม่ันตั้งใจ  ผู้น าจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ  (Determination) ที่จะท างานให้ส าเร็จ         
โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ประกอบด้วยความอุตสาหะวิริยะเอาใจใส่ ความผูกพัน (Engagement) กับองค์กร    
และการมีแรงปรารถนา (Passion) ที่จะท างานให้ได้ผลดี มาร์ติน ลูเธอคิง จูเนียร์ เคยกล่าวไว้ว่า “คนกวาดถนน 
ถ้ามีใจรักในงาน ก็สามารถกวาดถนนได้เหมือน ไมเคิล แองเจโลวาดรูป เบโธเฟนเล่นดนตรี เชกสเปียร์เขียนบทกวี” 
ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้น าจะเป็นพลังดึงดูดให้ผู้ร่วมงานคึกคักเข้มแข็งตามไปด้วย เช่น ถ้าหัวหน้ามาท างานเช้า 
ลูกน้องก็จะมาเช้าตาม หัวหน้าขยัน ลูกน้องก็จะขยันตาม อย่างไรก็ดีผู้น าจะต้องค านึงถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ          
ของผู้ร่วมงานด้วย เพราะสภาพแวดล้อมทั้งงานและส่วนตัวอาจท าให้ความพร้อมที่ จะร่วมปฏิบัติงานมีไม่เท่ากัน 
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ฉะนั้น การสร้างบรรยากาศที่ดี การบ ารุงขวัญ การท าความเข้าใจในเป้าหมายและแผนงานที่จะเดินร่วมกันไป      
จึงมีความส าคัญที่ผู้น าจะรักษาสมดุลในการท างานให้เหมาะสมด้วยการน าพาผู้คนในองค์กรให้มีความมุ่งมั่น      
ตั้งใจท างานไปในระดับที่ใกล้เคียงกัน 

   ๘. ความฉลาด ปัจจุบันมีการแบ่งความฉลาดออกเป็นหลายแบบ ผมจึงเห็นว่าผู้น าหรือหัวหน้า        
ไม่จ าเป็นต้องฉลาดปราดเปรื่องมี I.Q. (Intelligence Quotient) สูงแบบเรียนหนังสือได้ A ทุกวิชา เพราะผู้น า
สามารถหาคนฉลาด ๆ มาช่วยงานได้ เถ้าแก่หรือเจ้าสัวมากมายที่เรียนหนังสือน้อยแต่ท าธุรกิจประสบผลส าเร็จ
ร่ ารวยเป็นเศรษฐี มีคนเรียนสูง ๆ  มาเป็นลูกน้อง ฉะนั้น ผู้น าไม่จ าเป็นต้องฉลาดมาก แต่ต้องเฉลียวเก่ง เพราะความเฉลียว
จะท าให้เห็นหรือสงสัยอะไรบางอย่างที่คนฉลาดมองข้ามไป มีตัวอย่างมากมายที่ผู้น าหรือหัวหน้าฉลาดแต่ไม่ เฉลียว
แล้วสร้างปัญหาจนพาองค์กรหรือประเทศชาติไปสู่หายนะ นอกจากนั้นแล้วผู ้น าจ าเป็นต้องมีความฉลาด      
ในการแก้ไขปัญหา A.Q. (Adversity Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ E.Q. (Emotional Quotient) ความฉลาด 
ทางสังคม S.Q. (Social Quotient) และความฉลาดทางจริยธรรมและศีลธรรม M.Q. (Moral Quotient) ด้วย        
จึงจะน าองค์กรหรือประเทศชาติ อยู่รอดปลอดภัย (Survival) และเจริญก้าวหน้า (Growth) ต่อไปได้ด้วยดี 

  บทสรุป บ้านเมืองเรามีปัญหาน้อยใหญ่มากมาย หลายปัญหาเรื้อรังแก้ไขไม่ส าเร็จ ปัญหาใหญ่ ๆ เช่น    
ความยากจน ความเหลื่อมล้ า การผูกขาดตัดตอน คุณภาพในการศึกษา โครงสร้างประชากร แรงงานหลบหนีเข้าเมือง 
การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ ความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ความแตกแยกทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ฯลฯ ปัญหาท่ีรองลงมา 
เช่น การพนัน สถานบันเทิงผิดกฎหมาย แชร์ลูกโซ่ การหลบเลี่ยงภาษี การขายสลากกินแบ่งเกินราคา ฯลฯ       
ส่วนปัญหาเล็กส่วนใหญ่เป็นปัญหาในการบริหารงานภายในส่วนราชการ เช่น ขาดอ านาจ ขาดคน ขาดงบประมาณ 
ขาดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ผมมีความเชื่อว่า “ยาวิเศษ” ของผมสามารถแก้ไขปัญหาให้เบาบางลง
ได้อย่างแน่นอน เพียงแต่ถ้าผู้น าหรือผู้บริหารที่มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบกล้าพอที่จะใช้ภาวะผู้น าที่ดี    
ทั้งแปดข้อข้างต้นเข้าจัดการกับปัญหาเหล่านั้น โดยเฉพาะปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ที่สร้างความเสียหายอย่างมากมาย
ทั้งทางชีวิตร่างกายและทางเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้ ยิ่งต้องการผู้น าที่ใช้ภาวะผู้น าเข้าจัดการกับปัญหานี้อย่างเต็ มที่
ประเทศจึงจะพ้นภัยไปได้ 

 “If you build an army of 100 lions and their leader is a dog, in any fight, the lions will die 
like a dog. But if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight like 
a lion.” Napoleon Bonaparte  

 
******************** 

 
 



- ๕๙๘ - 

ของพระองค์ท่าน ซึ่งต่อมารัชกาลที่ ๕ ก็ได้สืบทอดพระราชปณิธานนั้น โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่
ตลอดรัชกาล พาบ้านเมืองรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นมาได้ เรื่องการคาดการณ์อนาคตนี้เกี่ยวข้องกับพ้ืนฐาน    
ทางจิตใจและความคิดตามข้อ ๑. ด้วย กล่าวคือถ้าเป็นคนดีมีธรรมะ การตัดสินใจก็จะออกมาในทางมีเหตุมีผล    
มุ่งไปในด้านดีงามเสมอ แม้ถ้าหากผิดพลาดคลาดเคลื่อนบ้างก็จะไม่เสียหายมากนัก 

   ๕. ความสามารถในการบริหารคน  พระสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า คือ พระโมคคัลลานะ        
และพระสารีบุตรก็ยังมีคุณสมบัติแตกต่างกันส าหรับการจะเลือกใช้สอย ดังนั้น ผู้น าต้องรู้จักหาคนดีคนเก่งมาใช้งาน 
ต้องรู้จักแยกแยะว่าใครมีความรู้ความสามารถอย่างไร งานใดควรใช้คนประเภทไหนท า ถ้ารู้ไปถึงนิสัยใจคอ       
และพฤติกรรมส่วนตัว รวมถึงครอบครัวได้ก็ยิ่งดี ฉะนั้น การใช้คนให้เหมาะแก่งาน (Put the right man on the right job) 
จึงส าคัญยิ่ง แต่ที่ส าคัญกว่าคือ การรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถท างานได้อย่างคุ้มค่า ยาวนาน    
(ยิ่งใช้ยิ่งเก่ง) พร้อมทั้งมีความสุขในการท างาน (Happy Workplace) ผู้น าต้องพยายามท าให้คนเป็นทรัพย์สิน (Asset) 
ไม่ใช่หนี้สิน (Liability) อันเป็นภาระขององค์กร นอกจากนี้บางองค์กรมีการสร้างผู้น ารุ่นต่อไปอย่างเป็นระบบ    
เช่น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) มีการบ่มเพาะแล้วคัดกรองอย่างถี่ถ้วน เพ่ือวางทายาทคนที่จะเป็นผู้น าในอนาคต  
แบบรู้ตัวล่วงหน้าไม่คลุมเครือ ซึ่งระบบราชการไทยยังไม่สามารถจะท าได้เพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องซับซ้อน       
มากเกินไป 

   ๖. ความสามารถในการสื่อสาร อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ใช้ความสามารถในทางจิตวิทยาและวาทศิลป์      
พาคนเยอรมันไปตายในสงครามโลกนับล้าน ๆ คน ในขณะที่วินสตัน เชอร์ชิล ก็ใช้ค าพูดปลุกใจเป็นพลังให้ประชาชน
และทหารอังกฤษสู้กับเยอรมันจนสุดก าลังเช่นกัน “We shall defend our island, whatever the cost may 
be, we shall fight on the beaches…, we shall fight in the fields and in the streets…; we shall 
never surrender” การสื่อสารต่อผู้คนจึงเป็นได้ทั้งทางบวกและลบ ซึ่งในชีวิตประจ าวันผู้น าหรือหัวหน้าจะต้องพูดจา
กับเพ่ือนร่วมงานทั้งในการปรึกษาหารือ การประชุม การวางแผน การตัดสินใจ การสั่งการ การอธิบายชี้แจงค าสั่งหรือ
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการให้สัมภาษณ์หรือพูดต่อที่สาธารณะ ความผิดพลาดคลาดเคล่ือนของการสื่อสารอาจ
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่โลกแคบลงเพราะเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารทันสมัยมาก ข้อมูล
ข่าวสารที่ส่งกันไปมาในหน่วยงานและประชาชนมีมากมายมหาศาล ท าให้ความส าคัญของเรื่องนี้มีมากยิ่งขึ้นเป็น
ทวีคูณ ฉะนั้น การฝึกฝนเตรียมตัวที่ดีเพ่ือการสื่อสารที่ชัดเจนมีพลังไปในทางบวกจึงจ าเป็นส าหรับผู้น ามาก 

   ๗. ความมุ่งม่ันตั้งใจ  ผู้น าจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ  (Determination) ที่จะท างานให้ส าเร็จ         
โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ประกอบด้วยความอุตสาหะวิริยะเอาใจใส่ ความผูกพัน (Engagement) กับองค์กร    
และการมีแรงปรารถนา (Passion) ที่จะท างานให้ได้ผลดี มาร์ติน ลูเธอคิง จูเนียร์ เคยกล่าวไว้ว่า “คนกวาดถนน 
ถ้ามีใจรักในงาน ก็สามารถกวาดถนนได้เหมือน ไมเคิล แองเจโลวาดรูป เบโธเฟนเล่นดนตรี เชกสเปียร์เขียนบทกวี” 
ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้น าจะเป็นพลังดึงดูดให้ผู้ร่วมงานคึกคักเข้มแข็งตามไปด้วย เช่น ถ้าหัวหน้ามาท างานเช้า 
ลูกน้องก็จะมาเช้าตาม หัวหน้าขยัน ลูกน้องก็จะขยันตาม อย่างไรก็ดีผู้น าจะต้องค านึงถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ          
ของผู้ร่วมงานด้วย เพราะสภาพแวดล้อมทั้งงานและส่วนตัวอาจท าให้ความพร้อมที่ จะร่วมปฏิบัติงานมีไม่เท่ากัน 

- ๕๙๙ - 

ฉะนั้น การสร้างบรรยากาศที่ดี การบ ารุงขวัญ การท าความเข้าใจในเป้าหมายและแผนงานที่จะเดินร่วมกันไป      
จึงมีความส าคัญที่ผู้น าจะรักษาสมดุลในการท างานให้เหมาะสมด้วยการน าพาผู้คนในองค์กรให้มีความมุ่งมั่น      
ตั้งใจท างานไปในระดับที่ใกล้เคียงกัน 

   ๘. ความฉลาด ปัจจุบันมีการแบ่งความฉลาดออกเป็นหลายแบบ ผมจึงเห็นว่าผู้น าหรือหัวหน้า        
ไม่จ าเป็นต้องฉลาดปราดเปรื่องมี I.Q. (Intelligence Quotient) สูงแบบเรียนหนังสือได้ A ทุกวิชา เพราะผู้น า
สามารถหาคนฉลาด ๆ มาช่วยงานได้ เถ้าแก่หรือเจ้าสัวมากมายที่เรียนหนังสือน้อยแต่ท าธุรกิจประสบผลส าเร็จ
ร่ ารวยเป็นเศรษฐี มีคนเรียนสูง ๆ  มาเป็นลูกน้อง ฉะนั้น ผู้น าไม่จ าเป็นต้องฉลาดมาก แต่ต้องเฉลียวเก่ง เพราะความเฉลียว
จะท าให้เห็นหรือสงสัยอะไรบางอย่างที่คนฉลาดมองข้ามไป มีตัวอย่างมากมายที่ผู้น าหรือหัวหน้าฉลาดแต่ไม่ เฉลียว
แล้วสร้างปัญหาจนพาองค์กรหรือประเทศชาติไปสู่หายนะ นอกจากนั้นแล้วผู ้น าจ าเป็นต้องมีความฉลาด      
ในการแก้ไขปัญหา A.Q. (Adversity Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ E.Q. (Emotional Quotient) ความฉลาด 
ทางสังคม S.Q. (Social Quotient) และความฉลาดทางจริยธรรมและศีลธรรม M.Q. (Moral Quotient) ด้วย        
จึงจะน าองค์กรหรือประเทศชาติ อยู่รอดปลอดภัย (Survival) และเจริญก้าวหน้า (Growth) ต่อไปได้ด้วยดี 

  บทสรุป บ้านเมืองเรามีปัญหาน้อยใหญ่มากมาย หลายปัญหาเรื้อรังแก้ไขไม่ส าเร็จ ปัญหาใหญ่ ๆ เช่น    
ความยากจน ความเหลื่อมล้ า การผูกขาดตัดตอน คุณภาพในการศึกษา โครงสร้างประชากร แรงงานหลบหนีเข้าเมือง 
การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ ความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ความแตกแยกทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ฯลฯ ปัญหาท่ีรองลงมา 
เช่น การพนัน สถานบันเทิงผิดกฎหมาย แชร์ลูกโซ่ การหลบเลี่ยงภาษี การขายสลากกินแบ่งเกินราคา ฯลฯ       
ส่วนปัญหาเล็กส่วนใหญ่เป็นปัญหาในการบริหารงานภายในส่วนราชการ เช่น ขาดอ านาจ ขาดคน ขาดงบประมาณ 
ขาดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ผมมีความเชื่อว่า “ยาวิเศษ” ของผมสามารถแก้ไขปัญหาให้เบาบางลง
ได้อย่างแน่นอน เพียงแต่ถ้าผู้น าหรือผู้บริหารที่มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบกล้าพอที่จะใช้ภาวะผู้น าที่ดี    
ทั้งแปดข้อข้างต้นเข้าจัดการกับปัญหาเหล่านั้น โดยเฉพาะปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ที่สร้างความเสียหายอย่างมากมาย
ทั้งทางชีวิตร่างกายและทางเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้ ยิ่งต้องการผู้น าที่ใช้ภาวะผู้น าเข้าจัดการกับปัญหานี้อย่างเต็ มที่
ประเทศจึงจะพ้นภัยไปได้ 

 “If you build an army of 100 lions and their leader is a dog, in any fight, the lions will die 
like a dog. But if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight like 
a lion.” Napoleon Bonaparte  

 
******************** 
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ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๓ 
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ข้อคิด....“สุดยอดของนักปกครองคือการเป็นที่รักของประชาชน”

- ๖๐๑ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 ด้านการศึกษา   
  - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน ประเทศแคนาดา 
 - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การฝึกอบรม 
  - หลักสูตรนายอ าเภอ รุ่นที่ ๒๗ ได้ล าดับที่ ๑ (ได้รับรางวัลผลงาน วิชาการยอดเยี่ยมและรางวัลผู้มี 
   ลักษณะผู้น าดีเด่น) 
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับ ๙ รุ่นที่ ๔ ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  - หลักสูตรผู้บริหาร เรื่อง Fiscal Decentralization in Developing and Transition Countries ณ สถาบัน 
   Andrew Young School of Policy Studies , Georgia State University 

 ประวัติการรับราชการ 
  งานประจ า 
  มิถุนายน ๒๕๔๑ – ตุลาคม ๒๕๔๒  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
  มีนาคม ๒๕๔๓ – ตุลาคม ๒๕๔๕  รองอธิบดีกรมการปกครอง 
  ตุลาคม ๒๕๔๕ – มิถุนายน ๒๕๔๖  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
  ตุลาคม ๒๕๔๖ – ตุลาคม ๒๕๔๘  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
  ตุลาคม ๒๕๔๘ – ตุลาคม ๒๕๔๙  อธิบดีกรมท่ีดิน 
  ตุลาคม ๒๕๔๙ – กันยายน ๒๕๕๑  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ตุลาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๓  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  งานอ่ืน ๆ 
  มิถุนายน ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๓ ประธานกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

  สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช ้
  กฎหมาย องค์คณะที่ ๑ 
 มิถุนายน ๒๕๖๓ กรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต 
   ของ ป.ป.ช. 

 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ 
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- ๖๐๒ - 

รางวัลและการเชิดชูเกียรติ 
 - เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เฝ้ารับเสด็จและถวายงาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
  พระบรมราชินีนาถที่เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ และได้รับ  
  พระราชทาน “เหรียญทองสองพระองค์ล้อมเพชรมหาวิชัยมงกุฎ” 
  - ได้รับพระราชทาน เข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  - ได้รับการคัดเลือกจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้เป็นวิทยากรโครงการตามรอยพระยุคลบาท ในระดับบริหาร 

(มีผู้ได้รับคัดเลือก จ านวน ๒๕ คน) 
   - ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านการกระจายอ านาจระดับสูง (High-Level Advisory Group of  
    Experts on Decentralization : AGRED) ในจ านวน ๑๕ คน จากทั่วโลกตามมติของคณะมนตรี ขององค์กร 
    ตั้งถิ่นฐานมนุษย์ สหประชาชาติ (UN – Habitat) ปี พ.ศ. ๒๕๔๕  
 - ได้รับการคัดเลือกจาก ก.พ.ร. ให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น และได้รับทุนการศึกษาหลักสูตร  
  “Senior Managers in Government” ณ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ 
  - เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัล “บุคคลดีเด่นด้านการสนับสนุนการป้องกัน  
   และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับประเทศ ปี ๒๕๔๖” และจังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด   
   จากส านักงาน ป.ป.ส. ด้วย 
  - ได้รับรางวัลจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๘  
   จากส านักงาน ป.ป.ส. (จังหวัดนครสวรรค์) 
  - ได้รับรางวัลจากชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล ประเภท คนดีเชิงประจักษ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถือเป็นครั้งแรก         
   ที่มีการมอบรางวัลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 - ได้รับรางวัล “คนดีเมืองสี่แคว ประจ าปี ๒๕๔๘” จาก สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
  - ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR Award) ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
 บทน า 
 เมื ่อผมได้รับการติดต่อให้เขียนบทความในหนังสือคัมภีร์นักปกครองให้ครอบคลุมหลักการ ท างาน 
วิธีการ ผลงานที่ภูมิใจ วิสัยทัศน์ เทคนิคการบริหาร การแก้ไขปัญหาและปัจจัยแห่งความส าเร็จเพ่ือเป็นวิทยาทาน    
แก่นักปกครองรุ่นหลังและแก่นักรัฐศาสตร์ทั่วไป ผมก็มานั่งคิดว่าวิธีเดินเรื่องที่ดีที่สุด  คือ การเอาภารกิจหลัก ๆ         
ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขเป็นกรอบและไล่เรียงสิ่งที่คิดว่าดี ๆ ที่ได้ท าไปในแต่ละภารกิจ และเพ่ื อให้เข้าถึง       
ความรู้สึกในขณะที่ก าลังกระท าภารกิจนั้น ๆ จะได้แทรกค าบรรยายบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น พร้อมกรณีตัวอย่าง 
เพ่ือให้เห็นวิธีการท างานและการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งเห็นถึงวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าในการสร้างศรัทธา    
ในฐานะพ่อเมืองพร้อมกันไปด้วย 

- ๖๐๓ - 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ อ่านต้องระลึกเสมอว่าสิ่งที่ปฏิบัติจัดท าไปนั้นเกิดในบรรยากาศของการเมือง สังคม         
และสิ่งแวดล้อมในช่วงเกือบยี่สิบปีก่อนหน้านี้ จึงควรที่จะต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ดีว่าอะไรบ้างที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ อย่างไรก็ตามผู้เขียนมั่นใจว่าแม้ทุกวันนี้จะเป็นยุคดิจิทัลก็ตาม แต่สิ่งที่ดิจิทัลแทนไม่ได้ คือการสร้าง
ศรัทธาในฐานะพ่อเมืองด้วยการเข้าถึงประชาชนและให้ประชาชนเข้าถึงได้ เพื่อให้สามารถบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข
ได้ตรงความต้องการและเร็วที่สุด ต่อจากนี้ผมก็จะขอไล่เรียงหลักในการท างานและภารกิจต่าง ๆ ที่ฝ่ายปกครอง          
ต้องไปบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขตามล าดับดังต่อไปนี้  
 ๒.๑ หลักและจุดยืนในการท างาน 
 ภาวะผู้น าจากวันที่เป็นนิสิต 
 ภาวะผู้น าของผมน่าจะเริ่มสะสมมาตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการร่วมกิจกรรม      
นิสิตต่าง ๆ จนได้รับรางวัลขุนพลดาบสากลของจุฬาฯ และได้รับเลือกเป็นอุปนายกสโมสรนิสิต แต่ที่ส าคัญคือการได้เป็น
ประธานคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการของนิสิตจุฬาฯ ครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
ซึ่งเป็นการเปิดบ้าน (Open House) ครั้งแรกของจุฬาฯ เพ่ือให้ประชาชน นักวิชาการ และนักเรียนทั่วประเทศ   
เข้าเยี่ยมชมพัฒนาการทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา*  
 หน้าที่ประธานท าให้ผมต้องประชุมร่วมกับผู้แทนคณะ ๑๔ คณะ ประธานชมรมวิชาการทุกคณะ 
ประธานชมรมต่าง ๆ ของสโมสรนิสิต รวมทั้งคณะอาจารย์ที่ปรึกษา รวมแล้วผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๕๐ คน โดยมีภารกิจ
ตั้งแต่ การหาทุนจัดงานเองทั้งหมด พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้คณะและชมรมต่าง ๆ ออกแบบผังการแสดง 
(Master Plan) ของทั้งมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์ จัดตารางการแสดงของทั้งมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เวลา
ถึงหนึ่งภาคการศึกษาในการเตรียมงาน 
 ที่ส าคัญที่สุด คือ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไปได้ครึ่งทางแล้ว เห็นว่างานนิทรรศการนี้มีคุณภาพ 
มีความสมบูรณ์เพียงพอ จึงมีมติให้น าความขึ้นกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ โดยให้ผมในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายนิสิต เป็นผู้ท าหนังสือ
กราบบังคมทูล ซึ่งถือเป็นมิติที่แปลกใหม่มากในยุคปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นระยะภายหลังรัฐประหารเพียง ๑ ป ี       
และยังมอบให้ประธานฝ่ายนิสิตเป็นผู้กราบบังคมทูลรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย และระหว่างงาน
ได้รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ซ่ึงเสด็จทอดพระเนตรการแสดงผลงาน     
ของนิสิตเป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งการท าหน้าที่ของผมในทั้งสองโอกาสส าคัญนี้ เมื่อมามองย้อนหลังกลับไป        
จะรู้ว่าถ้าเป็นข้าราชการจะต้องเป็นข้าราชการระดับสูง และเพียงบางคนเท่านั้นที่จะได้รับโอกาสเช่นนี้ กิจกรรมนิสิต    
ที่ผมกล่าวน ามานี้ เป็นการสร้างทักษะในการจัดการ (Management Skills) ด้วยการปฏิบัติจริงให้แก่ตัวผม    
และผู้ร่วมงานทุกคนและเป็นการสร้างภาวะผู้น า (Leadership) แก่นิสิตระดับแกนน าเพื่อให้ได้รับความร่วมมือ  
ในการท างานจากนิสิตอื่น ๆ ที่เป็นเพียงเพ่ือนร่วมงาน (Colleagues) ไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่อย่างใด 
-------------------------------- 
* นายพีรพล  ไตรทศาวิทย์ บทความเรื่อง “พ.ศ. ๒๕๑๕ แรกมีนิทรรศการทางวิชาการของนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” ในหนังสือ “๕๐ ปี จามจุรี ๑๒” 



- ๖๐๒ - 

รางวัลและการเชิดชูเกียรติ 
 - เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เฝ้ารับเสด็จและถวายงาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
  พระบรมราชินีนาถที่เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ และได้รับ  
  พระราชทาน “เหรียญทองสองพระองค์ล้อมเพชรมหาวิชัยมงกุฎ” 
  - ได้รับพระราชทาน เข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  - ได้รับการคัดเลือกจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้เป็นวิทยากรโครงการตามรอยพระยุคลบาท ในระดับบริหาร 

(มีผู้ได้รับคัดเลือก จ านวน ๒๕ คน) 
   - ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านการกระจายอ านาจระดับสูง (High-Level Advisory Group of  
    Experts on Decentralization : AGRED) ในจ านวน ๑๕ คน จากทั่วโลกตามมติของคณะมนตรี ขององค์กร 
    ตั้งถิ่นฐานมนุษย์ สหประชาชาติ (UN – Habitat) ปี พ.ศ. ๒๕๔๕  
 - ได้รับการคัดเลือกจาก ก.พ.ร. ให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น และได้รับทุนการศึกษาหลักสูตร  
  “Senior Managers in Government” ณ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ 
  - เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัล “บุคคลดีเด่นด้านการสนับสนุนการป้องกัน  
   และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับประเทศ ปี ๒๕๔๖” และจังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด   
   จากส านักงาน ป.ป.ส. ด้วย 
  - ได้รับรางวัลจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๘  
   จากส านักงาน ป.ป.ส. (จังหวัดนครสวรรค์) 
  - ได้รับรางวัลจากชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล ประเภท คนดีเชิงประจักษ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถือเป็นครั้งแรก         
   ที่มีการมอบรางวัลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 - ได้รับรางวัล “คนดีเมืองสี่แคว ประจ าปี ๒๕๔๘” จาก สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
  - ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR Award) ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
 บทน า 
 เมื่อผมได้รับการติดต่อให้เขียนบทความในหนังสือคัมภีร์นักปกครองให้ครอบคลุมหลักการ ท างาน 
วิธีการ ผลงานที่ภูมิใจ วิสัยทัศน์ เทคนิคการบริหาร การแก้ไขปัญหาและปัจจัยแห่งความส าเร็จเพ่ือเป็นวิทยาทาน    
แก่นักปกครองรุ่นหลังและแก่นักรัฐศาสตร์ทั่วไป ผมก็มานั่งคิดว่าวิธีเดินเรื่องที่ดีที่สุด  คือ การเอาภารกิจหลัก ๆ         
ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขเป็นกรอบและไล่เรียงสิ่งที่คิดว่าดี ๆ ที่ได้ท าไปในแต่ละภารกิจ และเพ่ื อให้เข้าถึง       
ความรู้สึกในขณะที่ก าลังกระท าภารกิจนั้น ๆ จะได้แทรกค าบรรยายบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น พร้อมกรณีตัวอย่าง 
เพ่ือให้เห็นวิธีการท างานและการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งเห็นถึงวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าในการสร้างศรัทธา    
ในฐานะพ่อเมืองพร้อมกันไปด้วย 

- ๖๐๓ - 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ อ่านต้องระลึกเสมอว่าสิ่งที่ปฏิบัติจัดท าไปนั้นเกิดในบรรยากาศของการเมือง สังคม         
และสิ่งแวดล้อมในช่วงเกือบยี่สิบปีก่อนหน้านี้ จึงควรที่จะต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ดีว่าอะไรบ้างที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ อย่างไรก็ตามผู้เขียนมั่นใจว่าแม้ทุกวันนี้จะเป็นยุคดิจิทัลก็ตาม แต่สิ่งที่ดิจิทัลแทนไม่ได้ คือการสร้าง
ศรัทธาในฐานะพ่อเมืองด้วยการเข้าถึงประชาชนและให้ประชาชนเข้าถึงได้ เพื่อให้สามารถบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข
ได้ตรงความต้องการและเร็วที่สุด ต่อจากนี้ผมก็จะขอไล่เรียงหลักในการท างานและภารกิจต่าง ๆ ที่ฝ่ายปกครอง          
ต้องไปบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขตามล าดับดังต่อไปนี้  
 ๒.๑ หลักและจุดยืนในการท างาน 
 ภาวะผู้น าจากวันที่เป็นนิสิต 
 ภาวะผู้น าของผมน่าจะเริ่มสะสมมาตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการร่วมกิจกรรม      
นิสิตต่าง ๆ จนได้รับรางวัลขุนพลดาบสากลของจุฬาฯ และได้รับเลือกเป็นอุปนายกสโมสรนิสิต แต่ที่ส าคัญคือการได้เป็น
ประธานคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการของนิสิตจุฬาฯ ครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
ซึ่งเป็นการเปิดบ้าน (Open House) ครั้งแรกของจุฬาฯ เพ่ือให้ประชาชน นักวิชาการ และนักเรียนทั่วประเทศ   
เข้าเยี่ยมชมพัฒนาการทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา*  
 หน้าที่ประธานท าให้ผมต้องประชุมร่วมกับผู้แทนคณะ ๑๔ คณะ ประธานชมรมวิชาการทุกคณะ 
ประธานชมรมต่าง ๆ ของสโมสรนิสิต รวมทั้งคณะอาจารย์ที่ปรึกษา รวมแล้วผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๕๐ คน โดยมีภารกิจ
ตั้งแต่ การหาทุนจัดงานเองทั้งหมด พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้คณะและชมรมต่าง ๆ ออกแบบผังการแสดง 
(Master Plan) ของทั้งมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์ จัดตารางการแสดงของทั้งมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เวลา
ถึงหนึ่งภาคการศึกษาในการเตรียมงาน 
 ที่ส าคัญที่สุด คือ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไปได้คร่ึงทางแล้ว เห็นว่างานนิทรรศการนี้มีคุณภาพ 
มีความสมบูรณ์เพียงพอ จึงมีมติให้น าความขึ้นกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ โดยให้ผมในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายนิสิต เป็นผู้ท าหนังสือ
กราบบังคมทูล ซึ่งถือเป็นมิติที่แปลกใหม่มากในยุคปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นระยะภายหลังรัฐประหารเพียง ๑ ป ี       
และยังมอบให้ประธานฝ่ายนิสิตเป็นผู้กราบบังคมทูลรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย และระหว่างงาน
ได้รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ซึ่งเสด็จทอดพระเนตรการแสดงผลงาน     
ของนิสิตเป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งการท าหน้าที่ของผมในทั้งสองโอกาสส าคัญนี้ เมื่อมามองย้อนหลังกลับไป        
จะรู้ว่าถ้าเป็นข้าราชการจะต้องเป็นข้าราชการระดับสูง และเพียงบางคนเท่านั้นที่จะได้รับโอกาสเช่นนี้ กิจกรรมนิสิต    
ที่ผมกล่าวน ามานี้ เป็นการสร้างทักษะในการจัดการ (Management Skills) ด้วยการปฏิบัติจริงให้แก่ตัวผม    
และผู้ร่วมงานทุกคนและเป็นการสร้างภาวะผู้น า (Leadership) แก่นิสิตระดับแกนน าเพื่อให้ได้รับความร่วมมือ  
ในการท างานจากนิสิตอื่น ๆ ที่เป็นเพียงเพ่ือนร่วมงาน (Colleagues) ไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่อย่างใด 
-------------------------------- 
* นายพีรพล  ไตรทศาวิทย์ บทความเรื่อง “พ.ศ. ๒๕๑๕ แรกมีนิทรรศการทางวิชาการของนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” ในหนังสือ “๕๐ ปี จามจุรี ๑๒” 



- ๖๐๔ - 

 ภาวะผู้น าแบบเพื่อนนี้เอง ที่กลายเป็นทักษะส าคัญที่ผมใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ “พ่อเมือง” เพ่ือเข้าถึง
ประชาชน และให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และได้รับศรัทธาจากประชาชน และข้าราชการที่เป็นคนดีทั้งหลาย    
ดังที่จะได้กล่าวให้เห็นชัดเจนในตอนต่อไป 
 ผมได้คิดประมวลจุดยืนและหลักยึดในการท างานของผมตั้งแต่สมัยได้ รับเลือกตั้งเป็นผู้น านิสิต         
ในต าแหน่งอุปนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจนเกษียณอายุราชการ พบว่าจะหมุนเวียนอยู่ในหลัก
ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อรวมกันในการปฏิบัติแต่ละภารกิจ ซึ่งเมื่อผมขยายความต่อไปในงานแต่ละมิติพร้อมกรณี
ตัวอย่าง ผู้อ่านก็จะได้เห็นเองว่าผมได้ยึดหลักใดบ้างในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพอประมวลได้ ๑๙ รายการด้วยกัน คือ  
 (๑) จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูล รับฟังให้ชัดเจน และครอบคลุม ก่อนประกาศนโยบาย วิสัยทัศน์ และจุดยืน 

(๒) ต้องเป็นนักแก้ปัญหา ไม่หนีปัญหา มีค าตอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 (๓) ต้องไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาและความทุกข์ของประชาชน 
 (๔) ท างานอย่างมีแผนและข้ันตอนในการท างาน 
 (๕) สื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายและเข้าใจง่าย 
 (๖) ท างานอย่างมีระบบและวางระบบในการท างาน 
 (๗) ให้ข้าราชการและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการส าคัญ 
 (๘) กล้าเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องและกับสถานการณ์วิกฤติ 
 (๙) กล้าตัดสินใจในทุกสถานการณ์ 
 (๑๐) คบง่าย คุยง่ายกับประชาชนและข้าราชการที่เป็นคนเก่งหรือคนดี และประชาชนที่ประกอบสัมมาชีพ 
 (๑๑) รู้จักคนทั้งท่ีเป็นประชาชน เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีก่อนก าหนดระดับของฝีมือ 
จริยธรรมและการคบหา 
 (๑๒) สร้างบรรยากาศการท างานที่สร้างสรรค์และอยู่ระหว่างตึง ๆ หย่อน ๆ  
 (๑๓) ไปรับต าแหน่งที่ไหนต้องท าให้ที่นั่นดีขึ้น 
 (๑๔) ยึดหลักการท างานกับสิ่งที่เป็นแก่น (Core Issues) ไม่เสียเวลาไปยุ่งกับกระพ้ี  
 (๑๕) ท างานบนหลักการ เหตุผล พูดตรงไปตรงมา และให้ลูกน้องทราบว่าเราชอบคนแบบนี้และเป็นที่
พ่ึงของลูกน้องได้ 
 (๑๖) ยึดความเป็นธรรม ถูกต้อง และความโปร่งใสในทุกมิติของการบริหาร โดยเฉพาะการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
 (๑๗) ยึดความรวดเร็ว ถูกต้อง และพิจารณาผลกระทบในการท างานด้วย 
 (๑๘) ต้องท าในสิ่งที่พูดออกไป (Action is better than words) ไม่แน่ใจอย่ารับปาก 
 (๑๙) รักษาความสง่างามหรือเกียรติศักดิ์ของข้าราชการ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของการท างาน 
 ๒.๒ การปฏิบัติงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 (๑) การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน  

- ๖๐๕ - 

  ผู้เขียนได้เน้นและให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านเพ่ือให้สามารถ 
“เกาให้ถูกที่คัน” ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ แต่การที่ประชาชนเพียงไม่กี่คนหรือกลุ่มเล็ก ๆ อาจส่งเสียง       
ได้ไม่ดังพอที่จะแก้ไขปัญหาใหญ่ ๆ ได้ เช่น ยาเสพติด การปฏิบัติไม่ถูกไม่ต้องของข้าราชการในพ้ืนที่ ฯลฯ จึงให้มา
รวมตัวกัน ในรูปของประชาคมหมู่บ้าน (ในทุกจังหวัดที่ผู้เขียนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด) โดยให้ประชาคมหมู่บ้าน  
เป็นเวทีกลางที่เป็นจุดเริ่มและจุดกระตุ้นและอ านวยความสะดวก ให้ชาวบ้านได้มีโอกาสมาพบปะกันเพ่ือร่วมกัน
เสนอปัญหาและความต้องการตลอดจนแนวทางแก้ไข 
  องค์ประกอบของประชาคมหมู่บ้าน ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. 
๒ คน กรรมการหมู่บ้าน ๓ คน ตัวแทนฝ่ายประชาชนได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ครู สจ. ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ผู้แทนธุรกิจเอกชน
ที่อยู่ในหมู่บ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน ผู้น าศาสนา อสม./อช./ผู้น า อช. ผู้แทนกลุ่มอาชีพ    
ผู้แทนเกษตรกร โดยมีเงื่อนไขการด าเนินงานประชาคมหมู่บ้านดังนี้  
  ๑) มีอัตราส่วน ๕ - ๑๐% ของจ านวนประชากรในหมู่บ้าน  
  ๒) กรณีองค์ประกอบของประชาคมหมู่บ้านมีน้อยให้เลือกตัวแทนจากกลุ่มหรือคุ้มบ้านในหมู่บ้าน 
มาเพ่ิมเติม  
  ๓) ประธานและเลขานุการเลือกจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้านต้องจัดให้มี
การพบปะพูดคุยกันอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย ๑-๒ เดือน/ครั้ง หรือเมื่อมีความจ าเป็น เพ่ือเสนอปัญหา หาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน น าปัญหาของชุมชนที่ เกินขีดความสามารถเสนอต่อ อบต.          
และส่วนราชการเพ่ือมาแก้ไขให้ 
  ในจังหวัดนครสวรรค์ ประชาคมหมู่บ้านท าหน้าที่ระดมพลังความคิดและความสามารถในการแก้ปัญหา 
และชุมชนได้จัดเรียงความส าคัญประเภทปัญหาของจังหวัดไว้เป็นล าดับ คือ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การคมนาคม 
ราคาผลผลิตตกต่ า ความยากจน การว่างงาน ขาดเงินทุน ขาดไฟฟ้า ขาดการติดต่อสื่อสาร และน้ าอุปโภคบริโภค  
ซ่ึงประเภทปัญหาเหล่านี้ ได้จัดเป็นฐานข้อมูลในการท าแผนงานและโครงการเสนอขอรับงบประมาณจาก               
แหล่งงบประมาณต่าง ๆ ต่อไป การก าหนดกรอบกว้าง ๆ ขององค์ประกอบประชาคมไว้เช่นนี้ เจตนาของผู้เขียน             
ก็เพื่อไม่ให้เกิดลักษณะของประชาคมที่มาจากบางพวกบางกลุ่มเท่านั้น เพราะในระยะยาวจะไม่สามารถเป็น    
องค์กรตัวแทนของชาวบ้านได้  
  การท าประชาคมหมู่บ้านได้เริ่มตั้งแต่จังหวัดนครนายกในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในฐานะที่เป็นจังหวัด
น าร่องของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และได้จัดท า “โครงการรวมพลังสร้างนครนายก” ขึ้น
เพ่ือผนึกก าลังทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ทั้งภาคราชการและประชาชนหัวก้าวหน้าในพ้ืนที่ ช่วยกันไปกระตุ้นชาวบ้าน
ให้ตื่นอย่างเป็นระบบ โดยใช้สิ่งจูงใจในระยะสั้น คือ โครงการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ (โครงการมิยาซาว่า) ซึ่งได้จัดสรร
งบประมาณให้หมู่บ้านละหนึ่งแสนบาท ในการจัดท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยให้ผ่านองค์กรบริหารส่วนต าบล 
นอกจากนั้นได้อาศัยโครงการพัฒนาต าบล ซึ่งก าหนดให้ต าบลละประมาณสองแสนถึงสี่แสนบาท เป็นสิ่งจูงใจให้ชาวบ้าน
มารวมตัวในรูปประชาคม โดยมีนโยบายจังหวัดตั้งแต่เริ่มต้นว่าหากประชาคมได้ประชุมเสนอปัญหามาตามต้องการ 
และได้จัดล าดับความส าคัญแล้วห้ามคณะกรรมการหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนต าบลแก้ไขโครงการของ



- ๖๐๔ - 

 ภาวะผู้น าแบบเพื่อนนี้เอง ที่กลายเป็นทักษะส าคัญที่ผมใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ “พ่อเมือง” เพ่ือเข้าถึง
ประชาชน และให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และได้รับศรัทธาจากประชาชน และข้าราชการที่เป็นคนดีทั้งหลาย    
ดังที่จะได้กล่าวให้เห็นชัดเจนในตอนต่อไป 
 ผมได้คิดประมวลจุดยืนและหลักยึดในการท างานของผมตั้งแต่สมัยได้ รับเลือกตั้งเป็นผู้น านิสิต         
ในต าแหน่งอุปนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจนเกษียณอายุราชการ พบว่าจะหมุนเวียนอยู่ในหลัก
ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อรวมกันในการปฏิบัติแต่ละภารกิจ ซึ่งเมื่อผมขยายความต่อไปในงานแต่ละมิติพร้อมกรณี
ตัวอย่าง ผู้อ่านก็จะได้เห็นเองว่าผมได้ยึดหลักใดบ้างในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพอประมวลได้ ๑๙ รายการด้วยกัน คือ  
 (๑) จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูล รับฟังให้ชัดเจน และครอบคลุม ก่อนประกาศนโยบาย วิสัยทัศน์ และจุดยืน 

(๒) ต้องเป็นนักแก้ปัญหา ไม่หนีปัญหา มีค าตอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 (๓) ต้องไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาและความทุกข์ของประชาชน 
 (๔) ท างานอย่างมีแผนและข้ันตอนในการท างาน 
 (๕) สื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายและเข้าใจง่าย 
 (๖) ท างานอย่างมีระบบและวางระบบในการท างาน 
 (๗) ให้ข้าราชการและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการส าคัญ 
 (๘) กล้าเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องและกับสถานการณ์วิกฤติ 
 (๙) กล้าตัดสินใจในทุกสถานการณ์ 
 (๑๐) คบง่าย คุยง่ายกับประชาชนและข้าราชการที่เป็นคนเก่งหรือคนดี และประชาชนที่ประกอบสัมมาชีพ 
 (๑๑) รู้จักคนทั้งท่ีเป็นประชาชน เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีก่อนก าหนดระดับของฝีมือ 
จริยธรรมและการคบหา 
 (๑๒) สร้างบรรยากาศการท างานที่สร้างสรรค์และอยู่ระหว่างตึง ๆ หย่อน ๆ  
 (๑๓) ไปรับต าแหน่งที่ไหนต้องท าให้ที่นั่นดีขึ้น 
 (๑๔) ยึดหลักการท างานกับสิ่งที่เป็นแก่น (Core Issues) ไม่เสียเวลาไปยุ่งกับกระพ้ี  
 (๑๕) ท างานบนหลักการ เหตุผล พูดตรงไปตรงมา และให้ลูกน้องทราบว่าเราชอบคนแบบนี้และเป็นที่
พ่ึงของลูกน้องได้ 
 (๑๖) ยึดความเป็นธรรม ถูกต้อง และความโปร่งใสในทุกมิติของการบริหาร โดยเฉพาะการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
 (๑๗) ยึดความรวดเร็ว ถูกต้อง และพิจารณาผลกระทบในการท างานด้วย 
 (๑๘) ต้องท าในสิ่งที่พูดออกไป (Action is better than words) ไม่แน่ใจอย่ารับปาก 
 (๑๙) รักษาความสง่างามหรือเกียรติศักดิ์ของข้าราชการ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของการท างาน 
 ๒.๒ การปฏิบัติงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 (๑) การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน  

- ๖๐๕ - 

  ผู้เขียนได้เน้นและให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านเพ่ือให้สามารถ 
“เกาให้ถูกที่คัน” ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ แต่การที่ประชาชนเพียงไม่กี่คนหรือกลุ่มเล็ก ๆ อาจส่งเสียง       
ได้ไม่ดังพอที่จะแก้ไขปัญหาใหญ่ ๆ ได้ เช่น ยาเสพติด การปฏิบัติไม่ถูกไม่ต้องของข้าราชการในพ้ืนที่ ฯลฯ จึงให้มา
รวมตัวกัน ในรูปของประชาคมหมู่บ้าน (ในทุกจังหวัดที่ผู้เขียนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด) โดยให้ประชาคมหมู่บ้าน  
เป็นเวทีกลางที่เป็นจุดเริ่มและจุดกระตุ้นและอ านวยความสะดวก ให้ชาวบ้านได้มีโอกาสมาพบปะกันเพ่ือร่วมกัน
เสนอปัญหาและความต้องการตลอดจนแนวทางแก้ไข 
  องค์ประกอบของประชาคมหมู่บ้าน ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. 
๒ คน กรรมการหมู่บ้าน ๓ คน ตัวแทนฝ่ายประชาชนได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ครู สจ. ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ผู้แทนธุรกิจเอกชน
ที่อยู่ในหมู่บ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน ผู้น าศาสนา อสม./อช./ผู้น า อช. ผู้แทนกลุ่มอาชีพ    
ผู้แทนเกษตรกร โดยมีเงื่อนไขการด าเนินงานประชาคมหมู่บ้านดังนี้  
  ๑) มีอัตราส่วน ๕ - ๑๐% ของจ านวนประชากรในหมู่บ้าน  
  ๒) กรณีองค์ประกอบของประชาคมหมู่บ้านมีน้อยให้เลือกตัวแทนจากกลุ่มหรือคุ้มบ้านในหมู่บ้าน 
มาเพ่ิมเติม  
  ๓) ประธานและเลขานุการเลือกจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้านต้องจัดให้มี
การพบปะพูดคุยกันอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย ๑-๒ เดือน/ครั้ง หรือเมื่อมีความจ าเป็น เพ่ือเสนอปัญหา หาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน น าปัญหาของชุมชนที่ เกินขีดความสามารถเสนอต่อ อบต.          
และส่วนราชการเพ่ือมาแก้ไขให้ 
  ในจังหวัดนครสวรรค์ ประชาคมหมู่บ้านท าหน้าที่ระดมพลังความคิดและความสามารถในการแก้ปัญหา 
และชุมชนได้จัดเรียงความส าคัญประเภทปัญหาของจังหวัดไว้เป็นล าดับ คือ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การคมนาคม 
ราคาผลผลิตตกต่ า ความยากจน การว่างงาน ขาดเงินทุน ขาดไฟฟ้า ขาดการติดต่อสื่อสาร และน้ าอุปโภคบริโภค  
ซึ่ งประเภทปัญหาเหล่านี้ ได้จัดเป็นฐานข้อมูลในการท าแผนงานและโครงการเสนอขอรับงบประมาณจาก               
แหล่งงบประมาณต่าง ๆ ต่อไป การก าหนดกรอบกว้าง ๆ ขององค์ประกอบประชาคมไว้เช่นนี้ เจตนาของผู้เขียน             
ก็เพื่อไม่ให้เกิดลักษณะของประชาคมที่มาจากบางพวกบางกลุ่มเท่านั้น เพราะในระยะยาวจะไม่สามารถเป็น    
องค์กรตัวแทนของชาวบ้านได้  
  การท าประชาคมหมู่บ้านได้เริ่มตั้งแต่จังหวัดนครนายกในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในฐานะที่เป็นจังหวัด
น าร่องของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และได้จัดท า “โครงการรวมพลังสร้างนครนายก” ขึ้น
เพ่ือผนึกก าลังทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ทั้งภาคราชการและประชาชนหัวก้าวหน้าในพ้ืนที่ ช่วยกันไปกระตุ้นชาวบ้าน
ให้ตื่นอย่างเป็นระบบ โดยใช้สิ่งจูงใจในระยะสั้น คือ โครงการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ (โครงการมิยาซาว่า) ซึ่งได้จัดสรร
งบประมาณให้หมู่บ้านละหนึ่งแสนบาท ในการจัดท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยให้ผ่านองค์กรบริหารส่วนต าบล 
นอกจากนั้นได้อาศัยโครงการพัฒนาต าบล ซึ่งก าหนดให้ต าบลละประมาณสองแสนถึงสี่แสนบาท เป็นสิ่งจูงใจให้ชาวบ้าน
มารวมตัวในรูปประชาคม โดยมีนโยบายจังหวัดตั้งแต่เริ่มต้นว่าหากประชาคมได้ประชุมเสนอปัญหามาตามต้องการ 
และได้จัดล าดับความส าคัญแล้วห้ามคณะกรรมการหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนต าบลแก้ไขโครงการของ



- ๖๐๖ - 

ชาวบ้านเด็ดขาด โดยให้นายอ าเภอก ากับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพราะหากเราสามารถ
กระตุ้นให้ชาวบ้านรวมตัวกันแล้ว ต้องให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของการรวมตัวนั้น การรวมตัวนั้นก็จะเกิด      
ความยั่งยืน ซึ่งนโยบายของจังหวัดนี้ต่อมาระยะหลังเจ้าของนโยบายในส่วนกลางก็ได้สั่งการแก้ไขให้เป็นไป         
ในแนวทางของจังหวัดเช่นกัน ส าหรับในระยะกลางและระยะยาวเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในการเกาให้ถูกที่คัน 
ผู้เขียนจึงได้ก าหนดนโยบายขึ้นเองดังนี้  

 - ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านส่วนใดก็ตามที่ส่วนราชการสามารถแก้ไขได้ ให้รับไป
ด าเนินการโดยให้อ าเภอเป็นแกนกลางติดตามผล 
  - ปัญหาความต้องการของชาวบ้านส่วนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้น ามารวบรวมจัดท าเป็น
แผนพัฒนาอ าเภอ โดยชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจว่าผลจากการรวมตัวนี้จะได้เอาปัญหาความต้องการไปท าในอนาคต 
แต่การให้เสนอปัญหามานี้ ให้ชาวบ้านถกเถียงปัญหาและความต้องการกัน โดยใช้หลักเกณฑ์ง่าย ๆ คือ “จ านวน
ครัวเรือนและพ้ืนที่ประสบความเสียหาย ตลอดจนความรุนแรงของปัญหานั้น” ประกอบด้วยเพ่ือจะได้เรียงล าดับ   
ตามความส าคัญของปัญหาตามเกณฑ์เหล่านี้  
  ทั้งนี้ ผู้เขียนได้น าชุดแบบฟอร์มการวางแผนพัฒนาอ าเภอ ซึ่งผู้เขียนเมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐกิจและสังคม วิทยาลัยการปกครอง (พ.ศ.  ๒๕๒๕) และคณะวิทยากรได้ร่วมกันคิดขึ้น   
และท าเป็นคู่มือใช้อบรมวิทยากรจังหวัดและอ าเภอในสมัยนั้น แทนที่จะปล่อยให้วิทยากรประชาคมต่างคนต่างคิด
อย่างไร้ทิศทาง  
  การจัดเตรียมวิทยากร 
  วิทยากรประชาคมหรือวิทยากรกระบวนการนั้น เป็นปัจจัยส าคัญยิ่ งต่อความส าเร็จ              
ของความเข้มแข็งของประชาคม จึงได้มีการเตรียมการตามล าดับดังนี้  
 ๑) ระดับอ าเภอ ให้คัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรหรือผู้ประสานงานประชาคม ทั้งที่เป็น
ข้าราชการและที่เป็นชาวบ้านหัวก้าวหน้า ในกรณีข้าราชการให้คัดเลือกข้าราชการที่สันทัดในการท างาน       
กับชาวบ้านเป็นหลัก 
 ๒) อบรมผู้ประสานงานประชาคมโดยละเอียด เพ่ือสร้างจิตส านึกในการร่วมกันท างาน          
ในโครงการนี้ รวมทั้งสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมายและวิธีการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องเล่นบทบาทออกเป็น ๓ ระยะ    
คือ ระยะในการก่อรูปประชาคม ผู้ประสานงานจะต้องชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการรวมตัว      
และเข้าช่วยเหลือประธานประชาคมและเลขานุการค่อนข้างมาก และเมื่อมีการประชุมประชาชนไปได้สักระยะหนึ่ง 
ก็เข้าสู่ระยะกลาง คือ ค่อย ๆ ปล่อยให้เขาปฏิบัติหน้าที่โดยเราช่วยอยู่บ้าง และระยะสุดท้าย คือ เขาสามารถ       
นัดประชุมและด าเนินการประชุมได้ท้ังหมด โดยข้าราชการเป็นแต่เพียงผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น  
  ผลของการด าเนินงาน 
  ๑) จากการศึกษาเพ่ือประเมินโครงการมิยาซาว่าทั่วประเทศในปี ๒๕๔๒ โดยส านักงบประมาณ    
ซึ่งส่วนหนึ่งด าเนินการโดยสถาบันราชภัฏสวนดุสิต พบว่าในการประเมินความพอใจของชาวบ้านที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
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เสนอโครงการ และการเข้ามามีส่วนร่วมดูแลในขั้นการจัดท าโครงการ จังหวัดนครนายกได้รับการจัดให้เป็น
จังหวัดตัวอย่างในการบริหารโครงการมิยาซาว่าบนความต้องการของชาวบ้าน 
  ๒) ประชาคมหมู่บ้านทั้งที่นครนายก สกลนครและนครสวรรค์ ได้แจ้งจ านวนผู้ ค้ายาเสพติด          
และผู้เสพยาเสพติดออกมาเป็นจ านวนสูงกว่าจังหวัดทั่วไปที่มีขนาดพ้ืนที่และประชากรใกล้เคียงกัน และท าให้    
การปราบปรามการป้องกันและบ าบัดรักษาประสบผลส าเร็จ เช่น จังหวัดนครนายกมีสถิติการจับกุมได้เพ่ิมขึ้นมาก 
ณ วันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ มีผู้ต้องขังยาเสพติด จ านวน ๕๘๒ คน ได้ยาบ้า จ านวน ๑๖,๗๑๘ เม็ด              
เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในเดือนสิงหาคม มีผู้ต้องขังยาเสพติดเพียง ๖๐ คน ได้ยาบ้าเพียง ๖,๔๑๕ เม็ด     
เป็นผลให้ส านักงาน ป.ป.ส. ได้คัดเลือกให้จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดน าร่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด     
ในภาคกลางในสมัยนั้นด้วย  
  ๓) ที่ส าคัญที่สุด คือ เมื่อผู้เขียนได้ไปรับต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและได้เข้าเฝ้า  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพ่ือรับพระราชทานแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ นั้น 
สิ่งแรกที่รับสั่งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ให้แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพราะครูทั้งหลาย                
มากราบบังคมทูลว่าผู้ค้ายาขายยากันข้ามรั้วโรงเรียนอย่างเปิดเผยไม่เกรงกลัวใด ๆ ผู้เขียนจึงได้วางแนวทาง     
ในการรวมพลังชาวบ้านโดยเน้นการรวมตัวของชาวบ้าน จนการปราบยาเสพติดประสบความส าเร็จได้อย่างน่าพอใจ 
และเมื ่อถ ึง เวลาที ่ผู ้เข ียนจะโยกย้ายจากจังหวัดนครนายก ผู้ เขียนได้ เข้าเฝ้ าเพ่ือกราบบั งคมทูลลานั้น                    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระเมตตารับสั่งกับผู้เขียนว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนต่าง ๆ 
ได้ถวายรายงานว่า ผู้ค้ายาที่เคยขายยาข้ามรั้วโรงเรียนไม่มีแล้ว ซึ่งถือสิริมงคลและเป็นก าลังใจแก่ผู้ เขียน         
เป็นอย่างยิ่งในการที่จะท าหน้าที่พ่อเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต 
  ๔) เมื่อย้ายมาด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับมอบหมาย    
ให้ดูแลการวางแผนพัฒนาอ าเภอและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปของคณะอนุกรรมการเสริมสร้าง         
ความเข้มแข็งของชุมชนในระดับประเทศ เพ่ือเผชิญปัญหาวิกฤติของรัฐบาล โดยมีการประชุมและสัมมนา
ข้าราชการระดับสูงลงมาถึงระดับปฏิบัติ เพื ่อปรับวิธีคิดวิธ ีท างานและการวางตนภายในระบบการท างาน          
ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางและอบรมให้ทราบถึงวิธีในการหาปัญหาจากชาวบ้านด้วย ซึ่งระยะเวลานั้นเป็นระยะเวลา       
ที่ทุกอ าเภอจะต้องท าแผนพัฒนาอ าเภอ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับการท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๙       
ผมจึงได้หารือกับอธิบดีกรมการปกครอง (นายอภัย จันทนจุลกะ) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติเพ่ือน ารูปแบบของโครงการรวมพลังสร้างนครนายกมาขยายผลไปทั่วประเทศ เพื่อให้มี
แผนพัฒนาอ าเภอ ๕ ปี บนความต้องการของชาวบ้านจริง ๆ โดยใช้รูปแบบของประชาคมหมู่บ้านและวิทยากร
กระบวนการที่เคยท าไว้แล้ว  
    ผลจากการท างานนี้ ผู้เขียนจึงได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “การด าเนินงานเสริมสร้าง        
ความเข้มแข็งของชุมชนระหว่างภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ปลัดกระทรวง 
อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชน ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล                  
ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓  
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ชาวบ้านเด็ดขาด โดยให้นายอ าเภอก ากับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพราะหากเราสามารถ
กระตุ้นให้ชาวบ้านรวมตัวกันแล้ว ต้องให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของการรวมตัวนั้น การรวมตัวนั้นก็จะเกิด      
ความยั่งยืน ซึ่งนโยบายของจังหวัดนี้ต่อมาระยะหลังเจ้าของนโยบายในส่วนกลางก็ได้สั่งการแก้ไขให้เป็นไป         
ในแนวทางของจังหวัดเช่นกัน ส าหรับในระยะกลางและระยะยาวเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในการเกาให้ถูกที่คัน 
ผู้เขียนจึงได้ก าหนดนโยบายขึ้นเองดังนี้  

 - ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านส่วนใดก็ตามที่ส่วนราชการสามารถแก้ไขได้ ให้รับไป
ด าเนินการโดยให้อ าเภอเป็นแกนกลางติดตามผล 
  - ปัญหาความต้องการของชาวบ้านส่วนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้น ามารวบรวมจัดท าเป็น
แผนพัฒนาอ าเภอ โดยชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจว่าผลจากการรวมตัวนี้จะได้เอาปัญหาความต้องการไปท าในอนาคต 
แต่การให้เสนอปัญหามานี้ ให้ชาวบ้านถกเถียงปัญหาและความต้องการกัน โดยใช้หลักเกณฑ์ง่าย ๆ คือ “จ านวน
ครัวเรือนและพ้ืนที่ประสบความเสียหาย ตลอดจนความรุนแรงของปัญหานั้น” ประกอบด้วยเพ่ือจะได้เรียงล าดับ   
ตามความส าคัญของปัญหาตามเกณฑ์เหล่านี้  
  ทั้งนี้ ผู้เขียนได้น าชุดแบบฟอร์มการวางแผนพัฒนาอ าเภอ ซึ่งผู้เขียนเมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐกิจและสังคม วิทยาลัยการปกครอง (พ.ศ.  ๒๕๒๕) และคณะวิทยากรได้ร่วมกันคิดขึ้น   
และท าเป็นคู่มือใช้อบรมวิทยากรจังหวัดและอ าเภอในสมัยนั้น แทนที่จะปล่อยให้วิทยากรประชาคมต่างคนต่างคิด
อย่างไร้ทิศทาง  
  การจัดเตรียมวิทยากร 
  วิทยากรประชาคมหรือวิทยากรกระบวนการน้ัน เป็นปัจจัยส าคัญยิ่ งต่อความส าเร็จ              
ของความเข้มแข็งของประชาคม จึงได้มีการเตรียมการตามล าดับดังนี้  
 ๑) ระดับอ าเภอ ให้คัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรหรือผู้ประสานงานประชาคม ทั้งที่เป็น
ข้าราชการและที่เป็นชาวบ้านหัวก้าวหน้า ในกรณีข้าราชการให้คัดเลือกข้าราชการที่สันทัดในการท างาน       
กับชาวบ้านเป็นหลัก 
 ๒) อบรมผู้ประสานงานประชาคมโดยละเอียด เพ่ือสร้างจิตส านึกในการร่วมกันท างาน          
ในโครงการนี้ รวมทั้งสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมายและวิธีการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องเล่นบทบาทออกเป็น ๓ ระยะ    
คือ ระยะในการก่อรูปประชาคม ผู้ประสานงานจะต้องชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการรวมตัว      
และเข้าช่วยเหลือประธานประชาคมและเลขานุการค่อนข้างมาก และเมื่อมีการประชุมประชาชนไปได้สักระยะหนึ่ง 
ก็เข้าสู่ระยะกลาง คือ ค่อย ๆ ปล่อยให้เขาปฏิบัติหน้าที่โดยเราช่วยอยู่บ้าง และระยะสุดท้าย คือ เขาสามารถ       
นัดประชุมและด าเนินการประชุมได้ท้ังหมด โดยข้าราชการเป็นแต่เพียงผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น  
  ผลของการด าเนินงาน 
  ๑) จากการศึกษาเพ่ือประเมินโครงการมิยาซาว่าทั่วประเทศในปี ๒๕๔๒ โดยส านักงบประมาณ    
ซึ่งส่วนหนึ่งด าเนินการโดยสถาบันราชภัฏสวนดุสิต พบว่าในการประเมินความพอใจของชาวบ้านที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
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เสนอโครงการ และการเข้ามามีส่วนร่วมดูแลในขั้นการจัดท าโครงการ จังหวัดนครนายกได้รับการจัดให้เป็น
จังหวัดตัวอย่างในการบริหารโครงการมิยาซาว่าบนความต้องการของชาวบ้าน 
  ๒) ประชาคมหมู่บ้านทั้งที่นครนายก สกลนครและนครสวรรค์ ได้แจ้งจ านวนผู้ ค้ายาเสพติด          
และผู้เสพยาเสพติดออกมาเป็นจ านวนสูงกว่าจังหวัดทั่วไปที่มีขนาดพ้ืนที่และประชากรใกล้เคียงกัน และท าให้    
การปราบปรามการป้องกันและบ าบัดรักษาประสบผลส าเร็จ เช่น จังหวัดนครนายกมีสถิติการจับกุมได้เพ่ิมขึ้นมาก 
ณ วันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ มีผู้ต้องขังยาเสพติด จ านวน ๕๘๒ คน ได้ยาบ้า จ านวน ๑๖,๗๑๘ เม็ด              
เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในเดือนสิงหาคม มีผู้ต้องขังยาเสพติดเพียง ๖๐ คน ได้ยาบ้าเพียง ๖,๔๑๕ เม็ด     
เป็นผลให้ส านักงาน ป.ป.ส. ได้คัดเลือกให้จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดน าร่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด     
ในภาคกลางในสมัยนั้นด้วย  
  ๓) ที่ส าคัญที่สุด คือ เมื่อผู้เขียนได้ไปรับต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและได้เข้าเฝ้า  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพ่ือรับพระราชทานแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ นั้น 
สิ่งแรกที่รับสั่งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ให้แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพราะครูทั้งหลาย                
มากราบบังคมทูลว่าผู้ค้ายาขายยากันข้ามรั้วโรงเรียนอย่างเปิดเผยไม่เกรงกลัวใด ๆ ผู้เขียนจึงได้วางแนวทาง     
ในการรวมพลังชาวบ้านโดยเน้นการรวมตัวของชาวบ้าน จนการปราบยาเสพติดประสบความส าเร็จได้อย่างน่าพอใจ 
และเมื ่อถ ึง เวลาที ่ผู ้เข ียนจะโยกย้ายจากจังหวัดนครนายก ผู้ เขียนได้ เข้าเฝ้ าเพ่ือกราบบั งคมทูลลานั้น                    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระเมตตารับสั่งกับผู้เขียนว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนต่าง ๆ 
ได้ถวายรายงานว่า ผู้ค้ายาที่เคยขายยาข้ามรั้วโรงเรียนไม่มีแล้ว ซึ่งถือสิริมงคลและเป็นก าลังใจแก่ผู้ เขียน         
เป็นอย่างยิ่งในการที่จะท าหน้าที่พ่อเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต 
  ๔) เมื่อย้ายมาด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับมอบหมาย    
ให้ดูแลการวางแผนพัฒนาอ าเภอและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปของคณะอนุกรรมการเสริมสร้าง         
ความเข้มแข็งของชุมชนในระดับประเทศ เพ่ือเผชิญปัญหาวิกฤติของรัฐบาล โดยมีการประชุมและสัมมนา
ข้าราชการระดับสูงลงมาถึงระดับปฏิบัติ เพื ่อปรับวิธีคิดวิธ ีท างานและการวางตนภายในระบบการท างาน          
ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางและอบรมให้ทราบถึงวิธีในการหาปัญหาจากชาวบ้านด้วย ซึ่งระยะเวลานั้นเป็นระยะเวลา       
ที่ทุกอ าเภอจะต้องท าแผนพัฒนาอ าเภอ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับการท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๙       
ผมจึงได้หารือกับอธิบดีกรมการปกครอง (นายอภัย จันทนจุลกะ) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติเพ่ือน ารูปแบบของโครงการรวมพลังสร้างนครนายกมาขยายผลไปทั่วประเทศ เพื่อให้มี
แผนพัฒนาอ าเภอ ๕ ปี บนความต้องการของชาวบ้านจริง ๆ โดยใช้รูปแบบของประชาคมหมู่บ้านและวิทยากร
กระบวนการที่เคยท าไว้แล้ว  
    ผลจากการท างานนี้ ผู้เขียนจึงได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “การด าเนินงานเสริมสร้าง        
ความเข้มแข็งของชุมชนระหว่างภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ปลัดกระทรวง 
อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชน ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล                  
ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓  
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  ๕) พลังประชาชนในรูปประชาคมหมู่บ้าน ยังช่วยให้สามารถแก้ปัญหาใหญ่ ๆ ให้ลุล่วง              
ดังที่ผมได้กล่าวไว้ในหัวข้อประสบการณ์นักปกครองแก่นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าในช่วงที่
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนากุ้ง ๑๕,๐๐๐ กว่าไร่ท่ีนครนายก ผมก็ใช้ประชาคมเหล่านี้ โดยท าความเข้าใจให้เขารู้เรื่อง
ว่าถ้าคุณปล่อยให้มีนากุ้งแบบนี้ ไร่นาคุณพังหมด ความเค็มที่ไหลไปทั้งทางน้ าและดิน เมื่อท่านเอาน้ ามารดต้นไม้ 
ต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาหมด ผมไปท าความเข้าใจกับประชาคมทุกคนบอกให้เข้าใจเรื่องนี้ สุดท้ายประชาคมก็มีมติว่า       
ไม่เอานากุ้ง ขอเลิก ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่เบื้องหลังก็บอกว่าเลิก ผมบอกว่านครนายกมีทั้งสวนและน้ า น้ าก็จะเสีย
หมดแล้ว 
    ผลสุดท้ายนากุ้งต้องหยุดทั้งหมด แต่กว่าจะเลิกได้ผู้เลี้ยงกุ้งก็ก่อม็อบมา ๗๐๐ - ๘๐๐ คน        
มาประท้วงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องเลิกนากุ้ง ทั้ง ๆ ที่ผมประกาศว่าให้เลิกแบบเลิกทาส  คือ ผมประกาศวันนี้          
ให้เวลาท่านอีก ๔ เดือน คือ ๑ ฤดูการเลี้ยง หรือที่เรียกภาษาเลี้ยงว่า ๑ ครอป ผมประกาศตอนนั้นยังไม่จบรอบ    
ที่ก าลังเลี้ยง ซึ่งก าลังอยู่ในระหว่างการจับกุ้ง ผมบอกไม่เป็นไร รอบนี้ให้แล้วไป ผมให้ท่านอีก ๑ รอบ และเมื่อครบ 
๑ รอบแล้วขอให้เลิก แต่พอถึงเวลาจริง ๆ พวกเขาเอาม็อบมาประท้วงผม ซึ่งมีก านันผู้ใหญ่บ้านอยู่เบื้องหลัง 
ปรากฏว่าเมื ่อม็อบมาจริง ๆ พบว่าผู้ที่เสียหายจริง ๆ ที่อยู่เบื้องหลังของม็อบคือ บริษัทขายยากุ้ง อาหารกุ้ง     
เพราะถ้าเลิก ๑๕,๐๐๐ ไร่นี้ เสียรายได้ไปไม่น้อยเลยในการขายอาหารกุ้งและขายยา ม็อบ ๘๐๐ คนที่ยกมานั้น     
เราให้ต ารวจเช็กแล้ว ปรากฏว่าเป็นคนในพ้ืนที่ไม่เท่าไร แต่ขนมาจากจังหวัดปราจีนบุรี พอต ารวจไปตรวจบัตร
ประชาชนก็แตกฮือกันหมด เพราะถือบัตรประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีทั้งหมด แสดงว่าใครขนมาก็พวกบริษัทยาขนมา 
ผมก็ลงไปยืนยันกับเขาว่า นโยบายบอกว่าให้เลิกและบอกล่วงหน้าแล้ว วันนี้พวกคุณจะชุมนุมอยู่ที่นี่ก็ได้             
ผมจะจัดน้ าอ านวยความสะดวกให้ แต่เราจะไม่ยกเลิกท่ีประกาศออกไปแล้ว เพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองสวน เมืองไร่ 
เมืองนา เพราะฉะนั้น ถ้าหากจะเลี้ยงให้ครอปเดียวแล้วเลิก แต่สุดท้ายเขาก็ถอยไป เมื่อสิ้นวัน เพราะพวกนี้ไม่ใช่ม็อบ
แบบอาชีพมาก่อความวุ่นวาย เมื่อเขากลับไปในตอนเย็น วันรุ่งขึ้นม็อบที่มาสนับสนุนนโยบายผมให้จังหวัดนครนายก
ปลอดนากุ้งก็มาถึงประมาณสองพันกว่าคน ประกอบด้วย นักเรียน ครู ชาวบ้าน มาชูป้ายสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด 
ให้นครนายกปลอดนากุ้ง เรื ่องนี ้ก็จบกันไปเพราะว่าก าลังที ่มาสนับสนุนมากกว่า และในท้ายที่สุด ก็เลิกหมด      
แต่เหตุนี้ท าให้ผมต้องปลดผู้ใหญ่บ้านไปด้วย เพราะว่าผู ้ใหญ่บ้านอยู ่เบื ้องหลังแล้วไม่ยอมเลิกสนับสนุน        
เมื ่อชาวบ้านมาร้องผมสองครั ้ง ผมก็ให้นายอ าเภอจัดประชุมแล้วให้ชาวบ้านออกเสียง ก็มีการถอดถอน  
ผู้ใหญ่บ้านออกไป ทั้งหมดนี้คือพลังของประชาคมหมู่บ้านที่ท าให้เรื่องใหญ่ ๆ หลาย ๆ เรื่องนอกจากเรื่องนี้         
เช่น เรื่องยาเสพติดก็ดี เรื่องอ่ืน ๆ ก็ประสบความส าเร็จด้วย 
  ๖ )  จากการที ่ได ้ขยายผลเรื ่องประชาคมโดยใช ้ประสบการณ์ของจังหวัดนครนายก         
มาขยายผลในระดับประเทศคือ ท าทุกอ าเภอ หลังจากท าไปประมาณ ๑๐ เดือน ได้มีการประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดต่าง ๆ 
จากการประเมินผลของ ๔๕ จังหวัด รวม ๕๑๓ อ าเภอ พบว่า จากประชาคมหมู่บ้านประมาณ ๓๙,๐๐๐ แห่ง       
มีประชาคมหมู่บ้านในระดับก้าวหน้ามี จ านวน ๑๐,๗๐๐ แห่ง หรือร้อยละ ๒๘.๒๓ ระดับปานกลาง จ านวน 
๒๓,๐๐๐ แห่ง หรือร้อยละ ๖๐.๙๑ ระดับที่ต้องปรับปรุง จ านวน ๔,๐๙๑ แห่ง หรือร้อยละ ๑๐.๗๗ ซึ่งสิ่งนี้   
ถือเป็นการที่อ าเภอทั้งหลายได้ร่วมลงมือท า เรื่องประชาคมหมู่บ้านอย่างจริงจัง และถ้าท ากันต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ 

- ๖๐๙ - 

ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยจะเกิดความมั่นคงและยั่งยืนอย่างแน่นอน โดยสรุปแล้วงานชุมชนเข้มแข็ง       
จะเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ของชาวบ้านได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทั้งในด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด การแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาด้านทรัพยากรน้ า และพัฒนาด้านสังคม ฯลฯ   
ดังที่จะได้กล่าวต่อไป 
   ๒.๓  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   ยาเสพติดเป็นเรื่องที่ท าลายสุขภาพ ท าลายครอบครัว และก่อให้เกิดอาชญากรรม มากมายในหลากหลาย
รูปแบบ ผมได้เริ่มด าเนินการเรื่องยาเสพติดตั้งแต่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นจังหวัดแรก เพ่ือสนอง
พระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว การท างานเรื่องยาเสพติด     
ให้ส าเร็จ พอจะประมวลขั้นตอนส าคัญได้ดังนี้  
   (๑)  การออกสัมผัสเพื่อเข้าถึงชาวบ้าน  ผมออกไปพบชาวบ้านแบบสุ่มตัวอย่างทั้งรายบุคคล        
และรายกลุ่มในพ้ืนที่ที่รู้ว่ามีการขายยาแพร่หลาย โดยถามชาวบ้านว่า ท าไมถึงไม่แจ้งต ารวจ ค าตอบคือ ผมแจ้งข่าว 
ไปเพียง ๒ - ๓ วัน พ่อค้าก็มาลากคอพร้อมข่มขู่ว่า มึงร้องกูอยากตายหรือ จึงไม่มีใครกล้าร้องอีกเลย และชาวบ้าน  
ยังบอกผมด้วยว่าคนที่กล้าออกมาพูดมีจ านวนน้อย สู้พวกค้ายาไม่ได้ ในนาทีนั้นสิ่งที่ผมคิดถึงวิธีที่จะแก้ปัญหา 
คือ พลังประชาชนที่ผนึกกันและต้องมีจ านวนไม่น้อย เพื่อให้มีเสียงดังชนิดที่ผู้มีอ านาจจะปฏิเสธไม่รับฟังไม่ได้ 
ผมจึงได้เริ ่มออกไปท าความเข้าใจกับชาวบ้านในทุกต าบล ทุกหมู่บ้านเพ่ือให้เห็นประโยชน์ ในการรวมตัวกัน    
เป็นประชาคมดังที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนแรก  
    สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินการเรื่องยาเสพติด คือ ต้องรักษาความลับในทุกขั้นตอนไว้ ตั้งแต่
ผู้ให้ข้อมูลลายมือของเขา เป็นต้น เพ่ือให้แหล่งข่าวปลอดภัย แต่การที่ชาวบ้านจะส่งข่าวให้ เขาต้องมั่นใจเสียก่อน        
ว่าจะไม่กลับไปถึงตัวเขาแน่ การสร้างความมั่นใจแก่ชาวบ้านนั้น ผมต้องบอกอย่างจริงจังว่าที่ผ่านมาท่านอาจ        
จะพ่ึงพาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ค่อยได้ แต่ช่วยฟังผมสักนิดหนึ่ง ผมจะเอาจริงเรื่องนี้ ขอความร่วมมือจากทุกคน  
ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านส่งมาให้ผม จะไม่มีคนอ่ืนเห็นอีกเลย นอกจากผมกับเลขาฯ เท่านั้น ไม่มีทางที่ลายมือของท่าน 
จะหลุดไปที่คนอ่ืน ท่านจ าไว้ถ้าท่านไม่เชื่อ ท่านไม่ต้องใช้ลายมือตัวเอง ท่านใช้ลายมือลูกหลานก็ได้ ไม่ต้องลงชื่อ 
บอกแต่ชื่อผู้ค้า หมู่บ้านอยู่ที่ไหน ชื่ออะไร เดี๋ยวผมมาจับเอง ขอให้ท่านลองผู้ว่าราชการจังหวัด คนนี้สักครั้งเถิด  
    นอกจากการหาข้อมูลจากประชาคมหมู่บ้านแล้ว ผมได้รีบเปิดตู้ไปรษณีย์ “ระฆังพ่อเมือง”        
ตามแนวทางที่สมัยพ่อขุนรามค าแหงให้ชาวบ้านมาร้องทุกข์ ซึ่งในการบรรยายให้นักปกครองระดับสูง ผมได้กล่าวไว้
ตอนหนึ่งว่า  
    “ช่องทางการสื่อสาร”  คือ การหาข่าวจากชาวบ้าน ผมเปิดทุกทางเริ่มตั้งแต่ตู้ ป.ณ. ระฆังพ่อเมือง
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเคยใช้ที่จังหวัดนครนายกได้ผลมาก แต่มี เงื่อนไขอย่างเดียวคือ ต้องท าตู้ ป.ณ. นี้       
ให้ศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่ใช่เอาไปให้หลวงพ่อปลุกเสก แต่แปลว่าเมื่อชาวบ้านร้องมาแล้ว ต้องท าให้เขาเห็นทันที        
แล้วคุณจะได้ข่าวจากตู้ ป.ณ. นี้เต็มไปหมด ในกรณีของผม หลังจากสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวบ้าน ผมคิดในใจว่ า
ชาวบ้านคงต้องรอเพ่ือพิสูจน์ว่าผมท าให้ข่าวที่เขาให้เป็นข่าวลับตามที่พูดหรือไม่ หลังจากที่ผมพูดกับชาวบ้าน      
ไปแรก ๆ ก็ยังเงียบอยู่สักพักใหญ่ หลังจากนั้นก็มีใบร้องเรียนเข้ามาเพียงสองสามใบ ผมก็คิดทันทีว่า ได้เวลา     



- ๖๐๘ - 

  ๕) พลังประชาชนในรูปประชาคมหมู่บ้าน ยังช่วยให้สามารถแก้ปัญหาใหญ่ ๆ ให้ลุล่วง              
ดังที่ผมได้กล่าวไว้ในหัวข้อประสบการณ์นักปกครองแก่นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าในช่วงที่
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนากุ้ง ๑๕,๐๐๐ กว่าไร่ท่ีนครนายก ผมก็ใช้ประชาคมเหล่านี้ โดยท าความเข้าใจให้เขารู้เรื่อง
ว่าถ้าคุณปล่อยให้มีนากุ้งแบบนี้ ไร่นาคุณพังหมด ความเค็มที่ไหลไปทั้งทางน้ าและดิน เมื่อท่านเอาน้ ามารดต้นไม้ 
ต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาหมด ผมไปท าความเข้าใจกับประชาคมทุกคนบอกให้เข้าใจเรื่องนี้ สุดท้ายประชาคมก็มีมติว่า       
ไม่เอานากุ้ง ขอเลิก ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่เบื้องหลังก็บอกว่าเลิก ผมบอกว่านครนายกมีทั้งสวนและน้ า น้ าก็จะเสีย
หมดแล้ว 
    ผลสุดท้ายนากุ้งต้องหยุดทั้งหมด แต่กว่าจะเลิกได้ผู้เลี้ยงกุ้งก็ก่อม็อบมา ๗๐๐ - ๘๐๐ คน        
มาประท้วงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องเลิกนากุ้ง ทั้ง ๆ ที่ผมประกาศว่าให้เลิกแบบเลิกทาส  คือ ผมประกาศวันนี้          
ให้เวลาท่านอีก ๔ เดือน คือ ๑ ฤดูการเลี้ยง หรือที่เรียกภาษาเลี้ยงว่า ๑ ครอป ผมประกาศตอนน้ันยังไม่จบรอบ    
ที่ก าลังเลี้ยง ซึ่งก าลังอยู่ในระหว่างการจับกุ้ง ผมบอกไม่เป็นไร รอบนี้ให้แล้วไป ผมให้ท่านอีก ๑ รอบ และเมื่อครบ 
๑ รอบแล้วขอให้เลิก แต่พอถึงเวลาจริง ๆ พวกเขาเอาม็อบมาประท้วงผม ซึ่งมีก านันผู้ใหญ่บ้านอยู่เบื้องหลัง 
ปรากฏว่าเมื ่อม็อบมาจริง ๆ พบว่าผู้ที่เสียหายจริง ๆ ที่อยู่เบื้องหลังของม็อบคือ บริษัทขายยากุ้ง อาหารกุ้ง     
เพราะถ้าเลิก ๑๕,๐๐๐ ไร่นี้ เสียรายได้ไปไม่น้อยเลยในการขายอาหารกุ้งและขายยา ม็อบ ๘๐๐ คนที่ยกมานั้น     
เราให้ต ารวจเช็กแล้ว ปรากฏว่าเป็นคนในพ้ืนที่ไม่เท่าไร แต่ขนมาจากจังหวัดปราจีนบุรี พอต ารวจไปตรวจบัตร
ประชาชนก็แตกฮือกันหมด เพราะถือบัตรประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีทั้งหมด แสดงว่าใครขนมาก็พวกบริษัทยาขนมา 
ผมก็ลงไปยืนยันกับเขาว่า นโยบายบอกว่าให้เลิกและบอกล่วงหน้าแล้ว วันนี้พวกคุณจะชุมนุมอยู่ที่นี่ก็ได้             
ผมจะจัดน้ าอ านวยความสะดวกให้ แต่เราจะไม่ยกเลิกท่ีประกาศออกไปแล้ว เพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองสวน เมืองไร่ 
เมืองนา เพราะฉะนั้น ถ้าหากจะเลี้ยงให้ครอปเดียวแล้วเลิก แต่สุดท้ายเขาก็ถอยไป เมื่อสิ้นวัน เพราะพวกนี้ไม่ใช่ม็อบ
แบบอาชีพมาก่อความวุ่นวาย เมื่อเขากลับไปในตอนเย็น วันรุ่งขึ้นม็อบที่มาสนับสนุนนโยบายผมให้จังหวัดนครนายก
ปลอดนากุ้งก็มาถึงประมาณสองพันกว่าคน ประกอบด้วย นักเรียน ครู ชาวบ้าน มาชูป้ายสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด 
ให้นครนายกปลอดนากุ้ง เรื ่องนี ้ก็จบกันไปเพราะว่าก าลังที ่มาสนับสนุนมากกว่า และในท้ายที่สุด ก็เลิกหมด      
แต่เหตุนี้ท าให้ผมต้องปลดผู้ใหญ่บ้านไปด้วย เพราะว่าผู ้ใหญ่บ้านอยู ่เบื ้องหลังแล้วไม่ยอมเลิกสนับสนุน        
เมื ่อชาวบ้านมาร้องผมสองครั้ง ผมก็ให้นายอ าเภอจัดประชุมแล้วให้ชาวบ้านออกเสียง ก็มีการถอดถอน  
ผู้ใหญ่บ้านออกไป ทั้งหมดนี้คือพลังของประชาคมหมู่บ้านที่ท าให้เรื่องใหญ่ ๆ หลาย ๆ เรื่องนอกจากเรื่องนี้         
เช่น เรื่องยาเสพติดก็ดี เรื่องอ่ืน ๆ ก็ประสบความส าเร็จด้วย 
  ๖ )  จากการที ่ได ้ขยายผลเรื ่องประชาคมโดยใช ้ประสบการณ์ของจังหวัดนครนายก         
มาขยายผลในระดับประเทศคือ ท าทุกอ าเภอ หลังจากท าไปประมาณ ๑๐ เดือน ได้มีการประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดต่าง ๆ 
จากการประเมินผลของ ๔๕ จังหวัด รวม ๕๑๓ อ าเภอ พบว่า จากประชาคมหมู่บ้านประมาณ ๓๙,๐๐๐ แห่ง       
มีประชาคมหมู่บ้านในระดับก้าวหน้ามี จ านวน ๑๐,๗๐๐ แห่ง หรือร้อยละ ๒๘.๒๓ ระดับปานกลาง จ านวน 
๒๓,๐๐๐ แห่ง หรือร้อยละ ๖๐.๙๑ ระดับที่ต้องปรับปรุง จ านวน ๔,๐๙๑ แห่ง หรือร้อยละ ๑๐.๗๗ ซึ่งสิ่งนี้   
ถือเป็นการที่อ าเภอทั้งหลายได้ร่วมลงมือท า เรื่องประชาคมหมู่บ้านอย่างจริงจัง และถ้าท ากันต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ 

- ๖๐๙ - 

ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยจะเกิดความมั่นคงและยั่งยืนอย่างแน่นอน โดยสรุปแล้วงานชุมชนเข้มแข็ง       
จะเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ของชาวบ้านได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทั้งในด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด การแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาด้านทรัพยากรน้ า และพัฒนาด้านสังคม ฯลฯ   
ดังที่จะได้กล่าวต่อไป 
   ๒.๓  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   ยาเสพติดเป็นเรื่องที่ท าลายสุขภาพ ท าลายครอบครัว และก่อให้เกิดอาชญากรรม มากมายในหลากหลาย
รูปแบบ ผมได้เริ่มด าเนินการเรื่องยาเสพติดตั้งแต่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นจังหวัดแรก เพ่ือสนอง
พระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว การท างานเรื่องยาเสพติด     
ให้ส าเร็จ พอจะประมวลขั้นตอนส าคัญได้ดังนี้  
   (๑)  การออกสัมผัสเพื่อเข้าถึงชาวบ้าน  ผมออกไปพบชาวบ้านแบบสุ่มตัวอย่างทั้งรายบุคคล        
และรายกลุ่มในพ้ืนที่ที่รู้ว่ามีการขายยาแพร่หลาย โดยถามชาวบ้านว่า ท าไมถึงไม่แจ้งต ารวจ ค าตอบคือ ผมแจ้งข่าว 
ไปเพียง ๒ - ๓ วัน พ่อค้าก็มาลากคอพร้อมข่มขู่ว่า มึงร้องกูอยากตายหรือ จึงไม่มีใครกล้าร้องอีกเลย และชาวบ้าน  
ยังบอกผมด้วยว่าคนที่กล้าออกมาพูดมีจ านวนน้อย สู้พวกค้ายาไม่ได้ ในนาทีนั้นสิ่งที่ผมคิดถึงวิธีที่จะแก้ปัญหา 
คือ พลังประชาชนที่ผนึกกันและต้องมีจ านวนไม่น้อย เพื่อให้มีเสียงดังชนิดที่ผู้มีอ านาจจะปฏิเสธไม่รับฟังไม่ได้ 
ผมจึงได้เริ่มออกไปท าความเข้าใจกับชาวบ้านในทุกต าบล ทุกหมู่บ้านเพ่ือให้เห็นประโยชน์ ในการรวมตัวกัน    
เป็นประชาคมดังที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนแรก  
    สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินการเรื่องยาเสพติด คือ ต้องรักษาความลับในทุกขั้นตอนไว้ ตั้งแต่
ผู้ให้ข้อมูลลายมือของเขา เป็นต้น เพ่ือให้แหล่งข่าวปลอดภัย แต่การที่ชาวบ้านจะส่งข่าวให้ เขาต้องมั่นใจเสียก่อน        
ว่าจะไม่กลับไปถึงตัวเขาแน่ การสร้างความมั่นใจแก่ชาวบ้านนั้น ผมต้องบอกอย่างจริงจังว่าที่ผ่านมาท่านอาจ        
จะพ่ึงพาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ค่อยได้ แต่ช่วยฟังผมสักนิดหนึ่ง ผมจะเอาจริงเรื่องนี้ ขอความร่วมมือจากทุกคน  
ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านส่งมาให้ผม จะไม่มีคนอ่ืนเห็นอีกเลย นอกจากผมกับเลขาฯ เท่านั้น ไม่มีทางที่ลายมือของท่าน 
จะหลุดไปที่คนอ่ืน ท่านจ าไว้ถ้าท่านไม่เชื่อ ท่านไม่ต้องใช้ลายมือตัวเอง ท่านใช้ลายมือลูกหลานก็ได้ ไม่ต้องลงชื่อ 
บอกแต่ชื่อผู้ค้า หมู่บ้านอยู่ที่ไหน ชื่ออะไร เดี๋ยวผมมาจับเอง ขอให้ท่านลองผู้ว่าราชการจังหวัด คนนี้สักครั้งเถิด  
    นอกจากการหาข้อมูลจากประชาคมหมู่บ้านแล้ว ผมได้รีบเปิดตู้ไปรษณีย์ “ระฆังพ่อเมือง”        
ตามแนวทางที่สมัยพ่อขุนรามค าแหงให้ชาวบ้านมาร้องทุกข์ ซึ่งในการบรรยายให้นักปกครองระดับสูง ผมได้กล่าวไว้
ตอนหนึ่งว่า  
    “ช่องทางการสื่อสาร”  คือ การหาข่าวจากชาวบ้าน ผมเปิดทุกทางเริ่มตั้งแต่ตู้ ป.ณ. ระฆังพ่อเมือง
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเคยใช้ที่จังหวัดนครนายกได้ผลมาก แต่มี เงื่อนไขอย่างเดียวคือ ต้องท าตู้ ป.ณ. นี้       
ให้ศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่ใช่เอาไปให้หลวงพ่อปลุกเสก แต่แปลว่าเมื่อชาวบ้านร้องมาแล้ว ต้องท าให้เขาเห็นทันที        
แล้วคุณจะได้ข่าวจากตู้ ป.ณ. นี้เต็มไปหมด ในกรณีของผม หลังจากสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวบ้าน ผมคิดในใจว่ า
ชาวบ้านคงต้องรอเพ่ือพิสูจน์ว่าผมท าให้ข่าวที่เขาให้เป็นข่าวลับตามที่พูดหรือไม่ หลังจากที่ผมพูดกับชาวบ้าน      
ไปแรก ๆ ก็ยังเงียบอยู่สักพักใหญ่ หลังจากนั้นก็มีใบร้องเรียนเข้ามาเพียงสองสามใบ ผมก็คิดทันทีว่า ได้เวลา     
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สร้างความศักดิ์สิทธิ์กันแล้ว ผมก็ให้ชุดเฉพาะกิจออกติดตาม เมื่อพบว่าใช่จึงจัดชุดซุ่มจับ และจับผู้ค้าได้           
น ามาด าเนินคดี และกระจายข่าวให้สาธารณชนทราบ จากนั้นใบร้องเรียนก็มาเต็ม ตู้ ป.ณ. ระฆังพ่อเมืองของผม  
   ข้อมูลจากการทอดแบบสอบถาม  
   นอกจากข้อมูลจาก ตู้ ป.ณ. ระฆังพ่อเมือง และจากประชาคมหมู่บ้านแล้วที่จังหวัดสกลนคร         
ที่อยู่ในช่วง “๙๐ วันกับสงครามยาเสพติด” ผมยังใช้วิธีส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มพัฒนาอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม อ.ส.ม. 
กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนน า กลุ่มเกษตรกร กลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งหมดจ านวน ๙,๐๐๐ ฉบับ    
และได้รับคืนมากว่า ๔,๐๐๐ ฉบับ เป็นรายชื่อผู้ค้าทั้งหมดประมาณ ๑,๐๐๐ ราย และรายชื่อนี้เราได้ส่งให้อ าเภอ
ตรวจสอบยืนยันอีกชั้นหนึ่ง จากการหาข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ จึงท าให้เราได้มีข้อมูลผู้ค้ายาเสพติดที่สกลนครถึง    
๘๖๙ ราย ทั้ง ๆ ที่จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดแห่งศาสนา คนที่ให้ผมคือประชาคมทั้งหมด ในขณะที่จังหวัดชลบุรี   
ส่งรายชื่อมาแค่ ๓๐๐ กว่าคนเป็นไปได้อย่างไรในข้อเท็จจริง โดยหลักแล้วจังหวัดชลบุรีมีแหล่งเริงรมย์เต็มไปหมด
น่าจะมีผู้ค้าเกินพันด้วยซ้ า ซึ่งผมได้กล่าวให้ความเห็นเช่นนี้ในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดที่กระทรวงมหาดไทย 
จึงกระทบถึงผู้บังคับบัญชาด้วย เพราะทุกจังหวัดที่เอาตัวเลขผู้ค้าออกมา ต้องด าเนินการให้จบสิ้นภายใน ๙๐ วัน 
เรื ่องนี้ผมมองว่าไม่สู ้จะเป็นธรรม  จึงน่าจะเป็นเหตุหนึ่งที่ผมถูกย้ายมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
หลังจากนั้นไม่นาน ทั้ง ๆ ที่มีผลงานยาเสพติดในระดับสูงและอยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศ  
  (๒) การปราบปราม ผมได้บรรยายให้นักปกครองระดับสูงฟัง ในตอนหนึ่งว่า  
   “ผมจะจัดชุดเฉพาะกิจ แต่ว่าผมท าไม่เหมือนคนอ่ืน ผู้ว่าราชการจังหวัด คนอ่ืนอาจจะเกรงใจ
ต ารวจ แต่ผมจะคุยกับผู้การฯ บอกว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านรับสั่งกับเราอย่างนี้ เพราะฉะนั้น 
คุณก็ผู้การฯ (พล.ต.ต.ภาณุพงษ์ สิงหรา ณ อยุธยา) ใหม่ ผมก็ผู้ว่าราชการจังหวัด ใหม่ถอดด้าม ผมบอกว่าเอาอย่างนี้
ดีกว่า ผมขอชุดต ารวจ ๑ ชุดอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผมจะจัดชุดเฉพาะกิจของผมเอง มีป้องกันจังหวัด อส. 
และต ารวจที่มีข้อมูลจากชาวบ้านว่าเป็นต ารวจที่ดี  เป็นชุดเฉพาะกิจ เวลาออกพ้ืนที่จะมีสื่อมวลชนไปด้วย         
โดยไม่บอกเวลาล่วงหน้า ส าหรับที่สกลนคร ผมตั้งชุดเฉพาะกิจทั้งจังหวัดและอ าเภอด้วย และในการด าเนินการนั้น
เพ่ือป้องกันข้อครหานินทา เพราะเรารู้ว่าเรื่องยานี้ ถ้าเราไปจับแข่งกับต ารวจเมื่อไร เดี๋ยวจะมีข่าวปล่อยใส่เราว่าชุดเรา
เป็นชุดล่าเมืองขึ้นอีก เพราะฉะนั้นเวลาเราจับสื่อมวลชนที่ไปด้วยจะถ่ายรูปทันที และเรียงยาให้เห็นเลยว่ายามีปริมาณ
เท่าไร ถ่ายรูปทันที เพราะปกติเวลาเขาจับ สมมุติจับ ๑,๐๐๐ เม็ด แต่เวลาลงบันทึกจะเหลือ ๒๐๐ - ๓๐๐ เม็ด 
ไม่รู้ที ่เหลือหายไปไหนหมด เคยมีกรณีอย่างนี้บ่อย ๆ ไม่ได้เป็นทุกราย แต่ว่ามีอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อย ๆ เราก็รู้ ดังนั้น   
เวลาเราจับ เราจึงต้องถ่ายรูปทันที เพ่ือเป็นหลักฐาน นอกจากการใช้ชุดเฉพาะกิจแล้วผมยังได้ให้นายอ าเภอ             
เข้าควบคุมการสอบสวนคดียาเสพติด ซึ่งปกติจะไม่ค่อยปฏิบัติกัน แต่ผมได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านอัยการ
จังหวัดนครนายกสมัยนั้นซึ่งเป็นคนตรง ในการอบรมนายอ าเภอและปลัดอ าเภอถึงวิธีการในการเข้าควบคุม      
คดียาเสพติดและถือเป็นจังหวัดเดียวที่ด าเนินการเช่นนี้ นอกจากนี้ ผมยังได้บรรยายเพิ่มเติมกับผู้ว่าราชการจังหวัด   
ทั่วประเทศในการชี้แจงนโยบายไว้ว่า 
   “การท างานของชุดเฉพาะกิจต้องมีงบประมาณรองรับในรูปของกองทุนยาเสพติด ซึ่งอาจท า ได้
โดยการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ซึ่งในสมัยที่จังหวัดนครนายกนั้นผมได้รับความร่วมมือ
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จาก อบต. และเทศบาลทั้งหมดสนับสนุนตั้งเป็นกองทุนให้ห้าแสนบาท ส าหรับใช้ในการปราบปราม ไปล่อซื้อ     
เป็นเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามวิธีใช้งบประมาณต้องโปร่งใส ชัดเจน ให้ผู้บริจาคทั้งหลายเข้ามาร่วม         
เป็นกรรมการด้วยเงินจ านวนนี้ใช้ตั้งแต่การหาข่าวจากโรงเรียน วางสายข่าวลับต่าง ๆ ในโรงเรียนนั้นเราต้องให้ครู
เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลและดูแลบ าบัด ส่วนการปราบปรามเป็นเรื่องของนายอ าเภอ เรื่องโรงงานเป็นเรื่องของนายอ าเภอ
ต้องหาวิธีการและกลยุทธ์ที่แนบเนียนที่จะเข้าไปตรวจปัสสาวะในจุดที่สงสัย แต่ต้องท าด้วยวิธีแนบเนี ยนเพ่ือไม่ให้
ผลกระทบไปถึงเจ้าของโรงงาน ส่วนนักโทษเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการหาข่าวเพ่ือไปสู่การปราบปรามและการยึดทรัพย์ 
ต้องน าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทั้งหมด เช่น สรรพากรจังหวัด ขนส่งจังหวัด ที่ดินจังหวัด ฯลฯ มาฝึกอบรม
เทคนิคทางข้อกฎหมายโดยฝึกอบรมเป็นทีม ส่วนเรื่องการบ าบัดรักษานายอ าเภอต้องลงพ้ืนที่ท าประชาคม         
น าผู้เสพยาออกมาให้สาธารณสุขด าเนินการบ าบัดรักษา  และมีการติดตามผล รายงานผลเป็นระยะ ๆ การปราบปราม
และการบ าบัดรักษาต้องท าควบคู่กันไป ผู้ว่าราชการจังหวัดท ามากแค่ไหน นายอ าเภอต้องท าเหมือนกัน การปฏิบัติตน
อย่าท าตนมีเงื่อนไข พยายามระดมความคิดจากผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุดแล้วท่านก็จะเรียนรู้ไปกับเขาด้วย” 
   (๓) การยึดทรัพย์ของผู้ค้ายาเสพติด 
   ในสมัยนั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดนับคนได้ที่สนใจท าเรื่องการยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเพราะส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ 
กลัวถูกฟ้องกลับ แต่ถ้าสามารถยึดทรัพย์ได้จะท าให้ผู้ค้าอ่ืนเกรงกลัว เพราะไม่อย่างนั้นผู้ค้าจะคิดว่าตัวเข้าคุกก็ยังมีเงิน
ให้ครอบครัวใช้อย่างสบาย ออกจากคุกมาก็ยังมีเงินใช้ แต่ถ้าเรายึดทรัพย์ได้พวกนี้ก็จะน้ าตาตกระลึกถึงกรรมทันที        
แต่สิ่งที่ผมต้องเร่งทันทีคือ การแก้ปัญหาความไม่เข้าใจไม่รู้ ทั้งของนายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ต ารวจและหัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในข้อกฎหมายและวิธีการในการยึดทรัพย์ ผมจึงได้จัดตั้งชุดตรวจยึด อายัดทรัพย์สิน 
และได้จัดการอบรมเรื่องกฎหมายการฟอกเงินและกระบวนการยึดทรัพย์โดยเชิญเลขาธิการส านักงาน ป.ป.ง.     
และคณะฯ มาช่วยบรรยายโดยละเอียดให้กับนายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับการ สภอ. และ สภต. 
หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น สรรพากรจังหวัด ที่ดินจังหวัด ขนส่งจังหวัด คลังจังหวัด 
ชมรมธนาคารจังหวัด เป็นต้น และวางข่ายการสื่อสารกับส านักงาน ป.ป.ง. อย่างใกล้ชิดเพ่ือขอค าปรึกษาในทุกกรณี
ที่มีการยึดทรัพย์ และให้ทุกชุดปราบปรามเข้าใจถึงหลักฐานส าคัญต่าง ๆ ที่ชุดยึดทรัพย์ต้องการจากผู้ค้า  
   ผลการจากการเอาจริงในเรื่องนี้เป็นผลให้จังหวัดสกลนครสามารถตรวจยึดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดเป็นราคาประมาณการตามรายการทรัพย์สินจ านวน ๑๖๖ ล้านบาทเศษ ซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่ง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   (๔) การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและการฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
   ด้านการบ าบัดรักษานั้น เนื่องจากประชาคมและกลุ่มต่าง ๆ สามารถส่งรายชื่อผู้เสพติดออกมาได้ถึง 
๓,๔๗๐ คน ซึ่งน าเข้าค่ายบ าบัดรักษาในชุมชน โดยผนึกก าลังทั้งสาธารณสุข โรงพยาบาล วัด ฝ่ายปกครอง ต ารวจ 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมและกองก าลังหมู่บ้านต้านยาเสพติด (ก.ต.ส.)  โดยด าเนินการเป็นหลักสูตรต้นแบบ  
๑๐ วัน ๙ คืน ใน ๗ อ าเภอ และให้ทุกอ าเภอจัดชุดบ าบัดมาร่วมสังเกตและเรียนรู้เพื่อไปจัดท าที่อ าเภอตนเอง
ต่อไป โดยจังหวัดสกลนครสามารถบ าบัดรวมทั้งให้ค าปรึกษาได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ ถือเป็นจังหวัดที่มีผลงาน     
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สร้างความศักดิ์สิทธิ์กันแล้ว ผมก็ให้ชุดเฉพาะกิจออกติดตาม เมื่อพบว่าใช่จึงจัดชุดซุ่มจับ และจับผู้ค้าได้           
น ามาด าเนินคดี และกระจายข่าวให้สาธารณชนทราบ จากนั้นใบร้องเรียนก็มาเต็ม ตู้ ป.ณ. ระฆังพ่อเมืองของผม  
   ข้อมูลจากการทอดแบบสอบถาม  
   นอกจากข้อมูลจาก ตู้ ป.ณ. ระฆังพ่อเมือง และจากประชาคมหมู่บ้านแล้วที่จังหวัดสกลนคร         
ที่อยู่ในช่วง “๙๐ วันกับสงครามยาเสพติด” ผมยังใช้วิธีส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มพัฒนาอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม อ.ส.ม. 
กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนน า กลุ่มเกษตรกร กลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งหมดจ านวน ๙,๐๐๐ ฉบับ    
และได้รับคืนมากว่า ๔,๐๐๐ ฉบับ เป็นรายชื่อผู้ค้าทั้งหมดประมาณ ๑,๐๐๐ ราย และรายชื่อนี้เราได้ส่งให้อ าเภอ
ตรวจสอบยืนยันอีกชั้นหนึ่ง จากการหาข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ จึงท าให้เราได้มีข้อมูลผู้ค้ายาเสพติดที่สกลนครถึง    
๘๖๙ ราย ทั้ง ๆ ที่จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดแห่งศาสนา คนที่ให้ผมคือประชาคมทั้งหมด ในขณะที่จังหวัดชลบุรี   
ส่งรายชื่อมาแค่ ๓๐๐ กว่าคนเป็นไปได้อย่างไรในข้อเท็จจริง โดยหลักแล้วจังหวัดชลบุรีมีแหล่งเริงรมย์เต็มไปหมด
น่าจะมีผู้ค้าเกินพันด้วยซ้ า ซึ่งผมได้กล่าวให้ความเห็นเช่นนี้ในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดที่กระทรวงมหาดไทย 
จึงกระทบถึงผู้บังคับบัญชาด้วย เพราะทุกจังหวัดที่เอาตัวเลขผู้ค้าออกมา ต้องด าเนินการให้จบสิ้นภายใน ๙๐ วัน 
เรื ่องนี ้ผมมองว่าไม่สู ้จะเป็นธรรม  จึงน่าจะเป็นเหตุหนึ่งที่ผมถูกย้ายมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
หลังจากนั้นไม่นาน ทั้ง ๆ ที่มีผลงานยาเสพติดในระดับสูงและอยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศ  
  (๒) การปราบปราม ผมได้บรรยายให้นักปกครองระดับสูงฟัง ในตอนหนึ่งว่า  
   “ผมจะจัดชุดเฉพาะกิจ แต่ว่าผมท าไม่เหมือนคนอ่ืน ผู้ว่าราชการจังหวัด คนอ่ืนอาจจะเกรงใจ
ต ารวจ แต่ผมจะคุยกับผู้การฯ บอกว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านรับสั่งกับเราอย่างนี้ เพราะฉะนั้น 
คุณก็ผู้การฯ (พล.ต.ต.ภาณุพงษ์ สิงหรา ณ อยุธยา) ใหม่ ผมก็ผู้ว่าราชการจังหวัด ใหม่ถอดด้าม ผมบอกว่าเอาอย่างนี้
ดีกว่า ผมขอชุดต ารวจ ๑ ชุดอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผมจะจัดชุดเฉพาะกิจของผมเอง มีป้องกันจังหวัด อส. 
และต ารวจที่มีข้อมูลจากชาวบ้านว่าเป็นต ารวจที่ดี  เป็นชุดเฉพาะกิจ เวลาออกพ้ืนที่จะมีสื่อมวลชนไปด้วย         
โดยไม่บอกเวลาล่วงหน้า ส าหรับที่สกลนคร ผมตั้งชุดเฉพาะกิจทั้งจังหวัดและอ าเภอด้วย และในการด าเนินการนั้น
เพ่ือป้องกันข้อครหานินทา เพราะเรารู้ว่าเรื่องยานี้ ถ้าเราไปจับแข่งกับต ารวจเมื่อไร เดี๋ยวจะมีข่าวปล่อยใส่เราว่าชุดเรา
เป็นชุดล่าเมืองขึ้นอีก เพราะฉะนั้นเวลาเราจับสื่อมวลชนที่ไปด้วยจะถ่ายรูปทันที และเรียงยาให้เห็นเลยว่ายามีปริมาณ
เท่าไร ถ่ายรูปทันที เพราะปกติเวลาเขาจับ สมมุติจับ ๑,๐๐๐ เม็ด แต่เวลาลงบันทึกจะเหลือ ๒๐๐ - ๓๐๐ เม็ด 
ไม่รู้ที ่เหลือหายไปไหนหมด เคยมีกรณีอย่างนี้บ่อย ๆ ไม่ได้เป็นทุกราย แต่ว่ามีอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อย ๆ เราก็รู้ ดังนั้น   
เวลาเราจับ เราจึงต้องถ่ายรูปทันที เพ่ือเป็นหลักฐาน นอกจากการใช้ชุดเฉพาะกิจแล้วผมยังได้ให้นายอ าเภอ             
เข้าควบคุมการสอบสวนคดียาเสพติด ซึ่งปกติจะไม่ค่อยปฏิบัติกัน แต่ผมได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านอัยการ
จังหวัดนครนายกสมัยนั้นซึ่งเป็นคนตรง ในการอบรมนายอ าเภอและปลัดอ าเภอถึงวิธีการในการเข้าควบคุม      
คดียาเสพติดและถือเป็นจังหวัดเดียวที่ด าเนินการเช่นนี้ นอกจากนี้ ผมยังได้บรรยายเพิ่มเติมกับผู้ว่าราชการจังหวัด   
ทั่วประเทศในการชี้แจงนโยบายไว้ว่า 
   “การท างานของชุดเฉพาะกิจต้องมีงบประมาณรองรับในรูปของกองทุนยาเสพติด ซึ่งอาจท า ได้
โดยการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ซึ่งในสมัยที่จังหวัดนครนายกนั้นผมได้รับความร่วมมือ
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จาก อบต. และเทศบาลทั้งหมดสนับสนุนตั้งเป็นกองทุนให้ห้าแสนบาท ส าหรับใช้ในการปราบปราม ไปล่อซื้อ     
เป็นเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามวิธีใช้งบประมาณต้องโปร่งใส ชัดเจน ให้ผู้บริจาคทั้งหลายเข้ามาร่วม         
เป็นกรรมการด้วยเงินจ านวนนี้ใช้ตั้งแต่การหาข่าวจากโรงเรียน วางสายข่าวลับต่าง ๆ ในโรงเรียนนั้นเราต้องให้ครู
เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลและดูแลบ าบัด ส่วนการปราบปรามเป็นเรื่องของนายอ าเภอ เรื่องโรงงานเป็นเรื่องของนายอ าเภอ
ต้องหาวิธีการและกลยุทธ์ที่แนบเนียนที่จะเข้าไปตรวจปัสสาวะในจุดที่สงสัย แต่ต้องท าด้วยวิธีแนบเนี ยนเพ่ือไม่ให้
ผลกระทบไปถึงเจ้าของโรงงาน ส่วนนักโทษเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการหาข่าวเพ่ือไปสู่การปราบปรามและการยึดทรัพย์ 
ต้องน าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทั้งหมด เช่น สรรพากรจังหวัด ขนส่งจังหวัด ที่ดินจังหวัด ฯลฯ มาฝึกอบรม
เทคนิคทางข้อกฎหมายโดยฝึกอบรมเป็นทีม ส่วนเรื่องการบ าบัดรักษานายอ าเภอต้องลงพ้ืนที่ท าประชาคม         
น าผู้เสพยาออกมาให้สาธารณสุขด าเนินการบ าบัดรักษา  และมีการติดตามผล รายงานผลเป็นระยะ ๆ การปราบปราม
และการบ าบัดรักษาต้องท าควบคู่กันไป ผู้ว่าราชการจังหวัดท ามากแค่ไหน นายอ าเภอต้องท าเหมือนกัน การปฏิบัติตน
อย่าท าตนมีเงื่อนไข พยายามระดมความคิดจากผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุดแล้วท่านก็จะเรียนรู้ไปกับเขาด้วย” 
   (๓) การยึดทรัพย์ของผู้ค้ายาเสพติด 
   ในสมัยนั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดนับคนได้ที่สนใจท าเรื่องการยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเพราะส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ 
กลัวถูกฟ้องกลับ แต่ถ้าสามารถยึดทรัพย์ได้จะท าให้ผู้ค้าอ่ืนเกรงกลัว เพราะไม่อย่างนั้นผู้ค้าจะคิดว่าตัวเข้าคุกก็ยังมีเงิน
ให้ครอบครัวใช้อย่างสบาย ออกจากคุกมาก็ยังมีเงินใช้ แต่ถ้าเรายึดทรัพย์ได้พวกนี้ก็จะน้ าตาตกระลึกถึงกรรมทันที        
แต่สิ่งที่ผมต้องเร่งทันทีคือ การแก้ปัญหาความไม่เข้าใจไม่รู้ ทั้งของนายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ต ารวจและหัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในข้อกฎหมายและวิธีการในการยึดทรัพย์ ผมจึงได้จัดตั้งชุดตรวจยึด อายัดทรัพย์สิน 
และได้จัดการอบรมเรื่องกฎหมายการฟอกเงินและกระบวนการยึดทรัพย์โดยเชิญเลขาธิการส านักงาน ป.ป.ง.     
และคณะฯ มาช่วยบรรยายโดยละเอียดให้กับนายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับการ สภอ. และ สภต. 
หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น สรรพากรจังหวัด ที่ดินจังหวัด ขนส่งจังหวัด คลังจังหวัด 
ชมรมธนาคารจังหวัด เป็นต้น และวางข่ายการสื่อสารกับส านักงาน ป.ป.ง. อย่างใกล้ชิดเพ่ือขอค าปรึกษาในทุกกรณี
ที่มีการยึดทรัพย์ และให้ทุกชุดปราบปรามเข้าใจถึงหลักฐานส าคัญต่าง ๆ ที่ชุดยึดทรัพย์ต้องการจากผู้ค้า  
   ผลการจากการเอาจริงในเรื่องนี้เป็นผลให้จังหวัดสกลนครสามารถตรวจยึดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดเป็นราคาประมาณการตามรายการทรัพย์สินจ านวน ๑๖๖ ล้านบาทเศษ ซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่ง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   (๔) การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและการฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
   ด้านการบ าบัดรักษานั้น เนื่องจากประชาคมและกลุ่มต่าง ๆ สามารถส่งรายชื่อผู้เสพติดออกมาได้ถึง 
๓,๔๗๐ คน ซึ่งน าเข้าค่ายบ าบัดรักษาในชุมชน โดยผนึกก าลังทั้งสาธารณสุข โรงพยาบาล วัด ฝ่ายปกครอง ต ารวจ 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมและกองก าลังหมู่บ้านต้านยาเสพติด (ก.ต.ส.)  โดยด าเนินการเป็นหลักสูตรต้นแบบ  
๑๐ วัน ๙ คืน ใน ๗ อ าเภอ และให้ทุกอ าเภอจัดชุดบ าบัดมาร่วมสังเกตและเรียนรู้เพื่อไปจัดท าที่อ าเภอตนเอง
ต่อไป โดยจังหวัดสกลนครสามารถบ าบัดรวมทั้งให้ค าปรึกษาได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ ถือเป็นจังหวัดที่มีผลงาน     



- ๖๑๒ - 

ด้านบ าบัดรักษาอยู่ในล าดับต้น ๆ ของประเทศ และได้มีการอบรมทักษะในการประกอบอาชีพตอนท้ายของ
โครงการตามที่ประสงค์ด้วย  
   สิ่งที่ท าให้การบ าบัดประสบความส าเร็จ คือ 
   ๑) ค่าใช้จ่ายในแต่ละค่ายเป็นมาตรฐานเดียวกันคือ ๑,๐๐๐ บาท/คน 
   ๒) การน าบุคคลมาเข้าค่ายด าเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง ต ารวจและสาธารณสุข 
   ๓) น าสมาชิกครอบครัว ประชาคม ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมารับตัวในวันปิดค่าย  
   ๔) ระบบ Matrix Program น าครอบครัวมารับทราบกระบวนการติดตาม 
   ๕) ประชาคม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน น าผู้เสพของหมู่บ้านมาบ าบัดรักษาพร้อมกันที่โรงพยาบาล 
สถานีอนามัยจนครบหลักสูตร 
    เพ่ือให้เห็นแนวทางการท างานให้ครบวงจร ตั้งแต่หาข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ การตั้งชุดปราบปราม        
ชุดยึดทรัพย์ บ าบัดรักษา ส่งตัวกลับให้ชุมชน และบทบาทของกองก าลังต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด และการด าเนินการ
ในโรงเรียน  
    ผมขอยกค ากล่าวบางตอนในแต่ละกระบวนการมาเพ่ือให้เห็นภาพดังนี้  
    - การพบปะประชาคมเมืองสกลนคร วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๖  
      “วันนี้เป็นวันที่เรามาพบกันนับจากที่ผมมาพบกับท่านเมื่อคราวที่แล้ว ระหว่างที่ผมพูดกับท่านนี้ 
เจ้าหน้าที่ของผมจะแจกซองจดหมายลับจากผมกับท่าน และขอความกรุณท่านตอบจดหมายผมด้วย ในจดหมายนั้น   
จะติดแสตมป์และจ่าหน้าถึงผมไว้เรียบร้อย ท่านกรุณาตอบจดหมายลับของผม ยังไม่ต้องอ่านตอนนี้ เลิกงานแล้ว
ไปอ่านเงียบ ๆ และเวลาตอบจดหมายผมก็ไม่ต้องไปบอกใคร ตอบมาเงียบ ๆ คนเดียว ไม่ให้ใครเห็น เพราะว่าเป็นข้อมูล
ซึ่งส าคัญมาก ผมจะต้องรู้คนเดียวจากท่านเท่านั้น แล้วผมจึงจะด าเนินการต่อไปได้ 
    เวลานี้จดหมายลับของผมมีถึงประชาคมหมู่บ้านแล้วเช่นกัน ไม่ได้มีถึงเฉพาะท่าน ขอให้เขาตอบ
จดหมายลับของผมเช่นกัน เวลานี้เขาตอบกลับมาแล้วเป็น ๒ กล่องใหญ่จากชาวบ้าน ดังนั้น เวลานี้เรามีรายชื่อผู้ค้า
จ านวนหนึ่งแล้วทั้งจังหวัด สิ่งที่ผมต้องการจากท่านก็คือ ข้อมูลในส่วนของท่านในประชาคม ในเขตเมือง เพ่ือจะมา
ตรวจสอบกับข้อมูลที่เราได้จากชาวบ้าน 
    ข้อมูลจากท่านทั้งหลายจะมาอยู่ที่ผม แล้วจะใช้ลายมืออีกลายมือหนึ่งของลูกน้องผมไม่ใช่ลายมือ
ของท่านแล้วถึงจะส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลท่านจะไม่มีหลุดไปจากผม และผมท าลายหมด ฉีกทิ้ง เผาทิ้ง 
ท าลายทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ขอให้มั่นใจลายมือท่านจะไม่มีการหลุดไปจากผม เมื่อลายชื่อทั้งหลายเรียบร้อยแล้ว  
ผมก็จะเชิญผู้ที่มีลายชื่อทั้งหลายมาคุยกันว่าจะออกมาเองหรือจะให้เราเรียกมาพบ ถ้าจะค้ าต่อก็ให้ออกไปจาก
จังหวัดสกลนคร อยู่ที่นี่ไม่ได้ ถ้าจะอยู่ที่นี่ต้องเลิก ล้างมือ ถ้ายืนยันจะค้าต่อก็กลับไปได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้กัน        
ท่านต้องรับกรรมทางใดทางหนึ่ง เพราะท่านท ากรรมกับประเทศชาติไว้เยอะมาก ส าหรับผู้เสพเราก็จะเรียกมาคุย
เช่นกันว่าจะให้เราจับหรือจะให้เราบ าบัด ถ้าไม่ออกเพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟูก็จะต้องถูกจับ แต่ถ้าออกมาแสดงตัวเพ่ือยินดี
เข้าสู่กระบวนการบ าบัด จะบ าบัดให้ บ าบัดเสร็จจะส่งกลับไปให้กรรมการชุมชน ในจดหมายลับที่ขอท่านนี้ช่วยบอก
ด้วยว่าผู้ค้าผู้เสพและแหล่งม่ัวสุมที่ไหนในพื้นที่ของท่าน เพราะจะได้ให้ชุดของเราเข้าไปในทุบแหล่งมั่วสุม   
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เพราะเราไม่อยากให้ผู้ที่ได้รับการบ าบัดเสร็จแล้ว ส่งกลับไปก็ไปสู่แหล่งมั่วสุมในพ้ืนที่อีก กรรมการชุมชนต้องช่วยดู 
พอบ าบัดเสร็จผมจะส่งรายชื่อบุคคลที่บ าบัดเสร็จแล้วไปยังกรรมการชุมชน เวลาบ าบัดจะไม่เอาเฉพาะเด็ก       
แต่จะเอาพ่อแม่มาด้วย เพราะปัญหาจ านวนไม่น้อยอยู่ที่พ่อแม่ ซึ่งคุมลูกไม่อยู่หรือเอาแต่ดุด่า บางคนมั่นใจว่า    
ฉันด่ามันเช้าเย็น นั่นแหละท าให้เด็กเตลิด จึงต้องน าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกดี ๆ มาเล่าให้ฟังว่าเขาสื่อสารกันอย่างไร    
มิใช่จิกหัวด่าเช้าด่าเย็นอย่างนี้ลูกก็เตลิดหมด”  
    (๕) ยาเสพติดในสถานศึกษา 
     ส าหรับในโรงเรียนผมได้เชิญผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครอง 
จ านวน ๒๐๐ กว่าแห่ง ประมาณ ๑,๐๐๐ คน มาพบกันแล้ว ๒ รุ่น ผมย้ านโยบายว่า ผู้อ านวยการทุกโรงเรียน     
ไม่สนใจเรื่องยาเสพติดไม่ได้แล้ว ใครไม่สนใจเรื่องยาเสพติด ไม่สอดส่องนักเรียนตนเอง ผมจะท ารายงาน            
ถึงกระทรวงศึกษาทุกโรงเรียนที่ไม่สนใจหลังจากวันนี้ไป ผมเคยเรียนท่านว่า ผู้ปกครองเคยมาเล่าให้ผมฟัง  
ว่าเข้าโรงเรียนเทคนิคหรืออาชีวะ ลูกเป็นเด็กดีไม่เคยเสพยา พอเข้าไปคบเพ่ือน เพ่ือนส่วนใหญ่เสพยาก็อยู่ไม่ได้  
เลยต้องเสพกับเขาไปด้วย ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ เด็กที่เข้าไปอยู่ในสถานศึกษาจะต้องเสพเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ      
แล้วเด็กดีจะเหลือหรือ ผมรับไม่ได้เนื่องจากจังหวัดสกลนครเป็นศูนย์พัฒนาคน พัฒนานักเรียน ถ้าขืนปล่อยแบบนี้ 
แล้วเวลานักเรียนที่มาจากจังหวัดอ่ืน โดยเฉพาะจังหวัดนครพนมกลับบ้านไปเสาร์-อาทิตย์ เช้ามาพกยามาขายพร้อม   
นี่คือสิ่งที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจน 
     ผมจึงขอก าหนดไว้กับโรงเรียนคือ  
     ๑) ผอ.โรงเรียนต้องลงมาเล่นปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้  
     ๒) ครูที่โรงเรียนต้องเล่นไม่ใช่โยนให้ครูผู้ปกครอง ๓ คน  
         ปัจจุบันใช้สูตรอาจารย์ ๑ คน/นักเรียน ๓๐ – ๓๕ คน ผมถามว่าถ้าอาจารย์ ๑ คน
ดูแลนักเรียน ๓๕ คน เด็กที่มีอาการบ่อย ๆ การเรียนตก เข้าส้วมบ่อย ๆ จะรอดหูรอดตาหรือไม่ อาจารย์ต้องรู้ 
ดังนั้น อาจารย์ทั้งโรงเรียนต้องคอยสอดส่องเรื่องยาเสพติดนักเรียน  
     ๓) ในโรงเรียนให้ท าห้องเพ่ือท าคลินิกให้ค าปรึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่เด็กรักเคารพ  
เป็นอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาเด็กในเรื่องยาเสพติด หลังจากสอดส่องแล้วเด็กคนไหนที่มีอาการติดยา      
ก็เอาเข้ามาในคลินิกขอตรวจปัสสาวะ เราได้สอนวิธีตรวจปัสสาวะในเด็กให้กับอาจารย์ไปแล้ว ต่อไปไม่ต้องให้
สาธารณสุขไปตรวจ อาจารย์เขาตรวจเป็น เราจะต้องไปถึงตรงนั้น ขณะนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนก็ตรวจปัสสาวะ    
ของเด็กตัวเองได้ สงสัยเด็กคนไหนเชิญเข้ามาในคลินิกขอตรวจ พอเขย่าออกมาได้สีรู้ว่าใช่ จะต้องไม่มีการประจานเด็ก 
ไม่ลงโทษเด็ก ต้องคุยกันแบบญาติพี่น้อง พ่อแม่ ลูก นั่นคือกติกาที่เราตกลงกัน อาจารย์ต้องไปสร้างบรรยากาศ
ว่าเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน เด็กเสพไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ขอให้พร้อมจะมาคุยกัน ยินดีจะให้เลิก ยินดีจะให้ฟ้ืนฟู
บ าบัด เด็กหมดอนาคตทางการเรียนจะไม่มี ประเภทพบเด็กเสพติดยาแล้วไล่ออกไม่ให้ท า จะไม่มีการท าอย่างนั้น 
ขอให้เด็กออกมา คนไหนที่ต้องการบ าบัดจะจัดบ าบัดให้ อาจจะบ าบัดในโรงเรียน อาจจะรวมนักเรียนมาอยู่ชั้นเดียวกัน
แล้วบ าบัดก็ได้ เรื่องนี้เป็นการหลงผิดชั่วครู่ชั่วยาม ถ้าเจ้าตัวสมัครใจอยากเลิกก็เปลี่ยนได้ เราต้องคุยกัน ทุกโรงเรียน
ต้องท า วันนั้นเราคุยกันทั้งวันกับคณะครู ผมได้เอาโรงเรียนตัวอย่างที่จังหวัดนครนายก จังหวัดเก่าของผมที่ท าส าเร็จ 
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ด้านบ าบัดรักษาอยู่ในล าดับต้น ๆ ของประเทศ และได้มีการอบรมทักษะในการประกอบอาชีพตอนท้ายของ
โครงการตามที่ประสงค์ด้วย  
   สิ่งที่ท าให้การบ าบัดประสบความส าเร็จ คือ 
   ๑) ค่าใช้จ่ายในแต่ละค่ายเป็นมาตรฐานเดียวกันคือ ๑,๐๐๐ บาท/คน 
   ๒) การน าบุคคลมาเข้าค่ายด าเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง ต ารวจและสาธารณสุข 
   ๓) น าสมาชิกครอบครัว ประชาคม ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมารับตัวในวันปิดค่าย  
   ๔) ระบบ Matrix Program น าครอบครัวมารับทราบกระบวนการติดตาม 
   ๕) ประชาคม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน น าผู้เสพของหมู่บ้านมาบ าบัดรักษาพร้อมกันที่โรงพยาบาล 
สถานีอนามัยจนครบหลักสูตร 
    เพ่ือให้เห็นแนวทางการท างานให้ครบวงจร ตั้งแต่หาข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ การตั้งชุดปราบปราม        
ชุดยึดทรัพย์ บ าบัดรักษา ส่งตัวกลับให้ชุมชน และบทบาทของกองก าลังต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด และการด าเนินการ
ในโรงเรียน  
    ผมขอยกค ากล่าวบางตอนในแต่ละกระบวนการมาเพ่ือให้เห็นภาพดังนี้  
    - การพบปะประชาคมเมืองสกลนคร วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๖  
      “วันนี้เป็นวันที่เรามาพบกันนับจากที่ผมมาพบกับท่านเมื่อคราวที่แล้ว ระหว่างที่ผมพูดกับท่านนี้ 
เจ้าหน้าที่ของผมจะแจกซองจดหมายลับจากผมกับท่าน และขอความกรุณท่านตอบจดหมายผมด้วย ในจดหมายนั้น   
จะติดแสตมป์และจ่าหน้าถึงผมไว้เรียบร้อย ท่านกรุณาตอบจดหมายลับของผม ยังไม่ต้องอ่านตอนนี้ เลิกงานแล้ว
ไปอ่านเงียบ ๆ และเวลาตอบจดหมายผมก็ไม่ต้องไปบอกใคร ตอบมาเงียบ ๆ คนเดียว ไม่ให้ใครเห็น เพราะว่าเป็นข้อมูล
ซึ่งส าคัญมาก ผมจะต้องรู้คนเดียวจากท่านเท่านั้น แล้วผมจึงจะด าเนินการต่อไปได้ 
    เวลานี้จดหมายลับของผมมีถึงประชาคมหมู่บ้านแล้วเช่นกัน ไม่ได้มีถึงเฉพาะท่าน ขอให้เขาตอบ
จดหมายลับของผมเช่นกัน เวลานี้เขาตอบกลับมาแล้วเป็น ๒ กล่องใหญ่จากชาวบ้าน ดังนั้น เวลานี้เรามีรายชื่อผู้ค้า
จ านวนหนึ่งแล้วทั้งจังหวัด สิ่งที่ผมต้องการจากท่านก็คือ ข้อมูลในส่วนของท่านในประชาคม ในเขตเมือง เพ่ือจะมา
ตรวจสอบกับข้อมูลที่เราได้จากชาวบ้าน 
    ข้อมูลจากท่านทั้งหลายจะมาอยู่ที่ผม แล้วจะใช้ลายมืออีกลายมือหนึ่งของลูกน้องผมไม่ใช่ลายมือ
ของท่านแล้วถึงจะส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลท่านจะไม่มีหลุดไปจากผม และผมท าลายหมด ฉีกทิ้ง เผาทิ้ง 
ท าลายทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ขอให้มั่นใจลายมือท่านจะไม่มีการหลุดไปจากผม เมื่อลายชื่อทั้งหลายเรียบร้อยแล้ว  
ผมก็จะเชิญผู้ที่มีลายชื่อทั้งหลายมาคุยกันว่าจะออกมาเองหรือจะให้เราเรียกมาพบ ถ้าจะค้ าต่อก็ให้ออกไปจาก
จังหวัดสกลนคร อยู่ที่นี่ไม่ได้ ถ้าจะอยู่ที่นี่ต้องเลิก ล้างมือ ถ้ายืนยันจะค้าต่อก็กลับไปได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้กัน        
ท่านต้องรับกรรมทางใดทางหนึ่ง เพราะท่านท ากรรมกับประเทศชาติไว้เยอะมาก ส าหรับผู้เสพเราก็จะเรียกมาคุย
เช่นกันว่าจะให้เราจับหรือจะให้เราบ าบัด ถ้าไม่ออกเพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟูก็จะต้องถูกจับ แต่ถ้าออกมาแสดงตัวเพ่ือยินดี
เข้าสู่กระบวนการบ าบัด จะบ าบัดให้ บ าบัดเสร็จจะส่งกลับไปให้กรรมการชุมชน ในจดหมายลับที่ขอท่านนี้ช่วยบอก
ด้วยว่าผู้ค้าผู้เสพและแหล่งม่ัวสุมที่ไหนในพื้นที่ของท่าน เพราะจะได้ให้ชุดของเราเข้าไปในทุบแหล่งมั่วสุม   
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เพราะเราไม่อยากให้ผู้ที่ได้รับการบ าบัดเสร็จแล้ว ส่งกลับไปก็ไปสู่แหล่งมั่วสุมในพ้ืนที่อีก กรรมการชุมชนต้องช่วยดู 
พอบ าบัดเสร็จผมจะส่งรายชื่อบุคคลที่บ าบัดเสร็จแล้วไปยังกรรมการชุมชน เวลาบ าบัดจะไม่เอาเฉพาะเด็ก       
แต่จะเอาพ่อแม่มาด้วย เพราะปัญหาจ านวนไม่น้อยอยู่ที่พ่อแม่ ซึ่งคุมลูกไม่อยู่หรือเอาแต่ดุด่า บางคนมั่นใจว่า    
ฉันด่ามันเช้าเย็น นั่นแหละท าให้เด็กเตลิด จึงต้องน าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกดี ๆ มาเล่าให้ฟังว่าเขาสื่อสารกันอย่างไร    
มิใช่จิกหัวด่าเช้าด่าเย็นอย่างนี้ลูกก็เตลิดหมด”  
    (๕) ยาเสพติดในสถานศึกษา 
     ส าหรับในโรงเรียนผมได้เชิญผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครอง 
จ านวน ๒๐๐ กว่าแห่ง ประมาณ ๑,๐๐๐ คน มาพบกันแล้ว ๒ รุ่น ผมย้ านโยบายว่า ผู้อ านวยการทุกโรงเรียน     
ไม่สนใจเรื่องยาเสพติดไม่ได้แล้ว ใครไม่สนใจเรื่องยาเสพติด ไม่สอดส่องนักเรียนตนเอง ผมจะท ารายงาน            
ถึงกระทรวงศึกษาทุกโรงเรียนที่ไม่สนใจหลังจากวันนี้ไป ผมเคยเรียนท่านว่า ผู้ปกครองเคยมาเล่าให้ผมฟัง  
ว่าเข้าโรงเรียนเทคนิคหรืออาชีวะ ลูกเป็นเด็กดีไม่เคยเสพยา พอเข้าไปคบเพ่ือน เพ่ือนส่วนใหญ่เสพยาก็อยู่ไม่ได้  
เลยต้องเสพกับเขาไปด้วย ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ เด็กที่เข้าไปอยู่ในสถานศึกษาจะต้องเสพเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ      
แล้วเด็กดีจะเหลือหรือ ผมรับไม่ได้เนื่องจากจังหวัดสกลนครเป็นศูนย์พัฒนาคน พัฒนานักเรียน ถ้าขืนปล่อยแบบนี้ 
แล้วเวลานักเรียนที่มาจากจังหวัดอ่ืน โดยเฉพาะจังหวัดนครพนมกลับบ้านไปเสาร์-อาทิตย์ เช้ามาพกยามาขายพร้อม   
นี่คือสิ่งที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจน 
     ผมจึงขอก าหนดไว้กับโรงเรียนคือ  
     ๑) ผอ.โรงเรียนต้องลงมาเล่นปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้  
     ๒) ครูที่โรงเรียนต้องเล่นไม่ใช่โยนให้ครูผู้ปกครอง ๓ คน  
         ปัจจุบันใช้สูตรอาจารย์ ๑ คน/นักเรียน ๓๐ – ๓๕ คน ผมถามว่าถ้าอาจารย์ ๑ คน
ดูแลนักเรียน ๓๕ คน เด็กที่มีอาการบ่อย ๆ การเรียนตก เข้าส้วมบ่อย ๆ จะรอดหูรอดตาหรือไม่ อาจารย์ต้องรู้ 
ดังนั้น อาจารย์ทั้งโรงเรียนต้องคอยสอดส่องเรื่องยาเสพติดนักเรียน  
     ๓) ในโรงเรียนให้ท าห้องเพ่ือท าคลินิกให้ค าปรึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่เด็กรักเคารพ  
เป็นอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาเด็กในเรื่องยาเสพติด หลังจากสอดส่องแล้วเด็กคนไหนที่มีอาการติดยา      
ก็เอาเข้ามาในคลินิกขอตรวจปัสสาวะ เราได้สอนวิธีตรวจปัสสาวะในเด็กให้กับอาจารย์ไปแล้ว ต่อไปไม่ต้องให้
สาธารณสุขไปตรวจ อาจารย์เขาตรวจเป็น เราจะต้องไปถึงตรงนั้น ขณะนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนก็ตรวจปัสสาวะ    
ของเดก็ตัวเองได้ สงสัยเด็กคนไหนเชิญเข้ามาในคลินิกขอตรวจ พอเขย่าออกมาได้สีรู้ว่าใช่ จะต้องไม่มีการประจานเด็ก 
ไม่ลงโทษเด็ก ต้องคุยกันแบบญาติพี่น้อง พ่อแม่ ลูก นั่นคือกติกาที่เราตกลงกัน อาจารย์ต้องไปสร้างบรรยากาศ
ว่าเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน เด็กเสพไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ขอให้พร้อมจะมาคุยกัน ยินดีจะให้เลิก ยินดีจะให้ฟ้ืนฟู
บ าบัด เด็กหมดอนาคตทางการเรียนจะไม่มี ประเภทพบเด็กเสพติดยาแล้วไล่ออกไม่ให้ท า จะไม่มีการท าอย่างนั้น 
ขอให้เด็กออกมา คนไหนที่ต้องการบ าบัดจะจัดบ าบัดให้ อาจจะบ าบัดในโรงเรียน อาจจะรวมนักเรียนมาอยู่ชั้นเดียวกัน
แล้วบ าบัดก็ได้ เรื่องนี้เป็นการหลงผิดชั่วครู่ชั่วยาม ถ้าเจ้าตัวสมัครใจอยากเลิกก็เปลี่ยนได้ เราต้องคุยกัน ทุกโรงเรียน
ต้องท า วันนั้นเราคุยกันทั้งวันกับคณะครู ผมได้เอาโรงเรียนตัวอย่างที่จังหวัดนครนายก จังหวัดเก่าของผมที่ท าส าเร็จ 
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ได้เอามาเล่าให้ฟังว่าเขาสังเกตนักเรียนอย่างไร เรียกนักเรียนมาคุยอย่างไร แล้วตรวจปัสสาวะเด็ก แล้วท าให้เด็ก
สามารถค่อย ๆ เลิก เล่าให้ฟังหมดแล้ว ต่อไปนี้ผมและคณะนายอ าเภอ ต ารวจ จะเข้าไปโรงเรียนใหญ่ ๆ        
ไปติดตามดูท่านทั้งหลาย ท าแค่ไหนบ้าง ผมอาจจะมีการเอาเด็กนักเรียนออกมาสัมภาษณ์ โดยเฉพาะในโรงเรียน
ใหญ่ ๆ เพ่ือถามข้อเท็จจริงว่าโรงเรียนคุณยังมียาเสพติดอยู่เยอะไหม เพราะถ้าผู้อ านวยการโรงเรียนมาบอกว่า 
โรงเรียนผมไม่มีปัญหา ไม่เยอะ จะได้ยืนยันได้ว่าโกหก โรงเรียนคุณเต็มไปหมด จะท าหรือไม่ท า ถ้าไม่ท าก็ไม่เป็นไร 
ผมรายงานรัฐบาลขอย้ายผู้อ านวยการออกนอกพ้ืนที่ จังหวัดจึงขอความร่วมมือผู้บริหารในสถานศึกษา ครู อาจารย์ทุกคน 
ช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน เมื่อพบให้เอารายชื่อเด็ก        
ที่มีปัญหาออกมาให้หมด เพ่ือน าเด็กเหล่านี้ ไปบ าบัดรักษาร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน  ซึ่งประชาคมหมู่บ้าน            
จะควบคุมดูแลเด็กเหล่านี้ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ที่จะมีการควบคุมดูแลเด็ก
ได้ทั้งในเวลาและนอกเวลา”  
   (๖) กองก าลังหมู่บ้านต้านยาเสพติด (ก.ต.ส.)  
 ค ากล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดในพิธีเปิดโครงการกองก าลังหมู่บ้านต้านยาเสพติด อ าเภอพังโคน 
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ความตอนหนึ่งว่า  
 “ผมม่ันใจว่าประชาคมที่มีพลังจะส่งเสียงสู้กับเรื่องต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ตรงนี้ก็เลยให้ส่งชื่อทั้งทางลับ
ทางแจ้งก็แล้วแต่ของผู้ค้าและผู้เสพ ประชาคมต้องคุยกับครอบครัวพ่อแม่ของเด็กที่เสพยาให้เอาลูกออกมารายงานตัว 
การที่เอาลูกออกมารายงานตัว ติดยาเสพติดไม่ได้ลงโทษ เราไม่ประจาน เราจะเอาเขาออกมาบ าบัด เมื่อบ าบัด    
แล้วส่งกลับมาให้ท่านดูแล การบ าบัดไม่ไปบ าบัดไกลจะท าในต าบลหรือในชุมชน เราจะไปบ าบัดที่ชุมชน  
ให้ประชาคมมาดูการบ าบัด ให้พ่อแม่ของเด็กที่มาบ าบัดมาดูแล นี่คือวิธีการบ าบัดให้หายจากยาเสพติด         
พ่อแม่ต้องมาดูด้วย ประชาคมต้องมาดูด้วยเป็นครั้งเป็นคราว เพราะเมื่อบ าบัดเสร็จแล้วเราจะส่งผู้ที่ได้รับการบ าบัด
กลับไปสู่อ้อมอกของประชาคม ประชาคมรับเขากลับไป และต้องตามดูว่าบุคคลนี้ยังไปเสพอีกหรือไม่  
 เรื่องสุดท้ายที่ประชาคมจะต้องท าคือ มีกองก าลังที่เรียกว่า กองก าลังหมู่บ้านต้านยาเสพติดหรือ  
(ก.ต.ส.) กองก าลังนี้จะเหมือนกองทัพ เหมือนต ารวจบ้านของประชาคม คอยตั้งจุดตรวจ ผมได้มอบอ านาจ 
ให้นายอ าเภอสั่งตั้งโดยใช้อ านาจของผู้ใหญ่บ้าน ถือว่ากองก าลังนี้เป็นผู้ช่วย ถ้ามีเหตุการณ์อะไร สามารถให้การ
ช่วยเหลือได้กับบุคคลที่เป็นกองก าลัง บาดเจ็บขึ้นมาก็มีงบเข้าไปช่วย ถือว่าท่านเป็นคนที่ช่วยราชการ 
 กองก าลังตรงนี้เมื่อเข้าอบรมแล้ว หวังว่าคงได้เริ่มด าเนินการเร็ววันที่พังโคน ขณะนี้มีคนออกมา
รายงานตัวมากที่สุด  
 อีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญมากคือ ประชาคมในหมู่บ้านต้องสร้างกติกา ต้องบีบบังคับผู้ค้าทุกรูปแบบ  
ไม่คบค้าสมาคมกับบ้านผู้ค้ายา กองทุนเงินกู้ยืมครอบครัวผู้ค้ายาไม่มีสิทธิ์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การอ านวยความสะดวก  
แก่ลูกบ้าน เรื ่องอะไรก็แล้วแต่ ส าหรับครอบครัวผู ้ค้ายานั้นไม่ให้ความสะดวก หากจะมีการค้ าขายในร้านค้า     
ในหมู่บ้าน ครอบครัวที่ค้ายาห้ามร่วมโดยเด็ดขาด ไม่มีสิทธิ์เข้าไปขายของ กติกาเหล่านี้ผมอยากให้ประชาคม  
ไปคิดกันเพิ่มเติมว่ามีอะไรที่สามารถกดดันครอบครัวผู้ค้ายาได้ นั่นแหละคือตัวที่จะให้ผู้ค้ายาต้องถอยเลิกไป    
โดยยั่งยืน” 

- ๖๑๕ - 

 ค ากล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พิธีเปิดค่ายบ าบัดผู้ติดยาเสพติด ณ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ความตอนหนึ่งว่า  
 “เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ออกมาส านึกว่าสิ่งที่เราเสพอยู่นี้ไม่ดีอยากจะเลิกเป็นความส านึกแรก  
ที่ถูกต้อง แม้กระทั่งพระพุทธเจ้ายังบอกว่า ไม่มีอะไรประเสริฐที่สุดเท่ากับชนะใจตนเอง จ าความตั้งใจของท่านไว้       
ความตั้งใจของท่านวันนี้ที่ว่า ทุกคนบอกว่าอยากจะเลิกให้จ าไว้ ถ้าแพ้คราวนี้กลับไปเสพยาอีก ความภูมิใจ ในตัว     
ควรจะหมดไปแล้ว ความเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกควรจะหมดไปด้วย ท่านทั้งหลายจะแพ้ลูกผู้หญิงอกสามศอก     
ที่ผมเล่าให้ฟังเม่ือสักครู่นี้ว่ายอมเลิกติดยาเพราะสงสารแม่ 
 ส าหรับเมื่อออกจากค่ายแล้วจะแบ่งการติดตามท่านทั้งหลาย ใครที่เข้าค่าย ๙ วัน ๑๐ วัน แล้วคิดว่า
พอได้ก็จบ บางกรณีที่ดูแล้วยังจะต้องติดตามต่อ ก็จะให้ท่านกลับไปที่บ้านแล้วนัดท่านออกมา ถ้าในหมู่บ้าน       
และต าบลหนึ่งมี ๓ – ๔ คน จะต้องจัดรถพาออกมาหาหมอต่อเนื่อง ไม่ปล่อยให้ต่างคนต่างมา ผมให้อ าเภอกับ 
อบต. ผู้ใหญ่บ้านเวลานี้ช่วยกัน  ที่ผมเคยบรรยายแล้วว่า ให้จัดค่ารถ ค่าน้ ามัน ผมอยากให้หมอนัดเช็กให้ตรงกัน 
หมู่ไหนที่มี ๕ คน ก็ให้มาพร้อมกันทีเดียว ให้หมอบ าบัดคราวเดียวเลย ถ้าจะมา ๘ ครั้งก็ให้พร้อมกันทั้ง ๘ ครั้ง           
ไปกลับอย่างนี้ไม่ให้มีใครขาดไป ผมจะให้ผู้ใหญ่บ้านกับประชาคมเป็นคนดูแล ที่ท าอย่างนี้เพราะในอดีตให้ผู้บ าบัด 
มาเองหรือครอบครัวพามา มาไม่กี่ครั้งก็หาย นอกจากนั้น ท่านทั้งหลายต้องมารายงานตัวสม่ าเสมอ จะต้องก าหนด
วันมารายงานตัวเดือนละ ๑ ครั้ง รายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านหรือรายงานตัวกับอ าเภอ แล้วแต่จะก าหนด รายงานตัว  
ก็เหมือนกับลักษณะอยู่ระหว่างคุมประพฤติ เพราะไม่อย่างนั้นเราจับท่านนะถ้าท่านกลับไปเสพ ช่วงนี้เราจับท่านแล้ว 
เป็นผู้ต้องหาเสียประวัติ ส่วนวิทยากรจากอ าเภออ่ืนที่มาสังเกตการณ์ในวันนี้ กรุณาเฝ้าให้ดี ดูให้ดี ขบวนการใด ๆ ที่ใช้ 
ใจผมถ้าเป็นไปได้อยากให้รวบรวมวิธีการที่วิทยากรใช้ปลุกเร้าทางจิตใจ รวมทั้งการจูงใจ สารพัดที่จะให้บุคคลเหล่านี้
ตั้งใจและมีก าลังใจสูงขึ้นเรื่อย ๆ ที่จะเลิก ตรงนี้ส าคัญ นี่คือกระบวนการทางจิตวิทยาที่ต้องท า คนที่ฝึกไปแล้ว       
ต้องมีศิลปะที่จะใช้ได้ ก็ฝากท่านทั้งหลายเฝ้าดูให้ละเอียด เพราะท่านต้องกลับไปท าเอง และเมื่อไปท าเองทุกขั้นตอนต้องรู้ 
การฝึกอบรมวันนี้จึงส าคัญมาก ถ้าทุกคนที่มาฝึกดูแล้วสนใจบ้างไม่สนใจบ้าง คือไม่เฝ้าดูใกล้ชิ ด อาจจะขาดหัวใจ
บางตอนของการต่อเนื่อง การฝึกจิตใจคนให้เข้มแข็งขึ้นไปเรื่อย ๆ ถ้าใช้เทคนิคไม่ถูกต้องก็จะตก คือท าไม่ครบ
ทุกกระบวนการ ก็จะไม่ได้ผลตามท่ีตั้งไว้ 
 ใครที่เลิกยาแล้ว กลับไปแล้ว ถ้าสามารถกลับไปร่วมกันเป็นกองก าลังต้านยาเสพติดได้ยิ่งประเสริฐ
ที่สุด เวลานี้จะมีกองก าลังต้านยาเสพติด ๒๐ - ๓๐ คน/หมู่บ้าน ถ้าใครเลิกแล้ว อาสาเข้าไปเป็นกองก าลังต่อสู้  
เรื่องยาเองนั่นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ท่านจะท าได้ คือการท าความดีกับแผ่นดินกับชุมชนของท่าน  
 ผลการด าเนินการ 
 จากการด าเนินงานข้างต้น จังหวัดสกลนครเอารายชื่อผู้ค้ าที่เสนอมาจากประชาชนออกมา  
จ านวนสูงมากเป็นอันดับสามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถด าเนินการได้ถึงร้อยละ ๙๗.๔ ในด้านดัชนี
ความพึงพอใจต่อผลงานของจังหวัด ปรากฏว่า จังหวัดสกลนครมาล าดับที่ ๔ ของทั้งประเทศ ซึ่งผู้เขียนได้กล่าว   
ในรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชนไว้ตอนหนึ่งว่า การประเมินผลการท างานของจังหวัดสกลนครเรา 
เป้าการจับกุมก็อยู ่ล าดับที ่ ๓ ของภาค การบ าบัดเราก็อยู ่ล าดับที ่ ๓ – ๔ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      



- ๖๑๔ - 

ได้เอามาเล่าให้ฟังว่าเขาสังเกตนักเรียนอย่างไร เรียกนักเรียนมาคุยอย่างไร แล้วตรวจปัสสาวะเด็ก แล้วท าให้เด็ก
สามารถค่อย ๆ เลิก เล่าให้ฟังหมดแล้ว ต่อไปนี้ผมและคณะนายอ าเภอ ต ารวจ จะเข้าไปโรงเรียนใหญ่ ๆ        
ไปติดตามดูท่านทั้งหลาย ท าแค่ไหนบ้าง ผมอาจจะมีการเอาเด็กนักเรียนออกมาสัมภาษณ์ โดยเฉพาะในโรงเรียน
ใหญ่ ๆ เพ่ือถามข้อเท็จจริงว่าโรงเรียนคุณยังมียาเสพติดอยู่เยอะไหม เพราะถ้าผู้อ านวยการโรงเรียนมาบอกว่า 
โรงเรียนผมไม่มีปัญหา ไม่เยอะ จะได้ยืนยันได้ว่าโกหก โรงเรียนคุณเต็มไปหมด จะท าหรือไม่ท า ถ้าไม่ท าก็ไม่เป็นไร 
ผมรายงานรัฐบาลขอย้ายผู้อ านวยการออกนอกพ้ืนที่ จังหวัดจึงขอความร่วมมือผู้บริหารในสถานศึกษา ครู อาจารย์ทุกคน 
ช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน เมื่อพบให้เอารายชื่อเด็ก        
ที่มีปัญหาออกมาให้หมด เพ่ือน าเด็กเหล่านี้ ไปบ าบัดรักษาร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน  ซึ่งประชาคมหมู่บ้าน            
จะควบคุมดูแลเด็กเหล่านี้ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ที่จะมีการควบคุมดูแลเด็ก
ได้ทั้งในเวลาและนอกเวลา”  
   (๖) กองก าลังหมู่บ้านต้านยาเสพติด (ก.ต.ส.)  
 ค ากล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดในพิธีเปิดโครงการกองก าลังหมู่บ้านต้านยาเสพติด อ าเภอพังโคน 
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ความตอนหนึ่งว่า  
 “ผมม่ันใจว่าประชาคมที่มีพลังจะส่งเสียงสู้กับเรื่องต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ตรงนี้ก็เลยให้ส่งชื่อทั้งทางลับ
ทางแจ้งก็แล้วแต่ของผู้ค้าและผู้เสพ ประชาคมต้องคุยกับครอบครัวพ่อแม่ของเด็กที่เสพยาให้เอาลูกออกมารายงานตัว 
การที่เอาลูกออกมารายงานตัว ติดยาเสพติดไม่ได้ลงโทษ เราไม่ประจาน เราจะเอาเขาออกมาบ าบัด เมื่อบ าบัด    
แล้วส่งกลับมาให้ท่านดูแล การบ าบัดไม่ไปบ าบัดไกลจะท าในต าบลหรือในชุมชน เราจะไปบ าบัดที่ชุมชน  
ให้ประชาคมมาดูการบ าบัด ให้พ่อแม่ของเด็กที่มาบ าบัดมาดูแล นี่คือวิธีการบ าบัดให้หายจากยาเสพติด         
พ่อแม่ต้องมาดูด้วย ประชาคมต้องมาดูด้วยเป็นครั้งเป็นคราว เพราะเมื่อบ าบัดเสร็จแล้วเราจะส่งผู้ที่ได้รับการบ าบัด
กลับไปสู่อ้อมอกของประชาคม ประชาคมรับเขากลับไป และต้องตามดูว่าบุคคลนี้ยังไปเสพอีกหรือไม่  
 เรื่องสุดท้ายที่ประชาคมจะต้องท าคือ มีกองก าลังที่เรียกว่า กองก าลังหมู่บ้านต้านยาเสพติดหรือ  
(ก.ต.ส.) กองก าลังนี้จะเหมือนกองทัพ เหมือนต ารวจบ้านของประชาคม คอยตั้งจุดตรวจ ผมได้มอบอ านาจ 
ให้นายอ าเภอสั่งตั้งโดยใช้อ านาจของผู้ใหญ่บ้าน ถือว่ากองก าลังนี้เป็นผู้ช่วย ถ้ามีเหตุการณ์อะไร สามารถให้การ
ช่วยเหลือได้กับบุคคลที่เป็นกองก าลัง บาดเจ็บขึ้นมาก็มีงบเข้าไปช่วย ถือว่าท่านเป็นคนที่ช่วยราชการ 
 กองก าลังตรงนี้เมื่อเข้าอบรมแล้ว หวังว่าคงได้เริ่มด าเนินการเร็ววันที่พังโคน ขณะนี้มีคนออกมา
รายงานตัวมากที่สุด  
 อีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญมากคือ ประชาคมในหมู่บ้านต้องสร้างกติกา ต้องบีบบังคับผู้ค้าทุกรูปแบบ  
ไม่คบค้าสมาคมกับบ้านผู้ค้ายา กองทุนเงินกู้ยืมครอบครัวผู้ค้ายาไม่มีสิทธิ์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การอ านวยความสะดวก  
แก่ลูกบ้าน เรื ่องอะไรก็แล้วแต่ ส าหรับครอบครัวผู ้ค้ายานั้นไม่ให้ความสะดวก หากจะมีการค้ าขายในร้านค้า     
ในหมู่บ้าน ครอบครัวที่ค้ายาห้ามร่วมโดยเด็ดขาด ไม่มีสิทธิ์เข้าไปขายของ กติกาเหล่านี้ผมอยากให้ประชาคม  
ไปคิดกันเพิ่มเติมว่ามีอะไรที่สามารถกดดันครอบครัวผู้ค้ายาได้ นั่นแหละคือตัวที่จะให้ผู้ค้ายาต้องถอยเลิกไป    
โดยยั่งยืน” 

- ๖๑๕ - 

 ค ากล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พิธีเปิดค่ายบ าบัดผู้ติดยาเสพติด ณ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ความตอนหนึ่งว่า  
 “เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ออกมาส านึกว่าสิ่งที่เราเสพอยู่นี้ไม่ดีอยากจะเลิกเป็นความส านึกแรก  
ที่ถูกต้อง แม้กระทั่งพระพุทธเจ้ายังบอกว่า ไม่มีอะไรประเสริฐที่สุดเท่ากับชนะใจตนเอง จ าความตั้งใจของท่านไว้       
ความตั้งใจของท่านวันนี้ที่ว่า ทุกคนบอกว่าอยากจะเลิกให้จ าไว้ ถ้าแพ้คราวนี้กลับไปเสพยาอีก ความภูมิใจ ในตัว     
ควรจะหมดไปแล้ว ความเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกควรจะหมดไปด้วย ท่านทั้งหลายจะแพ้ลูกผู้หญิงอกสามศอก     
ที่ผมเล่าให้ฟังเม่ือสักครู่นี้ว่ายอมเลิกติดยาเพราะสงสารแม่ 
 ส าหรับเมื่อออกจากค่ายแล้วจะแบ่งการติดตามท่านทั้งหลาย ใครที่เข้าค่าย ๙ วัน ๑๐ วัน แล้วคิดว่า
พอได้ก็จบ บางกรณีที่ดูแล้วยังจะต้องติดตามต่อ ก็จะให้ท่านกลับไปที่บ้านแล้วนัดท่านออกมา ถ้าในหมู่บ้าน       
และต าบลหนึ่งมี ๓ – ๔ คน จะต้องจัดรถพาออกมาหาหมอต่อเนื่อง ไม่ปล่อยให้ต่างคนต่างมา ผมให้อ าเภอกับ 
อบต. ผู้ใหญ่บ้านเวลานี้ช่วยกัน  ที่ผมเคยบรรยายแล้วว่า ให้จัดค่ารถ ค่าน้ ามัน ผมอยากให้หมอนัดเช็กให้ตรงกัน 
หมู่ไหนที่มี ๕ คน ก็ให้มาพร้อมกันทีเดียว ให้หมอบ าบัดคราวเดียวเลย ถ้าจะมา ๘ ครั้งก็ให้พร้อมกันทั้ง ๘ ครั้ง           
ไปกลับอย่างนี้ไม่ให้มีใครขาดไป ผมจะให้ผู้ใหญ่บ้านกับประชาคมเป็นคนดูแล ที่ท าอย่างนี้เพราะในอดีตให้ผู้บ าบัด 
มาเองหรือครอบครัวพามา มาไม่กี่ครั้งก็หาย นอกจากนั้น ท่านทั้งหลายต้องมารายงานตัวสม่ าเสมอ จะต้องก าหนด
วันมารายงานตัวเดือนละ ๑ ครั้ง รายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านหรือรายงานตัวกับอ าเภอ แล้วแต่จะก าหนด รายงานตัว  
ก็เหมือนกับลักษณะอยู่ระหว่างคุมประพฤติ เพราะไม่อย่างนั้นเราจับท่านนะถ้าท่านกลับไปเสพ ช่วงนี้เราจับท่านแล้ว 
เป็นผู้ต้องหาเสียประวัติ ส่วนวิทยากรจากอ าเภออ่ืนที่มาสังเกตการณ์ในวันนี้ กรุณาเฝ้าให้ดี ดูให้ดี ขบวนการใด ๆ ที่ใช้ 
ใจผมถ้าเป็นไปได้อยากให้รวบรวมวิธีการที่วิทยากรใช้ปลุกเร้าทางจิตใจ รวมทั้งการจูงใจ สารพัดที่จะให้บุคคลเหล่านี้
ตั้งใจและมีก าลังใจสูงขึ้นเรื่อย ๆ ที่จะเลิก ตรงนี้ส าคัญ นี่คือกระบวนการทางจิตวิทยาที่ต้องท า คนที่ฝึกไปแล้ว       
ต้องมีศิลปะที่จะใช้ได้ ก็ฝากท่านทั้งหลายเฝ้าดูให้ละเอียด เพราะท่านต้องกลับไปท าเอง และเมื่อไปท าเองทุกขั้นตอนต้องรู้ 
การฝึกอบรมวันนี้จึงส าคัญมาก ถ้าทุกคนที่มาฝึกดูแล้วสนใจบ้างไม่สนใจบ้าง คือไม่เฝ้าดูใกล้ชิ ด อาจจะขาดหัวใจ
บางตอนของการต่อเนื่อง การฝึกจิตใจคนให้เข้มแข็งขึ้นไปเรื่อย ๆ ถ้าใช้เทคนิคไม่ถูกต้องก็จะตก คือท าไม่ครบ
ทุกกระบวนการ ก็จะไม่ได้ผลตามท่ีตั้งไว้ 
 ใครที่เลิกยาแล้ว กลับไปแล้ว ถ้าสามารถกลับไปร่วมกันเป็นกองก าลังต้านยาเสพติดได้ยิ่งประเสริฐ
ที่สุด เวลานี้จะมีกองก าลังต้านยาเสพติด ๒๐ - ๓๐ คน/หมู่บ้าน ถ้าใครเลิกแล้ว อาสาเข้าไปเป็นกองก าลังต่อสู้  
เรื่องยาเองนั่นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ท่านจะท าได้ คือการท าความดีกับแผ่นดินกับชุมชนของท่าน  
 ผลการด าเนินการ 
 จากการด าเนินงานข้างต้น จังหวัดสกลนครเอารายชื่อผู้ค้ าที่เสนอมาจากประชาชนออกมา  
จ านวนสูงมากเป็นอันดับสามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถด าเนินการได้ถึงร้อยละ ๙๗.๔ ในด้านดัชนี
ความพึงพอใจต่อผลงานของจังหวัด ปรากฏว่า จังหวัดสกลนครมาล าดับที่ ๔ ของทั้งประเทศ ซึ่งผู้เขียนได้กล่าว   
ในรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชนไว้ตอนหนึ่งว่า การประเมินผลการท างานของจังหวัดสกลนครเรา 
เป้าการจับกุมก็อยู ่ล าดับที ่ ๓ ของภาค การบ าบัดเราก็อยู ่ล าดับที ่ ๓ – ๔ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
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การยึดอายัดทรัพย์เราสูงที่สุดในภาค เขาได้มีการวัดความพึงพอใจของประชาชนโดยส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ออกมาตรวจสอบประเมินความพึงพอใจของทุกจังหวัด ปรากฏผลเป็นที่น่าพึงพอใจว่า       
จังหวัดสกลนครได้ล าดับที่ ๔ ของทั้งประเทศ มีจังหวัดก่อนหน้าเราสามจังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดเล็กหนึ่งจังหวัด     
คือจังหวัดหนองบัวล าภู และขนาดกลางสองจังหวัดคือ จังหวัดน่านและจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 
๑๔ อ าเภอ  ก็เล็กกว่าเรา เพราะฉะนั้น จะว่าไปสกลนครถือเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดแรกที่ได้ความพอใจ          
จากประชาชนมากที่สุด และถัดจากเราไปก็เป็นจังหวัดอุดรธานี  
 อย่างไรก็ตาม ในแง่ข้อมูลที่เป็นตัวชี้ว่างานของเราได้ผล  คือ เมื่อเราจับกุมผู้ค้ามาก ๆ ยาก็เริ่ม   
หายากขึ้น ราคายาในตลาดก็เพ่ิมขึ้น ๒ -๓ เท่าตัว นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ให้ร้านท าผมสตรีช่วยสดับตรับฟัง        
จากสุภาพสตรีวัยคุณแม่ทั้งหลายที่มาท าผมพบว่า คุณแม่จ านวนมากบอกว่าดีใจมากที่ได้ลูกที่ติดยาคืนมาแล้ว             
จึงน่าจะสะท้อนออกมาเป็นความพึงพอใจของชาวบ้านโดยรวมที่สอดคล้องกับผลส ารวจของส านักงาน ป.ป.ส. ดังกล่าว 
และตัวชี้วัดอีกประการหนึ่งคือ เมื่อครั้งผู้เขียนด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจากส านักงาน ป.ป.ส . ด้วย และยังได้รับรางวัลจังหวัดที่มี             
ผลการปฏิบัติราชการดีเด่นในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่จังหวัดนครสวรรค์ 
จากส านักงาน ป.ป.ส. เช่นเดียวกัน 
 ๒.๔ การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาอาชีพ 
 การแก้ปัญหาความยากจน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและพวกที่อยู่นอกภาคเกษตร
ที่ไม่มีงานท าเป็นหลักเป็นแหล่ง หรือพวกที่รับจ้างรายวัน ซึ่งได้ให้ท าบัญชีคนจนตามนโยบายของรัฐบาล  
แต่ต้องให้ได้คนจนที่เป็นคนจนจริง ๆ ไม่ใช่คนจนที่เป็นญาติหรือพรรคพวกของคนมีบารมีในหมู่บ้าน โดยให้ชี้ระบุ
เป้าหมายให้ชัดเจน โดยใช้ข้อมูล จปฐ. เป็นหลัก เพ่ือตรวจสอบกับผู้ขึ้นทะเบียนตามแบบส ารวจความยากจน (สย.)          
ที่ไม่ใช่ครัวเรือนยากจนออก หลังจากนั้นก็ให้ประชาคมหมู่บ้านมีมติยืนยันคนที่เป็นคนจนจริง ๆ ตามบัญชีนั้น    
อีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงค่อยมาแยกเป็นคนจนก้าวหน้า คือ พวกคนจนที่ใจสู้ กับพวกคนจนปานกลางคือพอพัฒนาได้   
และคนจนล้าหลังคือพวกที่เมาทั้งวันนอนทั้งวัน เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองกับพวกที่ไม่มีแววไปเปล่า ๆ 
หลังจากนั้นจึงค่อยมาดูว่า คนจนเหล่านี้สนใจจะประกอบอาชีพอะไร และโดยสภาพของเขาและครอบครัวเหมาะที่
จะท าอะไร ระหว่างพวกที่จะไปทางเกษตรกับ พวกท่ีนอกภาคเกษตร 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อภาคเกษตรยังเป็นอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ ก็ควรจะมีการหาความต้องการ
จ าเป็น (Needs) ของชาวบ้านทั้งจังหวัดให้ชัดเจน ได้กล่าวไว้แล้วว่า การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการ มี
ประชาคมหมู่บ้านภารกิจส าคัญประการหนึ่งคือ การอภิปรายถกเถียงกันถึงปัญหาในหมู่บ้าน โดยดูจากความเร่งด่วน  
ของปัญหาความรุนแรงของปัญหา และขนาดพ้ืนที่ที่เสียหายจากปัญหานั้น ซึ่งขณะนั้นจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้         
แต่ละหมู่บ้านจัดล าดับมาเพียง ๑๐ ปัญหา และเมื่อน ามาประมวลเข้าทั้งหมด แล้วก็มาจัดประเภทปัญหาตามล าดับ
ความส าคัญก็พบว่า ๒ เรื่องแรก คือ เรื่องน้ าเพื่อการเกษตร และน้ าเพื่อการบริโภค  
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 ดังนั้น ผมจึงได้เชิญทุกฝ่ายมาหารือทั้งเกษตรกร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิก
ประชาคมหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้านในทุกพ้ืนที่ กรรมการลุ่มน้ า รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละเขต เพ่ือก าหนด
ยุทธศาสตร์น้ าดังนี้ 
 (๑) ยุทธศาสตร์น้ าและผังน้ าของจังหวัด  
 จังหวัดนครสวรรค์มีลักษณะเป็นที่ราบต่ าอยู่ตรงกลางจากเหนือลงใต้ และตะวันออกตะวันตก       
ไหลผ่านลงตรงกลาง วิธีที่จะต้องท าก็คือ เหนือลงใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาในอนาคตก็คือ จัดท าประตูน้ ากันไว้        
ตามจุดต่าง ๆ เช่น ประตูน้ าที่บ้านเสือคะเม็ง เป็นต้น จะมีประตูน้ า ๓ – ๔ ประตู เมื่อน้ าท่วมน้ ามากก็ปล่อยให้น้ าไหล
ผ่านไปสักพัก ก็ปิดประตูน้ าเพื่อเก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง เพราะปกตินครสวรรค์ด้านบนของจังหวัดแถบอ าเภอ
ชุมแสงน้ าจะท่วมมากแต่จะเป็นที่รู้กันว่า ปีใดหากอ าเภอชุมแสงน้ าไม่ท่วม นครสวรรค์จะแล้ง เพราะฉะนั้น         
พอน้ าท่วมแล้วก็ไหลไปก็ท าประตูน้ าขวางไว้ ๓ ประตู แต่วิธีนี ้ต้องลงทุนสูง ส่วนภาคตะวันตกซึ่งมีอ่างเก็บน้ า 
คลองโพธิ์ ทางด้านกิ ่งอ าเภอแม่เปิน  กิ่งอ าเภอชุมตาบง และอ าเภอแม่วงก์ ปัญหานี้เรื้อรังมาหลายยุคหลายสมัย  
เพราะเดิมติดปัญหาว่า อ่างเก็บน้ าราคาประมาณห้าร้อยล้านบาท ต้องจ่ายค่าที่ดินและต้นไม้ที่ปลูกไว้ อีก                  
ห้าร้อยกว่าล้านบาท ซึ่งตรงนี้ไม่มีใครอยากจะท า มีการซื้อที่ดินเก็งก าไรและปลูกต้นไม้ไว้แน่นผิดมาตรฐาน             
ในการปลูกต้นไม้ทั่วไป เพราะหวังค่าชดเชย ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายสมัยจึงไม่กล้าท าต่อ เพราะโอกาสผิดกฎหมายสูง 
อ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์ทางทิศตะวันตกด้านล่าง ซึ่งดูแลหลายหมื่นไร่ โซนนี้เป็นโซนที่ยากจน ผมได้พยายามแก้ปัญหา
โดยการจัดตั้งทีมส ารวจที่ดินว่าใครเป็นเจ้าของเก่า ที่ดินของใคร เป็นที่เช่าที่ดินของใครเป็นของใหม่แล้วมาปลูกต้นไม้
หวังค่าชดเชย ได้ลงไปพบกับประชาชนในรูปของประชาคมทั้งหมด ถามว่าอยากได้อ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์หรือไม่        
ถ้าอยากได้แล้วต้นไม้จะท าอย่างไร ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่า ให้ไม่คิดต้นที่ตายแล้ว เพราะปลูกกันไว้นานหลายปี      
เพ่ือหวังเก็งก าไร แต่โครงการนี้ท าไม่ได้ เมื่อท าไม่ได้ต้นไม้ก็แห้งตาย ชาวบ้านบอกว่าต้นไม้ที่ตายแล้วไม่คิดก็เป็นสิ่งที่ดี 
ก็เลยได้ส ารวจทั้งหมดส าหรับต้นไม้ที่มีอยู่ในเวลาเดียวกันก็มีมติคณะรัฐมนตรีบอกว่า ต้ นไม้จะต้องปลูกก่อน        
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่มีใครรับประกันว่าต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนจะเป็นของปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เลยต้องมาคิดวิธีใหม่           
ที่พิสูจน์ไม้ได้ คือ ตัดต้นไม้เพ่ือดูอายุวงรอบปีของไม้ข้างใน ก็เลยรีบตัดต้นไม้ในทุกหมู่บ้าน ต้นไม้ ๕ – ๖ ประเภท       
ที่เราจะจ่ายค่าชดเชย โดยให้ตัดต้นไม้ตัวอย่างต้นใหญ่ที่สุดแล้วไปพิสูจน์วงปีกัน และเมื่อพิสูจน์เรียบร้อย             
ก็ไปคุยกับชาวบ้านว่ายอมรับกติกานี้ไหม ชาวบ้านมีการตกลงและมีการแก้ปัญหา มีการส ารวจและมีการน ามา
คิดค่าชดเชยทั้งหมดใหม่ทั้งค่าต้นไม้และค่าที่ดิน เพ่ือให้การแก้ปัญหาในภาคตะวันตกตอนล่างสามารถท าได้เสียที 
ในขณะนั้นตกลงกันหมดแล้วเรื่องราคาต้นไม้ กรมชลประทานมาร่วมประชุมเห็นบรรยากาศเป็นไปได้ก็เลย            
ตั้งงบประมาณให้แล้วส่วนหนึ่งรอการจ่ายเงินอย่างเดียว ส่วนในด้านภาคตะวันตกตอนบนเรื่องของเขื่อนแม่วงก์ 
ขณะนั้นยังอยู่ที่สิ่งแวดล้อม สิ่งที่เราแก้ปัญหาก่อน คือการขุดลอกล าน้ าแม่วงก์ทั้งหมดแล้วท าประตูน้ าทั้งหมด        
ส่วนด้านตะวันออกก็ขุดลอก ๑๗ ล าน้ าสาขาของบึงบอระเพ็ด เพ่ือดึงน้ ามาบึงบอระเพ็ดให้มากที่สุด เกษตรกรจะได้
อาศัยน้ าใช้เหนือบึงและใต้บึง ส่วนทางด้านล่างทางใต้ที่น้ าไหลลงไป ยุทธศาสตร์ของการท าน้ าจะต้องเป็นการท า     
น้ าเลี่ยงเมือง ไม่ให้ไหลท่วมเมือง มีการขุดลอกทั้งหมด ส่วนโซนที่มีดินดี ๆ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่นั้น ก็จะมีการขุดลอก
บึงขนาดใหญ่กระจายเพ่ือให้เกษตรกรต่อท่อน้ าไปใช้ได้ คือยุทธศาสตร์  ที่ท ากันไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ขณะนั้น   



- ๖๑๖ - 

การยึดอายัดทรัพย์เราสูงที่สุดในภาค เขาได้มีการวัดความพึงพอใจของประชาชนโดยส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ออกมาตรวจสอบประเมินความพึงพอใจของทุกจังหวัด ปรากฏผลเป็นที่น่าพึงพอใจว่า       
จังหวัดสกลนครได้ล าดับที่ ๔ ของทั้งประเทศ มีจังหวัดก่อนหน้าเราสามจังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดเล็กหนึ่งจังหวัด     
คือจังหวัดหนองบัวล าภู และขนาดกลางสองจังหวัดคือ จังหวัดน่านและจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 
๑๔ อ าเภอ  ก็เล็กกว่าเรา เพราะฉะนั้น จะว่าไปสกลนครถือเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดแรกที่ได้ความพอใจ          
จากประชาชนมากที่สุด และถัดจากเราไปก็เป็นจังหวัดอุดรธานี  
 อย่างไรก็ตาม ในแง่ข้อมูลที่เป็นตัวชี้ว่างานของเราได้ผล  คือ เมื่อเราจับกุมผู้ค้ามาก ๆ ยาก็เริ่ม   
หายากขึ้น ราคายาในตลาดก็เพ่ิมขึ้น ๒ -๓ เท่าตัว นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ให้ร้านท าผมสตรีช่วยสดับตรับฟัง        
จากสุภาพสตรีวัยคุณแม่ทั้งหลายที่มาท าผมพบว่า คุณแม่จ านวนมากบอกว่าดีใจมากที่ได้ลูกที่ติดยาคืนมาแล้ว             
จึงน่าจะสะท้อนออกมาเป็นความพึงพอใจของชาวบ้านโดยรวมที่สอดคล้องกับผลส ารวจของส านักงาน ป.ป.ส. ดังกล่าว 
และตัวชี้วัดอีกประการหนึ่งคือ เมื่อครั้งผู้เขียนด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจากส านักงาน ป.ป.ส . ด้วย และยังได้รับรางวัลจังหวัดที่มี             
ผลการปฏิบัติราชการดีเด่นในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่จังหวัดนครสวรรค์ 
จากส านักงาน ป.ป.ส. เช่นเดียวกัน 
 ๒.๔ การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาอาชีพ 
 การแก้ปัญหาความยากจน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและพวกที่อยู่นอกภาคเกษตร
ที่ไม่มีงานท าเป็นหลักเป็นแหล่ง หรือพวกที่รับจ้างรายวัน ซึ่งได้ให้ท าบัญชีคนจนตามนโยบายของรัฐบาล  
แต่ต้องให้ได้คนจนที่เป็นคนจนจริง ๆ ไม่ใช่คนจนที่เป็นญาติหรือพรรคพวกของคนมีบารมีในหมู่บ้าน โดยให้ชี้ระบุ
เป้าหมายให้ชัดเจน โดยใช้ข้อมูล จปฐ. เป็นหลัก เพ่ือตรวจสอบกับผู้ขึ้นทะเบียนตามแบบส ารวจความยากจน (สย.)          
ที่ไม่ใช่ครัวเรือนยากจนออก หลังจากนั้นก็ให้ประชาคมหมู่บ้านมีมติยืนยันคนที่เป็นคนจนจริง ๆ ตามบัญชีนั้น    
อีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงค่อยมาแยกเป็นคนจนก้าวหน้า คือ พวกคนจนที่ใจสู้ กับพวกคนจนปานกลางคือพอพัฒนาได้   
และคนจนล้าหลังคือพวกที่เมาทั้งวันนอนทั้งวัน เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองกับพวกที่ไม่มีแววไปเปล่า ๆ 
หลังจากนั้นจึงค่อยมาดูว่า คนจนเหล่านี้สนใจจะประกอบอาชีพอะไร และโดยสภาพของเขาและครอบครัวเหมาะที่
จะท าอะไร ระหว่างพวกที่จะไปทางเกษตรกับ พวกท่ีนอกภาคเกษตร 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อภาคเกษตรยังเป็นอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ ก็ควรจะมีการหาความต้องการ
จ าเป็น (Needs) ของชาวบ้านทั้งจังหวัดให้ชัดเจน ได้กล่าวไว้แล้วว่า การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการ มี
ประชาคมหมู่บ้านภารกิจส าคัญประการหนึ่งคือ การอภิปรายถกเถียงกันถึงปัญหาในหมู่บ้าน โดยดูจากความเร่งด่วน  
ของปัญหาความรุนแรงของปัญหา และขนาดพ้ืนที่ที่เสียหายจากปัญหานั้น ซึ่งขณะนั้นจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้         
แต่ละหมู่บ้านจัดล าดับมาเพียง ๑๐ ปัญหา และเมื่อน ามาประมวลเข้าทั้งหมด แล้วก็มาจัดประเภทปัญหาตามล าดับ
ความส าคัญก็พบว่า ๒ เรื่องแรก คือ เรื่องน้ าเพื่อการเกษตร และน้ าเพื่อการบริโภค  

- ๖๑๗ - 

 ดังนั้น ผมจึงได้เชิญทุกฝ่ายมาหารือทั้งเกษตรกร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิก
ประชาคมหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้านในทุกพ้ืนที่ กรรมการลุ่มน้ า รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละเขต เพ่ือก าหนด
ยุทธศาสตร์น้ าดังนี้ 
 (๑) ยุทธศาสตร์น้ าและผังน้ าของจังหวัด  
 จังหวัดนครสวรรค์มีลักษณะเป็นที่ราบต่ าอยู่ตรงกลางจากเหนือลงใต้ และตะวันออกตะวันตก       
ไหลผ่านลงตรงกลาง วิธีที่จะต้องท าก็คือ เหนือลงใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาในอนาคตก็คือ จัดท าประตูน้ ากันไว้        
ตามจุดต่าง ๆ เช่น ประตูน้ าที่บ้านเสือคะเม็ง เป็นต้น จะมีประตูน้ า ๓ – ๔ ประตู เมื่อน้ าท่วมน้ ามากก็ปล่อยให้น้ าไหล
ผ่านไปสักพัก ก็ปิดประตูน้ าเพื่อเก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง เพราะปกตินครสวรรค์ด้านบนของจังหวัดแถบอ าเภอ
ชุมแสงน้ าจะท่วมมากแต่จะเป็นที่รู้กันว่า ปีใดหากอ าเภอชุมแสงน้ าไม่ท่วม นครสวรรค์จะแล้ง เพราะฉะนั้น         
พอน้ าท่วมแล้วก็ไหลไปก็ท าประตูน้ าขวางไว้ ๓ ประตู แต่วิธีนี ้ต้องลงทุนสูง ส่วนภาคตะวันตกซึ่งมีอ่างเก็บน้ า 
คลองโพธิ์ ทางด้านกิ ่งอ าเภอแม่เปิน  กิ่งอ าเภอชุมตาบง และอ าเภอแม่วงก์ ปัญหานี้เรื้อรังมาหลายยุคหลายสมัย  
เพราะเดิมติดปัญหาว่า อ่างเก็บน้ าราคาประมาณห้าร้อยล้านบาท ต้องจ่ายค่าที่ดินและต้นไม้ที่ปลูกไว้ อีก                  
ห้าร้อยกว่าล้านบาท ซึ่งตรงนี้ไม่มีใครอยากจะท า มีการซื้อที่ดินเก็งก าไรและปลูกต้นไม้ไว้แน่นผิดมาตรฐาน             
ในการปลูกต้นไม้ทั่วไป เพราะหวังค่าชดเชย ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายสมัยจึงไม่กล้าท าต่อ เพราะโอกาสผิดกฎหมายสูง 
อ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์ทางทิศตะวันตกด้านล่าง ซึ่งดูแลหลายหมื่นไร่ โซนนี้เป็นโซนที่ยากจน ผมได้พยายามแก้ปัญหา
โดยการจัดต้ังทีมส ารวจที่ดินว่าใครเป็นเจ้าของเก่า ที่ดินของใคร เป็นที่เช่าที่ดินของใครเป็นของใหม่แล้วมาปลูกต้นไม้
หวังค่าชดเชย ได้ลงไปพบกับประชาชนในรูปของประชาคมทั้งหมด ถามว่าอยากได้อ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์หรือไม่        
ถ้าอยากได้แล้วต้นไม้จะท าอย่างไร ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่า ให้ไม่คิดต้นที่ตายแล้ว เพราะปลูกกันไว้นานหลายปี      
เพ่ือหวังเก็งก าไร แต่โครงการนี้ท าไม่ได้ เมื่อท าไม่ได้ต้นไม้ก็แห้งตาย ชาวบ้านบอกว่าต้นไม้ที่ตายแล้วไม่คิดก็เป็นสิ่งที่ดี 
ก็เลยได้ส ารวจทั้งหมดส าหรับต้นไม้ที่มีอยู่ในเวลาเดียวกันก็มีมติคณะรัฐมนตรีบอกว่า ต้ นไม้จะต้องปลูกก่อน        
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่มีใครรับประกันว่าต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนจะเป็นของปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เลยต้องมาคิดวิธีใหม่           
ที่พิสูจน์ไม้ได้ คือ ตัดต้นไม้เพ่ือดูอายุวงรอบปีของไม้ข้างใน ก็เลยรีบตัดต้นไม้ในทุกหมู่บ้าน ต้นไม้ ๕ – ๖ ประเภท       
ที่เราจะจ่ายค่าชดเชย โดยให้ตัดต้นไม้ตัวอย่างต้นใหญ่ที่สุดแล้วไปพิสูจน์วงปีกัน และเมื่อพิสูจน์เรียบร้อย             
ก็ไปคุยกับชาวบ้านว่ายอมรับกติกานี้ไหม ชาวบ้านมีการตกลงและมีการแก้ปัญหา มีการส ารวจและมีการน ามา
คิดค่าชดเชยทั้งหมดใหม่ทั้งค่าต้นไม้และค่าที่ดิน เพ่ือให้การแก้ปัญหาในภาคตะวันตกตอนล่างสามารถท าได้เสียที 
ในขณะนั้นตกลงกันหมดแล้วเรื่องราคาต้นไม้ กรมชลประทานมาร่วมประชุมเห็นบรรยากาศเป็นไปได้ก็เลย            
ตั้งงบประมาณให้แล้วส่วนหนึ่งรอการจ่ายเงินอย่างเดียว ส่วนในด้านภาคตะวันตกตอนบนเรื่องของเขื่อนแม่วงก์ 
ขณะนั้นยังอยู่ที่สิ่งแวดล้อม สิ่งที่เราแก้ปัญหาก่อน คือการขุดลอกล าน้ าแม่วงก์ทั้งหมดแล้วท าประตูน้ าทั้งหมด        
ส่วนด้านตะวันออกก็ขุดลอก ๑๗ ล าน้ าสาขาของบึงบอระเพ็ด เพ่ือดึงน้ ามาบึงบอระเพ็ดให้มากที่สุด เกษตรกรจะได้
อาศัยน้ าใช้เหนือบึงและใต้บึง ส่วนทางด้านล่างทางใต้ที่น้ าไหลลงไป ยุทธศาสตร์ของการท าน้ าจะต้องเป็นการท า     
น้ าเลี่ยงเมือง ไม่ให้ไหลท่วมเมือง มีการขุดลอกทั้งหมด ส่วนโซนที่มีดินดี ๆ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่นั้น ก็จะมีการขุดลอก
บึงขนาดใหญ่กระจายเพ่ือให้เกษตรกรต่อท่อน้ าไปใช้ได้ คือยุทธศาสตร์  ที่ท ากันไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ขณะนั้น   



- ๖๑๘ - 

จังหวัดได้ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ปลายปีจนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้เริ่มท ายุทธศาสตร์น้ าตามผังน้ านี้ 
ยุทธศาสตร์นี้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคี ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากผู้รู้เรื่องน้ ารวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรด้วย อยู่ด้วยกันหมดและเห็นตรงกันว่า ฝ่ายใดก็ตามได้งบประมาณมาพัฒนาแหล่งน้ า ให้ลงไปตามผังน้ านี้ 
โดยจังหวัดนครสวรรค์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีงบประมาณ ๓๐๐ ล้านบาทเศษ ได้น าไปจัดท าเรื่องน้ า ๒๐๐ กว่าล้านบาท 
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๙ คาดว่าจะได้รับ ๖๐๐ - ๗๐๐ ล้านบาท ก็เตรียมที่จะไปท าเรื่องน้ า ๕๐๐ ล้านบาทเศษ 
เพ่ือไปบูรณาการเรื่องน้ า ดิน กับพืชในทุกพ้ืนที่  
 (๒) การจัดท าผังการเกษตร พืชไร่ และทางน้ าที่ต้องการ 
 เมื่อจัดท ายุทธศาสตร์ผังน้ าโดยรวมแล้ว ก็ต้องมาดูอาชีพของคนจนซึ่ งร้อยละ ๗๐ – ๘๐                  
ยังท าการเกษตรอยู่ ดูบัญชีคนจนแล้วไปถามทั้งเกษตรกรที่จนและไม่จนว่าต้องการท าการเกษตรอะไร ประเภทดิน    
เป็นอย่างไร เหมาะกับพืชอะไรบ้าง ต้องมาพูดเรื ่องการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ ได้จัดประชุมชาวเกษตร 
นายอ าเภอและส่วนราชการทุกอ าเภอโดยมีนายอ าเภอและเกษตรต าบลทุกต าบล และส่วนราชการที่เกี่ยวกับ
การเกษตรทั้งหมด ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน ชลประทาน และเกษตรจังหวัด มาร่วมกันวางผังการเกษตร             
เป็นรายอ าเภอ ดูว่าชุดดินแต่ละแห่งเป็นอย่างไร เหมาะกับพืชอะไรบ้าง ที่ไหนมีที่ปลูกพืชไปแล้วไม่เหมาะกับดิน    
ก็ต้องจูงใจโดยใช้งบประมาณจังหวัด  ซื้อเมล็ดพันธ์พืชใหม่ไปแจก แล้วให้ปลูกพืชใหม่ให้ได้ผลผลิตดูก่อน        
และเมื่อได้รายได้ชัดเจนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็น พืชชนิดใหม่ต่อไป ซึ่งต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนความคิดและความเคยชิน
ของเขา ขณะนี้ทุกอ าเภอมีผังการเกษตรพืชไร่และทางน้ าที่ต้องการพัฒนาพร้อมแล้ว 
 (๓) การดูแลเกษตรกรยากจน 
 เกษตรกรยากจนที่ไร้ที่ท ากินและประสงค์จะท าการเกษตร รัฐบาลได้จัดงบประมาณให้มา            
ฝึกปลูกพืชผักในโครงการสร้างแปลงเรียนรู้ควบคู่กับการผลิตเพ่ืออาชีพ โดยการจ่ายค่าแรงงานรายวัน              
วันละ ๑๐๐ บาท เป็นเวลา ๙๐ วัน/คน อ าเภอละ ๒๐ คน ซึ่งงบประมาณนี้สามารถใช้อบรมได้เพียงครั้งเดียว           
ก็จะจบสิ้นไป ผู้เขียนได้หารือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่ให้ช่วยท าแปลงสาธิต         
โดยไปช่วยด าเนินการขุดสระ และจัดท าแปลงปลูกพืชให้  และปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาสอนท าการปลูกพืชผัก        
โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ขอให้ตลาดผู้รับซื้อมาสอนวิธีตัดแต่งผัก และวิธีใส่ถุงให้ดูสวยงาม โดยขอความร่วมมือจาก      
ผู้เข้าฝึกอบรมว่า เมื่อขายผลผลิตได้แล้ว ขอความร่วมมือหักรายได้ส่วนน้อยไว้ส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นกองทุนพัฒนา
อาชีพเกษตรกร เพ่ือใช้ในการพัฒนาอาชีพคนจนรุ่นต่อ ๆ ไปในบัญชีคนจนที่เหลือ เป็นผลให้ทั้ง ๑๓ อ าเภอ         
๒ กิ่งอ าเภอ สามารถอบรมได้ถึงปีละ ๓ แปลง แปลงละ ๓ รุ่น รุ่นละ ๒๐ คน รวมฝึกอาชีพคนจนในสาขาเกษตร
ได้ถึงปีละ ๒,๗๐๐ คน โดยเท่ากับเราใช้เงินของรัฐบาลเป็นเพียงหัวเชื้อเท่านั้น และน ามาปรับปรุงและท าให้
ยั่งยืนต่อไป 
 (๔) การขยายผลการท าการเกษตรปลอดสารพิษ 
 เนื่องจากกระแสความต้องการของผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของอาหาร ทั้งผู้บริโภค
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ผลิตที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองในด้านสุขอนามัยที่ได้
ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติอ่ืน ๆ ดังนั้น 

- ๖๑๙ - 

จังหวัดนครสวรรค์จึงได้ก าหนดให้การผลิตพืชที ่ปลอดภัยจากสารพิษที่ปราศจากปุ ๋ยเคมีและสารเคมี            
ให้เป็นนโยบายของจังหวัด โดยการรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นการลดต้นทุนของการผลิต ลดรายจ่ายของเกษตรกร 
ให้เกิดการรวมกลุ่มของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ช่วยให้สิ่งแวดล้อมกลับคืนมา ผลผลิต  
ทางการเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด ประกอบกับจังหวัดนครสวรรค์มีอาชีพหลัก           
คือการเกษตร มีพ้ืนที่ท านาประมาณ ๒.๗ ล้านไร่ พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง ๑.๖ ล้านไร่     
และไม้ผลพืชหลัก ๑.๘ แสนไร่ และตลาดมีความต้องการผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษไม่จ ากัดจ านวน เมื่อจังหวัด       
มีนโยบายเช่นนี้ก็มีกระแสตอบรับในการด าเนินงานจากทุกภาคส่วน เช่น สถานศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตร       
และสหกรณ์ หมอดินอาสา อาสาพัฒนาชุมชนกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ NGO ทั้งหลาย กลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ก็ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณผู้ว่าราชการจังหวัด CEO จากงบประมาณด้าน SML ของรัฐบาล             
จากงบประมาณของ อบต. ในการฝึกอบรมหลักสูตรการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งแต่ละกลุ่มกิจกรรมได้ผลิต         
ปุ๋ยชีวภาพที่มีความหลากหลายวิธีการ เช่น ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอัดเม็ด ปุ๋ยหมักจากบ่อก๊าซชีวภาพ 
น าไปใช้ประโยชน์ในไร่นาตนเอง ซึ่งผลที่ได้รับ คือ 
 ๑) เกษตรกรมีความพอใจเพราะลดต้นทุนประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ บาท/ไร่  
 ๒) ต้นพืชแข็งแรงไม่หักไม่ล้มง่าย แมลงไม่รบกวน 
 ๓) ผลผลิตไม่ลดและปลอดภัย 
 ๔) สภาพดินร่วนไม่แน่น 
 ๕) ท าให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 ๖) ที่ส าคัญเกษตรกรมีสภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเหมือนครั้งใช้สารเคมี 
 โครงการนี้เริ่มจากการท าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ๒ หม่ืนไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนเพิ่ม
กว่าแสนไร่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมากกว่าที่จังหวัดได้ท าข้อตกลงไว้กับส านักงาน ก.พ.ร. หลายเท่า นอกจากนี้             
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ได้พัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อลดต้นทุน       
การท านา โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนตระหนักถึงโทษและภัยของสารเคมีและมี ความสามารถในการอ่าน เขียน         
การแสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และปฏิบัติด้วยตนเอง รู้จักเก็บและวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา
ตนเอง โดยเริ่มทดลองในโครงการที่ ๔ ต าบล ของอ าเภอพยุหะคีรี และให้ผู้ร่วมโครงการที่เป็นเกษตรกรทั่วไป           
ผู้ขึ้นทะเบียนคนยากจนและผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ให้ลงมือท าแปลงนาสาธิตด้วยตนเองและเรียนรู้ในกระบวนการ          
ท าเรื่องปลอดสารพิษ ผลจากการสรุปการเสวนา เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พบว่าเกษตรกรมีความพอใจ      
ในกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับ ผลผลิตจากแปลงนาสาธิตได้ข้าว ๖๘ ถัง/ไร่ ในขณะที่ข้าวจากแปลงเปรียบเทียบ     
ได้ข้าว ๙๐ ถัง/ไร่ แต่เมื่อเปรียบเทียนต้นทุนการผลิตแปลงนา เปรียบเทียบใช้ต้นทุนไร่ละ ๓,๙๑๖ บาท            
แปลงนาสาธิต ใช้ต้นทุนไร่ละ ๒,๖๐๐ บาท สามารถลดต้นทุนได้ ๑,๓๑๖ บาท ในขณะที่เกษตรกรไม่ต้องใช้สารเคมี 
ไม่ต้องใช้แรงงานมากในการฉีดพ่น ผลสรุปการเรียนรู ้ร่วมกัน ชาวนายอมรับว่า ในอนาคตต้องมีการท าบัญชี        
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ไม่เผาฟาง คัดเมล็ดพันธุ์ที่ดีเหมาะสมและมีการท าปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นทดแทน การทดลองนี้
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรเองสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้   



- ๖๑๘ - 

จังหวัดได้ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ปลายปีจนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้เริ่มท ายุทธศาสตร์น้ าตามผังน้ านี้ 
ยุทธศาสตร์นี้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคี ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากผู้รู้เรื่องน้ ารวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรด้วย อยู่ด้วยกันหมดและเห็นตรงกันว่า ฝ่ายใดก็ตามได้งบประมาณมาพัฒนาแหล่งน้ า ให้ลงไปตามผังน้ านี้ 
โดยจังหวัดนครสวรรค์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีงบประมาณ ๓๐๐ ล้านบาทเศษ ได้น าไปจัดท าเรื่องน้ า ๒๐๐ กว่าล้านบาท 
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๙ คาดว่าจะได้รับ ๖๐๐ - ๗๐๐ ล้านบาท ก็เตรียมที่จะไปท าเรื่องน้ า ๕๐๐ ล้านบาทเศษ 
เพ่ือไปบูรณาการเรื่องน้ า ดิน กับพืชในทุกพ้ืนที่  
 (๒) การจัดท าผังการเกษตร พืชไร่ และทางน้ าที่ต้องการ 
 เมื่อจัดท ายุทธศาสตร์ผังน้ าโดยรวมแล้ว ก็ต้องมาดูอาชีพของคนจนซึ่ งร้อยละ ๗๐ – ๘๐                  
ยังท าการเกษตรอยู่ ดูบัญชีคนจนแล้วไปถามทั้งเกษตรกรที่จนและไม่จนว่าต้องการท าการเกษตรอะไร ประเภทดิน    
เป็นอย่างไร เหมาะกับพืชอะไรบ้าง ต้องมาพูดเรื ่องการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ ได้จัดประชุมชาวเกษตร 
นายอ าเภอและส่วนราชการทุกอ าเภอโดยมีนายอ าเภอและเกษตรต าบลทุกต าบล และส่วนราชการที่เกี่ยวกับ
การเกษตรทั้งหมด ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน ชลประทาน และเกษตรจังหวัด มาร่วมกันวางผังการเกษตร             
เป็นรายอ าเภอ ดูว่าชุดดินแต่ละแห่งเป็นอย่างไร เหมาะกับพืชอะไรบ้าง ที่ไหนมีที่ปลูกพืชไปแล้วไม่เหมาะกับดิน    
ก็ต้องจูงใจโดยใช้งบประมาณจังหวัด  ซื้อเมล็ดพันธ์พืชใหม่ไปแจก แล้วให้ปลูกพืชใหม่ให้ได้ผลผลิตดูก่อน        
และเมื่อได้รายได้ชัดเจนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็น พืชชนิดใหม่ต่อไป ซึ่งต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนความคิดและความเคยชิน
ของเขา ขณะนี้ทุกอ าเภอมีผังการเกษตรพืชไร่และทางน้ าที่ต้องการพัฒนาพร้อมแล้ว 
 (๓) การดูแลเกษตรกรยากจน 
 เกษตรกรยากจนที่ไร้ที่ท ากินและประสงค์จะท าการเกษตร รัฐบาลได้จัดงบประมาณให้มา            
ฝึกปลูกพืชผักในโครงการสร้างแปลงเรียนรู้ควบคู่กับการผลิตเพ่ืออาชีพ โดยการจ่ายค่าแรงงานรายวัน              
วันละ ๑๐๐ บาท เป็นเวลา ๙๐ วัน/คน อ าเภอละ ๒๐ คน ซึ่งงบประมาณนี้สามารถใช้อบรมได้เพียงครั้งเดียว           
ก็จะจบสิ้นไป ผู้เขียนได้หารือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่ให้ช่วยท าแปลงสาธิต         
โดยไปช่วยด าเนินการขุดสระ และจัดท าแปลงปลูกพืชให้  และปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาสอนท าการปลูกพืชผัก        
โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ขอให้ตลาดผู้รับซื้อมาสอนวิธีตัดแต่งผัก และวิธีใส่ถุงให้ดูสวยงาม โดยขอความร่วมมือจาก      
ผู้เข้าฝึกอบรมว่า เมื่อขายผลผลิตได้แล้ว ขอความร่วมมือหักรายได้ส่วนน้อยไว้ส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นกองทุนพัฒนา
อาชีพเกษตรกร เพ่ือใช้ในการพัฒนาอาชีพคนจนรุ่นต่อ ๆ ไปในบัญชีคนจนที่เหลือ เป็นผลให้ทั้ง ๑๓ อ าเภอ         
๒ กิ่งอ าเภอ สามารถอบรมได้ถึงปีละ ๓ แปลง แปลงละ ๓ รุ่น รุ่นละ ๒๐ คน รวมฝึกอาชีพคนจนในสาขาเกษตร
ได้ถึงปีละ ๒,๗๐๐ คน โดยเท่ากับเราใช้เงินของรัฐบาลเป็นเพียงหัวเชื้อเท่านั้น และน ามาปรับปรุงและท าให้
ยั่งยืนต่อไป 
 (๔) การขยายผลการท าการเกษตรปลอดสารพิษ 
 เนื่องจากกระแสความต้องการของผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของอาหาร ทั้งผู้บริโภค
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ผลิตที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองในด้านสุขอนามัยที่ได้
ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติอ่ืน ๆ ดังนั้น 
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จังหวัดนครสวรรค์จึงได้ก าหนดให้การผลิตพืชที ่ปลอดภัยจากสารพิษที ่ปราศจากปุ ๋ยเคมีและสารเคมี            
ให้เป็นนโยบายของจังหวัด โดยการรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นการลดต้นทุนของการผลิต ลดรายจ่ายของเกษตรกร 
ให้เกิดการรวมกลุ่มของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ช่วยให้สิ่งแวดล้อมกลับคืนมา ผลผลิต  
ทางการเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด ประกอบกับจังหวัดนครสวรรค์มีอาชีพหลัก           
คือการเกษตร มีพ้ืนที่ท านาประมาณ ๒.๗ ล้านไร่ พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง ๑.๖ ล้านไร่     
และไม้ผลพืชหลัก ๑.๘ แสนไร่ และตลาดมีความต้องการผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษไม่จ ากัดจ านวน เมื่อจังหวัด       
มีนโยบายเช่นนี้ก็มีกระแสตอบรับในการด าเนินงานจากทุกภาคส่วน เช่น สถานศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตร       
และสหกรณ์ หมอดินอาสา อาสาพัฒนาชุมชนกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ NGO ทั้งหลาย กลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ก็ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณผู้ว่าราชการจังหวัด CEO จากงบประมาณด้าน SML ของรัฐบาล             
จากงบประมาณของ อบต. ในการฝึกอบรมหลักสูตรการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งแต่ละกลุ่มกิจกรรมได้ผลิต         
ปุ๋ยชีวภาพที่มีความหลากหลายวิธีการ เช่น ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอัดเม็ด ปุ๋ยหมักจากบ่อก๊าซชีวภาพ 
น าไปใช้ประโยชน์ในไร่นาตนเอง ซึ่งผลที่ได้รับ คือ 
 ๑) เกษตรกรมีความพอใจเพราะลดต้นทุนประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ บาท/ไร่  
 ๒) ต้นพืชแข็งแรงไม่หักไม่ล้มง่าย แมลงไม่รบกวน 
 ๓) ผลผลิตไม่ลดและปลอดภัย 
 ๔) สภาพดินร่วนไม่แน่น 
 ๕) ท าให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 ๖) ที่ส าคัญเกษตรกรมีสภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเหมือนครั้งใช้สารเคมี 
 โครงการนี้เริ่มจากการท าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ๒ หม่ืนไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนเพิ่ม
กว่าแสนไร่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมากกว่าที่จังหวัดได้ท าข้อตกลงไว้กับส านักงาน ก.พ.ร. หลายเท่า นอกจากนี้             
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ได้พัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อลดต้นทุน       
การท านา โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนตระหนักถึงโทษและภัยของสารเคมีและมี ความสามารถในการอ่าน เขียน         
การแสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และปฏิบัติด้วยตนเอง รู้จักเก็บและวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา
ตนเอง โดยเริ่มทดลองในโครงการที่ ๔ ต าบล ของอ าเภอพยุหะคีรี และให้ผู้ร่วมโครงการที่เป็นเกษตรกรทั่วไป           
ผู้ขึ้นทะเบียนคนยากจนและผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ให้ลงมือท าแปลงนาสาธิตด้วยตนเองและเรียนรู้ในกระบวนการ          
ท าเรื่องปลอดสารพิษ ผลจากการสรุปการเสวนา เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พบว่าเกษตรกรมีความพอใจ      
ในกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับ ผลผลิตจากแปลงนาสาธิตได้ข้าว ๖๘ ถัง/ไร่ ในขณะที่ข้าวจากแปลงเปรียบเทียบ     
ได้ข้าว ๙๐ ถัง/ไร่ แต่เมื่อเปรียบเทียนต้นทุนการผลิตแปลงนา เปรียบเทียบใช้ต้นทุนไร่ละ ๓,๙๑๖ บาท            
แปลงนาสาธิต ใช้ต้นทุนไร่ละ ๒,๖๐๐ บาท สามารถลดต้นทุนได้ ๑,๓๑๖ บาท ในขณะที่เกษตรกรไม่ต้องใช้สารเคมี 
ไม่ต้องใช้แรงงานมากในการฉีดพ่น ผลสรุปการเรียนรู ้ร่วมกัน ชาวนายอมรับว่า ในอนาคตต้องมีการท าบัญชี        
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ไม่เผาฟาง คัดเมล็ดพันธุ์ที่ดีเหมาะสมและมีการท าปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นทดแทน การทดลองนี้
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรเองสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้   
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จากการเสวนานี้เกษตรกรได้เรียนรู้และเปรียบเทียบว่า แม้แปลงนาสาธิตจะได้ผลผลิตน้อยกว่าเล็กน้อย         
แต่ต้นทุนการผลิตลดลงไปมาก สุขภาพของชาวนานั้นดีขึ้น  โดยเฉพาะสภาพดินในแปลงนานั้นร่วนซุย           
ไม่แข็งกระด้างแตกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด  
 เพ่ือเป็นการขยายผลการท าเกษตรปลอดสารพิษให้กว้างขวาง ผมได้จัดงบประมาณให้มีการขยายผล 
โดย NGO ที่ท าเรื่องเกษตรปลอดสารพิษอยู่แล้วร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไปขยายผลในโซนหนึ่ง
ครอบคลุมครึ่งหนึ่งของจังหวัดเป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท และอีก ๑๐ ล้านบาท เกษตรจังหวัดไปท าในอีกครึ่งหนึ่ง       
ของจังหวัด และหลังจากที่ผมได้จัดงบประมาณไปแล้ว ผมก็ได้ย้ายออกมาจากจังหวัดนครสวรรค์มารับราชการ     
ในส่วนกลาง และเมื่อเกือบหนึ่งปีผ่านไปผมก็ได้กลับไปติดตามผลก็พบว่า ของ NGO และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ คืบหน้า และขยายผลได้รวดเร็วกว่าของเกษตรจังหวัดมากพอสมควร ซึ่งอาจเป็นเพราะระบบราชการ
ของเรานั่นเองท่ีท าให้เกษตรจังหวัดไม่สามารถท างานได้เร็วเท่าของ NGO ร่วมกับของราชภัฏนั่นเอง  
 (๕) การต่อยอดกลุ่มอาชีพ  
 นอกจากเกษตรกรยากจนแล้วเรายังต้องหันมาดูแลกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่    
ที่มีแวว เพราะมีผลการประกอบการที่ดีในระยะที่ผ่านมา อาทิเช่น 
 (๑) ชาวไร่อ้อย ผมได้หารือกับกลุ่มชาวไร่อ้อยว่า กลุ่มมีปัญหาอะไร และจะให้จังหวัดสนับสนุน
อะไรได้บ้าง ซึ่งก็ได้รับทราบว่าการปลูกอ้อยต้องใช้น้ าพอควรและมีผลวิจัยจากมหาวิทยาเกษตรว่า หากมีน้ า
มากกว่าปัจจุบันจะมีผลผลิตต่อไร่จาก ๗ – ๘ ตัน/ไร่ เพ่ิมเป็น ๑๕ ตัน/ไร่ จึงให้ชมรมชาวไร่อ้อยท าโครงการขุดสระน้ า
ในจุดที่เขาต้องการเพ่ือให้เขาต่อท่อไปแบ่งกันใช้ได้ ซึ่งก็มีผลให้เขาได้ผลผลิตเพ่ิมตามผลวิจัยจริง ๆ  
 (๒) ปัจจุบันกลุ่มอาชีพโคนมที่นครสวรรค์มีปัญหาคือ ไม่สามารถขายนมได้มาก หลาย ๆ ครั้ง    
ต้องเทนมที่เหลือทิ้ง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเหตุมาจากกลุ่มอาชีพโคนมขาดที่สต็อกน้ านมดิบ เวลามีนมมาก ขาดตู้เย็น     
ที่จะเก็บน้ านมได้เพียงพอ จึงได้อนุมัติโครงการตู้แช่นมให้สหกรณ์โคนมและซื้อเครื่องมือที่จะขยายก าลังผลิต     
ให้แก่วิทยาลัยการเกษตร เพราะเมื่อผลิตได้มากขึ้นก็สามารถรับซื้อได้มากขึ้น ลดปัญหาเรื่องของการเทนมทิ้ง        
ได้ครบวงจรในระดับหนึ่ง เรื่องนมโรงเรียนเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งผมคิดว่า ที่จังหวัดสกลนครน่าพอใจในความร่วมมือ
ที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ ผมทราบดีว่านมโรงเรียนนั้นทุจริตกันแบบไหน เพราะเคยเป็นกรรมการสอบการทุจริต      
เรื่องนมมาในส่วนกลาง เมื่อผมมาที่จังหวัดสกลนครก็ได้เจรจากับท้องถิ่นทุกองค์กรว่า วันนี้ที่ผมมานี่คือเรื่องการเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายของชมรมนมในส่วนต่าง ๆ ตอนนี้รัฐบาลขอให้หยุดทั้งหมด เพราะฉะนั้น เมื่อผู้ ขายนมไม่ต้องจ่ายใคร    
ในส่วนกลาง ผมเองก็มาขอความร่วมมือพวกเราในพื้นที่ว่าไม่เรียกด้วยได้ไหม เพราะผู้จัดซื้อคือ ท้องถิ่น  
และโรงเรียนทั้งหลาย ไม่เรียกและอย่ารับใครมาเสนอ ใครมาเสนอก็ไม่ต้องรับได้ไหม ซึ่งปรากฏว่าได้รับ        
ความร่วมมือดีมาก โดยขอทุกคนว่าเราเชิญโครงการนมภูพานตามแนวพระราชด าริและสหกรณ์วาริชภูมิ           
ซึ่งเป็นโครงการพระราชด าริเช่นเดียวกัน เชิญท้ังสองโครงการมาเจรจาต่อรองราคาให้ลดลงมากที่สุด ปรากฏว่า     
เขาสามารถลดราคาลงต่ ากว่าราคากลาง ๒๕ สตางค์ ซึ่งไม่มีจังหวัดใดท าได้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมา    
จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดเดียวที่ต่ ากว่าราคากลาง ๒๕ สตางค์ แล้วทุกท้องถิ่นก็ซื้อตามนี้ ผมได้ให้ข้อคิดว่า          
นมเป็นประโยชน์ต่อลูกหลาน นมกล่องจะมาจากนอกพ้ืนที่ นมกล่องเป็นนมที่มีคุณภาพรองจากนมสด นมถุง      

- ๖๒๑ - 

เป็นนมที่มีคุณภาพที่สุด บ ารุงลูกหลานทั้งสมองร่างกายมากที่สุด เราอยากให้ลูกหลานเราเจริญเติบโตทั้งแข็งแรง
และสมองดี ต่อไปจะได้มีวิศวกร แพทย์ และคนเก่งมาก ๆ ที่สกลนคร ถ้าเราต้องการอย่างนั้นต้องอาศัยนม ถ้าอย่างนั้น
รัฐบาลจ่ายงบประมาณมาแล้วเพ่ือซื้อนม เหตุไฉนเล่าเรามีสหกรณ์ผลิตนม ฟาร์มโคนม อยู่ในจังหวัดสกลนคร     
จังหวัดที่โชคดีอย่างนี้มีไม่ก่ีจังหวัดในประเทศไทย ท าไมไม่เอาความโชคดีตรงนี้มาท าให้ลูกหลานเราได้อย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วย ระบบนมโรงเรียนในจังหวัดสกลนครเวลานี้น่าจะดีที่สุดในประเทศแล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการ       
ส านักนายกรัฐมนตรี ก็สอบถามว่าเราท าได้อย่างไร อันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าทุกฝ่ายท าร่วมกัน ต้องภูมิใจร่วมกัน        
ไม่ใช่ผมคนเดียว ถ้าผมพูดแล้ว ท่านไม่ท าก็ไม่เกิด แต่ทุกท่านเห็นด้วยในหลักการจึงได้ท ากันได้ นอกจากเราจะให้เด็ก
ได้ดื่มนมสดแล้วเรายังอุดหนุนเกษตรกรที่ท าโคนมในพ้ืนที่ เกษตรกรที่รีดนมขายสหกรณ์ทั้งหมดนี้เป็นวงจร            
ที่เป็นประโยชน์มากตามแนวพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 แล้วเมื่อเราสามารถซ้ือในราคาถูกกว่าราคากลางก็มีงบประมาณเหลือ งบประมาณที่ เหลือ         
ผมก็บอกให้ไปซื้อนมเพ่ิมให้เด็กดื่ม หลังจากเราประหยัดได้ ๒๕ สตางค์ ต่อมาปีใหม่รัฐบาลไปปรับงบประมาณ       
และปรับราคาราคากลางใหม่ลดลง ปรากฏว่าปรับราคากลางใหม่แล้ว จังหวัดสกลนครเราก็ยังซื้อได้ถูกกว่า  
ราคากลางใหม่ ๑๐ สตางค์อยู่ดี เพราะฉะนั้น เราสกลนครก็ยังเป็นแม่แบบเรื่องนี้อยู่ 
 (๓) การต่อยอดการผลิตอาหารของกลุ่มเลี้ยงปลาต าบลเกรียงไกรและกลุ่มอ่ืน ๆ 
  พ้ืนที่ต าบลเกรียงไกร อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๐๕๐ ครัวเรือน 
ประกอบอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจ านวน ๗๘๐ ครัวเรือน พ้ืนที่ท าการประมง ๒,๑๕๐ ไร่ มีบ่อเลี้ยงปลา
จ านวน ๓,๒๕๐ บ่อ ผลผลิตปลาทั้งหมดปีละ ๑๒,๐๐๐ ตัน มูลค่าผลผลิต ๙๐ ล้านบาท และจะต้องซื้อ
อาหารส าเร็จรูปซึ่งในแต่ละปีจะใช้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ถุง คิดเป็นเงิน ๗๐ ล้านบาท ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจึงได้
รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้น เพื่อด าเนินการผลิตอาหารปลาขึ้นมาใช้เอง เนื่องจากอาหารส าเร็จรูปแพงขึ้นทุกวัน 
ประกอบกับราคาปลาก็ไม่แน่นอน ดังนั้น การผลิตเองจึงอาจจะสามารถลดต้นทุนการผลิต กลุ่มก็ใช้วิธีระดม
เงินทุนของกลุ่มได้จ านวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนของการเพาะเลี้ยงปลาได้ร้อยละ ๒๐ 
คิดเป็นเงินประมาณ ๑๔ ล้านบาท และยังสามารถช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ ที่ได้น ามาเป็นวัตถุดิบ 
เช่น ข้าวโพด ร า ปลายข้าว อีกด้วย แนวความคิดอันนี้ เป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับเรื่องการเสริมสร้าง     
ความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)    
จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาจ านวน ๖๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ส าหรับ      
เป็นงบลงทุนในการจัดซื้อเครื่องมือการผลิตอาหาร ซึ่งโครงการนี้นับเป็นโครงการหนึ่งที่จังหวัดจัดให้มีการต่อยอด 
หรือเข้าไปพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น ในจ านวนโครงการหลาย ๆ โครงการในการต่อยอด    
ของกลุ่มต่าง ๆ  
 (๔) การต่อยอดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ เกือบทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่มีเชื้อสายมอญ และท าเครื่องปั้นดินเผาอยู่แล้ว ผมได้เข้าไปช่วยดู            
พบว่าชาวบ้านเคยปั้นโอ่งขนาดใหญ่ที่คนลงไปนั่งในโอ่งได้ แต่ราคาเพียงใบละ ๗๐๐ บาท ต้องใช้ดินมาก ดินแถวนั้น    
เป็นทรัพยากรที่ดีมากปั้นได้ดีมากแต่มีข้อจ ากัด วันหนึ่งมันต้องหมดและใช้ดินมากในการปั้น ผมก็ไปหยิบเอาจานเล็ก ๆ 
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จากการเสวนานี้เกษตรกรได้เรียนรู้และเปรียบเทียบว่า แม้แปลงนาสาธิตจะได้ผลผลิตน้อยกว่าเล็กน้อย         
แต่ต้นทุนการผลิตลดลงไปมาก สุขภาพของชาวนานั้นดีขึ้น  โดยเฉพาะสภาพดินในแปลงนานั้นร่วนซุย           
ไม่แข็งกระด้างแตกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด  
 เพ่ือเป็นการขยายผลการท าเกษตรปลอดสารพิษให้กว้างขวาง ผมได้จัดงบประมาณให้มีการขยายผล 
โดย NGO ที่ท าเรื่องเกษตรปลอดสารพิษอยู่แล้วร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไปขยายผลในโซนหนึ่ง
ครอบคลุมครึ่งหนึ่งของจังหวัดเป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท และอีก ๑๐ ล้านบาท เกษตรจังหวัดไปท าในอีกครึ่งหนึ่ง       
ของจังหวัด และหลังจากที่ผมได้จัดงบประมาณไปแล้ว ผมก็ได้ย้ายออกมาจากจังหวัดนครสวรรค์มารับราชการ     
ในส่วนกลาง และเมื่อเกือบหนึ่งปีผ่านไปผมก็ได้กลับไปติดตามผลก็พบว่า ของ NGO และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ คืบหน้า และขยายผลได้รวดเร็วกว่าของเกษตรจังหวัดมากพอสมควร ซ่ึงอาจเป็นเพราะระบบราชการ
ของเรานั่นเองท่ีท าให้เกษตรจังหวัดไม่สามารถท างานได้เร็วเท่าของ NGO ร่วมกับของราชภัฏนั่นเอง  
 (๕) การต่อยอดกลุ่มอาชีพ  
 นอกจากเกษตรกรยากจนแล้วเรายังต้องหันมาดูแลกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่    
ที่มีแวว เพราะมีผลการประกอบการที่ดีในระยะที่ผ่านมา อาทิเช่น 
 (๑) ชาวไร่อ้อย ผมได้หารือกับกลุ่มชาวไร่อ้อยว่า กลุ่มมีปัญหาอะไร และจะให้จังหวัดสนับสนุน
อะไรได้บ้าง ซึ่งก็ได้รับทราบว่าการปลูกอ้อยต้องใช้น้ าพอควรและมีผลวิจัยจากมหาวิทยาเกษตรว่า หากมีน้ า
มากกว่าปัจจุบันจะมีผลผลิตต่อไร่จาก ๗ – ๘ ตัน/ไร่ เพ่ิมเป็น ๑๕ ตัน/ไร่ จึงให้ชมรมชาวไร่อ้อยท าโครงการขุดสระน้ า
ในจุดที่เขาต้องการเพ่ือให้เขาต่อท่อไปแบ่งกันใช้ได้ ซึ่งก็มีผลให้เขาได้ผลผลิตเพ่ิมตามผลวิจัยจริง ๆ  
 (๒) ปัจจุบันกลุ่มอาชีพโคนมที่นครสวรรค์มีปัญหาคือ ไม่สามารถขายนมได้มาก หลาย ๆ ครั้ง    
ต้องเทนมที่เหลือทิ้ง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเหตุมาจากกลุ่มอาชีพโคนมขาดที่สต็อกน้ านมดิบ เวลามีนมมาก ขาดตู้เย็น     
ที่จะเก็บน้ านมได้เพียงพอ จึงได้อนุมัติโครงการตู้แช่นมให้สหกรณ์โคนมและซื้อเครื่องมือที่จะขยายก าลังผลิต     
ให้แก่วิทยาลัยการเกษตร เพราะเมื่อผลิตได้มากขึ้นก็สามารถรับซื้อได้มากขึ้น ลดปัญหาเรื่องของการเทนมทิ้ง        
ได้ครบวงจรในระดับหนึ่ง เรื่องนมโรงเรียนเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งผมคิดว่า ที่จังหวัดสกลนครน่าพอใจในความร่วมมือ
ที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ ผมทราบดีว่านมโรงเรียนนั้นทุจริตกันแบบไหน เพราะเคยเป็นกรรมการสอบการทุจริต      
เรื่องนมมาในส่วนกลาง เมื่อผมมาที่จังหวัดสกลนครก็ได้เจรจากับท้องถิ่นทุกองค์กรว่า วันนี้ที่ผมมานี่คือเรื่องการเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายของชมรมนมในส่วนต่าง ๆ ตอนนี้รัฐบาลขอให้หยุดทั้งหมด เพราะฉะนั้น เมื่อผู้ ขายนมไม่ต้องจ่ายใคร    
ในส่วนกลาง ผมเองก็มาขอความร่วมมือพวกเราในพื้นที่ว่าไม่เรียกด้วยได้ไหม เพราะผู้จัดซื้อคือ ท้องถิ่น  
และโรงเรียนทั้งหลาย ไม่เรียกและอย่ารับใครมาเสนอ ใครมาเสนอก็ไม่ต้องรับได้ไหม ซึ่งปรากฏว่าได้รับ        
ความร่วมมือดีมาก โดยขอทุกคนว่าเราเชิญโครงการนมภูพานตามแนวพระราชด าริและสหกรณ์วาริชภูมิ           
ซ่ึงเป็นโครงการพระราชด าริเช่นเดียวกัน เชิญทั้งสองโครงการมาเจรจาต่อรองราคาให้ลดลงมากที่สุด ปรากฏว่า     
เขาสามารถลดราคาลงต่ ากว่าราคากลาง ๒๕ สตางค์ ซึ่งไม่มีจังหวัดใดท าได้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมา    
จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดเดียวที่ต่ ากว่าราคากลาง ๒๕ สตางค์ แล้วทุกท้องถิ่นก็ซื้อตามนี้ ผมได้ให้ข้อคิดว่า          
นมเป็นประโยชน์ต่อลูกหลาน นมกล่องจะมาจากนอกพ้ืนที่ นมกล่องเป็นนมที่มีคุณภาพรองจากนมสด นมถุง      
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เป็นนมที่มีคุณภาพที่สุด บ ารุงลูกหลานทั้งสมองร่างกายมากที่สุด เราอยากให้ลูกหลานเราเจริญเติบโตทั้งแข็งแรง
และสมองดี ต่อไปจะได้มีวิศวกร แพทย์ และคนเก่งมาก ๆ ที่สกลนคร ถ้าเราต้องการอย่างนั้นต้องอาศัยนม ถ้าอย่างนั้น
รัฐบาลจ่ายงบประมาณมาแล้วเพ่ือซื้อนม เหตุไฉนเล่าเรามีสหกรณ์ผลิตนม ฟาร์มโคนม อยู่ในจังหวัดสกลนคร     
จังหวัดที่โชคดอีย่างนี้มีไม่ก่ีจังหวัดในประเทศไทย ท าไมไม่เอาความโชคดีตรงนี้มาท าให้ลูกหลานเราได้อย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วย ระบบนมโรงเรียนในจังหวัดสกลนครเวลานี้น่าจะดีที่สุดในประเทศแล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการ       
ส านักนายกรัฐมนตรี ก็สอบถามว่าเราท าได้อย่างไร อันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าทุกฝ่ายท าร่วมกัน ต้องภูมิใจร่วมกัน        
ไม่ใช่ผมคนเดียว ถ้าผมพูดแล้ว ท่านไม่ท าก็ไม่เกิด แต่ทุกท่านเห็นด้วยในหลักการจึงได้ท ากันได้ นอกจากเราจะให้เด็ก
ได้ดื่มนมสดแล้วเรายังอุดหนุนเกษตรกรที่ท าโคนมในพ้ืนที่ เกษตรกรที่รีดนมขายสหกรณ์ทั้งหมดนี้เป็นวงจร            
ที่เป็นประโยชน์มากตามแนวพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 แล้วเมื่อเราสามารถซื้อในราคาถูกกว่าราคากลางก็มีงบประมาณเหลือ งบประมาณที่ เหลือ         
ผมก็บอกให้ไปซื้อนมเพ่ิมให้เด็กดื่ม หลังจากเราประหยัดได้ ๒๕ สตางค์ ต่อมาปีใหม่รัฐบาลไปปรับงบประมาณ       
และปรับราคาราคากลางใหม่ลดลง ปรากฏว่าปรับราคากลางใหม่แล้ว จังหวัดสกลนครเราก็ยังซื้อได้ถูกกว่า  
ราคากลางใหม่ ๑๐ สตางค์อยู่ดี เพราะฉะนั้น เราสกลนครก็ยังเป็นแม่แบบเรื่องนี้อยู่ 
 (๓) การต่อยอดการผลิตอาหารของกลุ่มเลี้ยงปลาต าบลเกรียงไกรและกลุ่มอ่ืน ๆ 
  พ้ืนที่ต าบลเกรียงไกร อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๐๕๐ ครัวเรือน 
ประกอบอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจ านวน ๗๘๐ ครัวเรือน พ้ืนที่ท าการประมง ๒,๑๕๐ ไร่ มีบ่อเลี้ยงปลา
จ านวน ๓,๒๕๐ บ่อ ผลผลิตปลาทั้งหมดปีละ ๑๒,๐๐๐ ตัน มูลค่าผลผลิต ๙๐ ล้านบาท และจะต้องซื้อ
อาหารส าเร็จรูปซ่ึงในแต่ละปีจะใช้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ถุง คิดเป็นเงิน ๗๐ ล้านบาท ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจึงได้
รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้น เพื่อด าเนินการผลิตอาหารปลาขึ้นมาใช้เอง เนื่องจากอาหารส าเร็จรูปแพงขึ้นทุกวัน 
ประกอบกับราคาปลาก็ไม่แน่นอน ดังนั้น การผลิตเองจึงอาจจะสามารถลดต้นทุนการผลิต กลุ่มก็ใช้วิธีระดม
เงินทุนของกลุ่มได้จ านวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนของการเพาะเลี้ยงปลาได้ร้อยละ ๒๐ 
คิดเป็นเงินประมาณ ๑๔ ล้านบาท และยังสามารถช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ ที่ได้น ามาเป็นวัตถุดิบ 
เช่น ข้าวโพด ร า ปลายข้าว อีกด้วย แนวความคิดอันนี้ เป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับเรื่องการเสริมสร้าง     
ความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)    
จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาจ านวน ๖๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ส าหรับ      
เป็นงบลงทุนในการจัดซื้อเครื่องมือการผลิตอาหาร ซึ่งโครงการนี้นับเป็นโครงการหนึ่งที่จังหวัดจัดให้มีการต่อยอด 
หรือเข้าไปพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น ในจ านวนโครงการหลาย ๆ โครงการในการต่อยอด    
ของกลุ่มต่าง ๆ  
 (๔) การต่อยอดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ เกือบทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่มีเชื้อสายมอญ และท าเครื่องปั้นดินเผาอยู่แล้ว ผมได้เข้าไปช่วยดู            
พบว่าชาวบ้านเคยปั้นโอ่งขนาดใหญ่ที่คนลงไปนั่งในโอ่งได้ แต่ราคาเพียงใบละ ๗๐๐ บาท ต้องใช้ดินมาก ดินแถวนั้น    
เป็นทรัพยากรที่ดีมากปั้นได้ดีมากแต่มีข้อจ ากัด วันหนึ่งมันต้องหมดและใช้ดินมากในการปั้น ผมก็ไปหยิบเอาจานเล็ก ๆ 
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ที่ได้มาจากท่ีอ่ืนมา ผมบอกเขาว่า เขาขายราคาใบละ ๒๐๐ บาท จานนิดเดียวลายสวย ถามเขาว่าอย่างนี้น่าสนใจไหม 
เขาบอกว่าน่าสนใจ ก็เลยน าบริษัทเข้ามาช่วยเรื่องการพัฒนาเพ้นท์จาน การพ่นสี อะไรต่าง ๆ ชาวบ้านเริ่มท า     
เป็นเพ้นท์แจกันได้ เริ่มทดลองท าของชิ้นเล็กแล้วราคาแพงกว่าชิ้นใหญ่ สิ่งที่ดีที่สุดคือ เราประชุมกับประชาคม
ชาวบ้านก่อน พอบอกว่าเราจะมาช่วยตรงนี้เขาพร้อมจะท าไหม เขาแสดงให้เราดูเลยโดยร่วมกันหยุดงาน ๑ วัน   
ยกอาคารหนึ่งมาตั้งเป็นศูนย์ฯ ทุกคนเข้ามาบอกพร้อมกัน  ที่จะท าเป็นศูนย์ ช่วยกันท าศูนย์แสดงสินค้า            
และรับปากว่าจะไปจัดร้านและแต่งหน้าร้านตนเองใหม่โดยเราหาผู้รู้  มาแนะการจัดให้ ส่วนจังหวัดเอง               
ก็จะเร่งการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนกลางและภูมิทัศน์ให้สวยงาม เมื่อมีพลังความร่วมมือความพร้อมแบบนี้ จังหวัดก็ได้เข้า
ด าเนินการร่วมกับกลุ่มเขาโดยเน้นการพัฒนา ๓ ด้าน คือ การพัฒนาคน พัฒนาสถานที่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์        
โดยแบ่งเป็น 
  ส่วนที่หนึ่ง ให้ชุมชนด าเนินการเอง ประกอบกับการแบ่งคุ้มการพัฒนาออกเป็น ๑๓ คุ้ม  
มีคณะกรรมการบริหารคุ้มและจัดท าซุ้มในแต่ละคุ้ม ตกแต่งบริเวณหน้าบ้าน จัดระเบียบร้านค้า ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยสวยสะอาดตา  
  ส่วนที่สอง จังหวัดสนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนก็คือ  
  เรื่องการพัฒนาคน คือ การจัดอบรมด้านการบริหารจัดการและพาไปทัศนศึกษาดูงาน         
ที่บ้านด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา และที่บ้านเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อีกท้ังอบรมภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน
และสมาชิกในหมู่บ้าน พร้อมทั้งอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้อีกด้วย  
  เรื่องการพัฒนาอาคารสถานที่ จะช่วยสร้างพิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ อาคารแสดงสินค้า อาคาร
ส านักงาน ซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน จุดสัญลักษณ์ ตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์  
  เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะช่วยพัฒนามาตรฐานสินค้า ระบบการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิม
จริง ๆ เราใช้เวลาตรงนี้ไม่กี่เดือน ด้วยความพร้อมของชุมชน ความพร้อมที่พัฒนาตนเองก็สามารถด าเนินการเปิด
เป็นหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยวในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๔๘ และได้น าหมู่บ้านเข้าประกวดหมู่บ้าน OTOP 
เพ่ือการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลระดับภาคด้วย โดยใช้เวลาลงมือท าร่วมกันเพียงไม่กี่เดือน 
 (๕) การตั้งกองทุนเงินหมุนเวียน 
 กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ต้องการการสนับสนุนจากจังหวัดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน       
ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจช่วยพัฒนาฝีมือ หรือการหีบห่อสินค้า หรือการหาตลาดให้ แต่ก็ต้องดูทักษะหรือความถนัด    
ของกลุ่มก่อน ประกอบกับการดูว่าตลาดต้องการสินค้าแบบไหน เช่น กรณีการส่งเสริมการท าดอกไม้จันทน์แข่งกัน      
ในอดีต หรือการท าผ้าไหมแข่งกับจังหวัดอ่ืนที่ผ้าไหมของเขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว ซึ่งน่าจะไปไม่รอด เป็นต้น ซึ่งหมายความว่า
เมื่อดูองค์ประกอบของทั้งสองอย่างแล้ว กลุ่มน่าจะเป็นไปได้ก็ถือว่ามีแววเมื่อพัฒนาฝีมือแล้วแต่ยังขาดเงินทุน
ประกอบการ ผมได้ขอให้องค์กรบริหารส่วนต าบลทั้งหลายช่วยกันพิจารณาตั้งกองทุนเงินหมุนเวียนของ อบต.      
เพ่ือไปต่อยอดให้กลุ่มเหล่านี้กู้ยืมไปในระยะสั้น โดยจะมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือ             
จาก อบต. จ านวนหนึ่งได้ร่วมกันตั้งงบประมาณรวมกันประมาณ ๑๕ ล้านบาท สามารถที่จะช่วยต่อยอด     
กลุ่มอาชีพที่มีแววไปจ านวนไม่น้อยทีเดียว 
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 (๖) การต่อยอดศูนย์ข้าวชุมชน 
 ในกระบวนการปลูกข้าวประจ าปี สิ่งหนึ่งที่มีปัญหามาก คือ การหาพันธุ์ข้าวซึ่งจะต้องไปซื้อ         
ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กระจายกันอยู่ในแต่ละภาค ซึ่งก็ไม่สามารถท าให้เกษตรกร   
ได้ทัน ผมก็ถามเจ้าหน้าที่เกษตรและชาวบ้านที่ศูนย์ข้าวชุมชนว่าท าอย่างไรเราจะท าเมล็ดพันธุ์เองได้บ้าง ข้าวพันธุ์ดี
ของเราก็มี ชาวบ้านก็ตอบว่าเราก็ท าเมล็ดพันธุ์ได้ แต่ขอลานตากข้าวเพ่ิมได้ไหม เพราะจะต้องใช้ตากข้าวจะได้เคลียร์
เมล็ดพันธุ์ให้สะอาด ไม่ใช่ตากกับพ้ืนดินเช่นปัจจุบัน ถ้าท าได้ก็จะลดจ านวนการไปซื้อที่ศูนย์ข้าวที่เกษตร            
ที่ทุกจังหวัดต่างก็มารุมกันซื้อในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุผลนี้ จึงได้ จัดงบประมาณไปสร้างลานตากข้าวเพิ่มอีก     
จ านวนหนึ่ง โดยเน้นให้ไปท าในศูนย์ข้าวชุมชนที่อยู่แนวหน้า  ด้านการบริหารศูนย์และมีผลการท างานที่ดี       
เป็นหลัก จากงบประมาณที่จัดให้กับการพัฒนาการเกษตรโดยรวมกว่า ๒๐ ล้านบาท ท าให้กระทรวงเกษตร        
และสหกรณ์ถึงกับพูดในที่ประชุมกระทรวงต่าง ๆ ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้ว่า CEO ที่ให้งบประมาณ
ด้านการเกษตรมาก  
 (๗) การรวมพลังปราชญ์ชาวบ้าน 
 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความยากจนสามารถเกาได้ถูกที่คัน และสามารถแก้ไขได้โดยภูมิปัญญา       
ของท้องถิ่นที่สะสมมาจากการลองผิดลองถูกมาเป็นเวลานาน จนเป็นองค์ความรู้ จึงให้ประชาคมหมู่บ้าน             
ท าการคัดเลือกคนในชุมชนที่มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถโดดเด่นจากทุกหมู่บ้านแล้วขึ้นทะเบียน   
เป็นปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้นกว่า ๕๐๐ คน และได้แบ่งปราชญ์ชาวบ้านตามความรู้
ความสามารถออกเป็น ๘ สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม สาขาหัตถกรรมและอุตสาหกรรม สาขาบริหารจัดการเงิน
ชุมชน สาขาดนตรี สาขาทอผ้า ย้อมผ้า ตัดเย็บ สาขาช่าง สาขาแพทย์แผนไทย สมุนไพร สาขาอาหารและเครื่องดื่ม 
หลังจากขึ้นทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว จังหวัดนครสวรรค์ได้ด าเนินการขับเคลื่ อนการด าเนินงาน
ปราชญ์ชาวบ้าน โดยจัดค่ายปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้น าปราชญ์ชาวบ้านเข้าค่ายสัมมนา     
รวม ๕ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และภูมิปัญญา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
โดยทุกคนได้ปฏิญาณตนว่าจะร่วมกันถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาที่ได้สะสมมาเพ่ือพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือน
ยากจนให้สามารถมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น และรับนโยบายแก้จนจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานระดับ
จังหวัด และมีการคัดเลือกคณะกรรมการปราชญ์ชาวบ้านระดับอ าเภอ/กิ่งอ าเภอละ ๒ คนร่วมเป็น
คณะกรรมการบูรณาการอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ และคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการปราชญ์ชาวบ้านระดับจังหวัด 
ร่วมเป็นคณะกรรมการบูรณาการจังหวัดเพ่ือท างานตามยุทธศาสตร์จังหวัด ปราชญ์ชาวบ้านทั้งหมดได้เข้าร่วม
ในกิจกรรมแก้จนต่าง ๆ เช่น ได้ตั ้งสถานีวิทยุชุมชนปราชญ์ชาวบ้านแก้จน คลื่น FM 93.75 เพื่อให้ปราชญ์       
ได้เวียนกันพูดออกอากาศถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของตนเอง และขั้นตอนการปฏิบัติได้จริงสู่ครัวเรือนยากจน 
ทุกวัน ได้น าปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมในกิจกรรมคาราวานแก้จนระดับอ าเภอ จังหวัดทุกเดือน และร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่เกษตรกรยากจน ให้ได้เรียนรู้ทดลองปฏิบัติจริงในแปลงรวม เรียนรู้ระดับอ าเภอ   
ทุกอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการจัดท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ การเลี้ยงสัตว์             
และการเพาะเห็ดนางรม และความรู้ในด้านอ่ืน ๆ รวมทั้งหมด ๑๔ โครงการ นอกจากนี้ ได้ให้ปราชญ์ชาวบ้าน



- ๖๒๒ - 

ที่ได้มาจากท่ีอ่ืนมา ผมบอกเขาว่า เขาขายราคาใบละ ๒๐๐ บาท จานนิดเดียวลายสวย ถามเขาว่าอย่างนี้น่าสนใจไหม 
เขาบอกว่าน่าสนใจ ก็เลยน าบริษัทเข้ามาช่วยเรื่องการพัฒนาเพ้นท์จาน การพ่นสี อะไรต่าง ๆ ชาวบ้านเริ่มท า     
เป็นเพ้นท์แจกันได้ เริ่มทดลองท าของชิ้นเล็กแล้วราคาแพงกว่าชิ้นใหญ่ สิ่งที่ดีที่สุดคือ เราประชุมกับประชาคม
ชาวบ้านก่อน พอบอกว่าเราจะมาช่วยตรงนี้เขาพร้อมจะท าไหม เขาแสดงให้เราดูเลยโดยร่วมกันหยุดงาน ๑ วัน   
ยกอาคารหนึ่งมาตั้งเป็นศูนย์ฯ ทุกคนเข้ามาบอกพร้อมกัน  ที่จะท าเป็นศูนย์ ช่วยกันท าศูนย์แสดงสินค้า            
และรับปากว่าจะไปจัดร้านและแต่งหน้าร้านตนเองใหม่โดยเราหาผู้รู้  มาแนะการจัดให้ ส่วนจังหวัดเอง               
ก็จะเร่งการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนกลางและภูมิทัศน์ให้สวยงาม เมื่อมีพลังความร่วมมือความพร้อมแบบนี้ จังหวัดก็ได้เข้า
ด าเนินการร่วมกับกลุ่มเขาโดยเน้นการพัฒนา ๓ ด้าน คือ การพัฒนาคน พัฒนาสถานที่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์        
โดยแบ่งเป็น 
  ส่วนที่หนึ่ง ให้ชุมชนด าเนินการเอง ประกอบกับการแบ่งคุ้มการพัฒนาออกเป็น ๑๓ คุ้ม  
มีคณะกรรมการบริหารคุ้มและจัดท าซุ้มในแต่ละคุ้ม ตกแต่งบริเวณหน้าบ้าน จัดระเบียบร้านค้า ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยสวยสะอาดตา  
  ส่วนที่สอง จังหวัดสนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนก็คือ  
  เรื่องการพัฒนาคน คือ การจัดอบรมด้านการบริหารจัดการและพาไปทัศนศึกษาดูงาน         
ที่บ้านด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา และที่บ้านเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อีกท้ังอบรมภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน
และสมาชิกในหมู่บ้าน พร้อมทั้งอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้อีกด้วย  
  เรื่องการพัฒนาอาคารสถานที่ จะช่วยสร้างพิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ อาคารแสดงสินค้า อาคาร
ส านักงาน ซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน จุดสัญลักษณ์ ตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์  
  เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะช่วยพัฒนามาตรฐานสินค้า ระบบการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิม
จริง ๆ เราใช้เวลาตรงนี้ไม่กี่เดือน ด้วยความพร้อมของชุมชน ความพร้อมที่พัฒนาตนเองก็สามารถด าเนินการเปิด
เป็นหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยวในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๔๘ และได้น าหมู่บ้านเข้าประกวดหมู่บ้าน OTOP 
เพ่ือการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลระดับภาคด้วย โดยใช้เวลาลงมือท าร่วมกันเพียงไม่กี่เดือน 
 (๕) การตั้งกองทุนเงินหมุนเวียน 
 กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ต้องการการสนับสนุนจากจังหวัดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน       
ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจช่วยพัฒนาฝีมือ หรือการหีบห่อสินค้า หรือการหาตลาดให้ แต่ก็ต้องดูทักษะหรือความถนัด    
ของกลุ่มก่อน ประกอบกับการดูว่าตลาดต้องการสินค้าแบบไหน เช่น กรณีการส่งเสริมการท าดอกไม้จันทน์แข่งกัน      
ในอดีต หรือการท าผ้าไหมแข่งกับจังหวัดอ่ืนที่ผ้าไหมของเขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว ซึ่งน่าจะไปไม่รอด เป็นต้น ซึ่งหมายความว่า
เมื่อดูองค์ประกอบของทั้งสองอย่างแล้ว กลุ่มน่าจะเป็นไปได้ก็ถือว่ามีแววเมื่อพัฒนาฝีมือแล้วแต่ยังขาดเงินทุน
ประกอบการ ผมได้ขอให้องค์กรบริหารส่วนต าบลทั้งหลายช่วยกันพิจารณาตั้งกองทุนเงินหมุนเวียนของ อบต.      
เพ่ือไปต่อยอดให้กลุ่มเหล่านี้กู้ยืมไปในระยะสั้น โดยจะมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือ             
จาก อบต. จ านวนหนึ่งได้ร่วมกันตั้งงบประมาณรวมกันประมาณ ๑๕ ล้านบาท สามารถที่จะช่วยต่อยอด     
กลุ่มอาชีพที่มีแววไปจ านวนไม่น้อยทีเดียว 

- ๖๒๓ - 

 (๖) การต่อยอดศูนย์ข้าวชุมชน 
 ในกระบวนการปลูกข้าวประจ าปี สิ่งหนึ่งที่มีปัญหามาก คือ การหาพันธุ์ข้าวซึ่งจะต้องไปซื้อ         
ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กระจายกันอยู่ในแต่ละภาค ซึ่งก็ไม่สามารถท าให้เกษตรกร   
ได้ทัน ผมก็ถามเจ้าหน้าที่เกษตรและชาวบ้านที่ศูนย์ข้าวชุมชนว่าท าอย่างไรเราจะท าเมล็ดพันธุ์เองได้บ้าง ข้าวพันธุ์ดี
ของเราก็มี ชาวบ้านก็ตอบว่าเราก็ท าเมล็ดพันธุ์ได้ แต่ขอลานตากข้าวเพ่ิมได้ไหม เพราะจะต้องใช้ตากข้าวจะได้เคลียร์
เมล็ดพันธุ์ให้สะอาด ไม่ใช่ตากกับพ้ืนดินเช่นปัจจุบัน ถ้าท าได้ก็จะลดจ านวนการไปซื้อที่ศูนย์ข้าวที่เกษตร            
ที่ทุกจังหวัดต่างก็มารุมกันซื้อในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุผลนี้ จึงได้จัดงบประมาณไปสร้างลานตากข้าวเพิ่มอีก     
จ านวนหนึ่ง โดยเน้นให้ไปท าในศูนย์ข้าวชุมชนที่อยู่แนวหน้า  ด้านการบริหารศูนย์และมีผลการท างานที่ดี       
เป็นหลัก จากงบประมาณที่จัดให้กับการพัฒนาการเกษตรโดยรวมกว่า ๒๐ ล้านบาท ท าให้กระทรวงเกษตร        
และสหกรณ์ถึงกับพูดในที่ประชุมกระทรวงต่าง ๆ ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้ว่า CEO ที่ให้งบประมาณ
ด้านการเกษตรมาก  
 (๗) การรวมพลังปราชญ์ชาวบ้าน 
 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความยากจนสามารถเกาได้ถูกที่คัน และสามารถแก้ไขได้โดยภูมิปัญญา       
ของท้องถิ่นที่สะสมมาจากการลองผิดลองถูกมาเป็นเวลานาน จนเป็นองค์ความรู้ จึงให้ประชาคมหมู่บ้าน             
ท าการคัดเลือกคนในชุมชนที่มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถโดดเด่นจากทุกหมู่บ้านแล้วขึ้นทะเบียน   
เป็นปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้นกว่า ๕๐๐ คน และได้แบ่งปราชญ์ชาวบ้านตามความรู้
ความสามารถออกเป็น ๘ สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม สาขาหัตถกรรมและอุตสาหกรรม สาขาบริหารจัดการเงิน
ชุมชน สาขาดนตรี สาขาทอผ้า ย้อมผ้า ตัดเย็บ สาขาช่าง สาขาแพทย์แผนไทย สมุนไพร สาขาอาหารและเครื่องดื่ม 
หลังจากขึ้นทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว จังหวัดนครสวรรค์ได้ด าเนินการขับเคลื่ อนการด าเนินงาน
ปราชญ์ชาวบ้าน โดยจัดค่ายปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้น าปราชญ์ชาวบ้านเข้าค่ายสัมมนา     
รวม ๕ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และภูมิปัญญา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
โดยทุกคนได้ปฏิญาณตนว่าจะร่วมกันถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาที่ได้สะสมมาเพ่ือพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือน
ยากจนให้สามารถมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น และรับนโยบายแก้จนจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานระดับ
จังหวัด และมีการคัดเลือกคณะกรรมการปราชญ์ชาวบ้านระดับอ าเภอ/กิ่งอ าเภอละ ๒ คนร่วมเป็น
คณะกรรมการบูรณาการอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ และคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการปราชญ์ชาวบ้านระดับจังหวัด 
ร่วมเป็นคณะกรรมการบูรณาการจังหวัดเพ่ือท างานตามยุทธศาสตร์จังหวัด ปราชญ์ชาวบ้านทั้งหมดได้เข้าร่วม
ในกิจกรรมแก้จนต่าง ๆ เช่น ได้ตั ้งสถานีวิทยุชุมชนปราชญ์ชาวบ้านแก้จน คลื่น FM 93.75 เพื่อให้ปราชญ์       
ได้เวียนกันพูดออกอากาศถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของตนเอง และขั้นตอนการปฏิบัติได้จริงสู่ครัวเรือนยากจน 
ทุกวัน ได้น าปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมในกิจกรรมคาราวานแก้จนระดับอ าเภอ จังหวัดทุกเดือน และร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่เกษตรกรยากจน ให้ได้เรียนรู้ทดลองปฏิบัติจริงในแปลงรวม เรียนรู้ระดับอ าเภอ   
ทุกอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการจัดท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ การเลี้ยงสัตว์             
และการเพาะเห็ดนางรม และความรู้ในด้านอ่ืน ๆ รวมทั้งหมด ๑๔ โครงการ นอกจากนี้ ได้ให้ปราชญ์ชาวบ้าน



- ๖๒๔ - 

ออกไปท างานช่วยแก้จนและพัฒนาอาชีพนอกพ้ืนที่หมู่บ้านของตนเอง ได้ท าเรื่องนี้ได้โดยจัดงบประมาณเป็น    
เบี้ยเลี้ยงเพื่อให้ปราชญ์ชาวบ้านสามารถกระจายก าลังไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างทั่วถึง และยังได้จัดห้องท างาน
บนศาลากลางจังหวัดให้เป็นที่ตั้งศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือประสานงานกับส่วนราชการและชาวบ้านที่มาขอ
ความช่วยเหลืออีกด้วย ซึ่งได้รับทราบจากหน่วยงานประเมินผลงานว่า มีเพียงจังหวัดนี้จังหวัดเดียวที่มีการจัดองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้านถึงระดับนี้ และมีการจัดที่ท างานให้ด้วย ซึ่งถือเป็นการรวมพลังของทุนมนุษย์ของสังคม           
และซึ่งน ามาประโยชน์ในเชิงพัฒนาชนบทอย่างเป็นรูปธรรม 
 (๘) การจัดตั้งศูนย์การส่งออกเบ็ดเสร็จและการวางระบบโลจิสติกส์การขนส่งข้าว 
 เรื่องนี้ เป็นผลงานที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พูดถึงกันมาก            
เพราะยุทธศาสตร์ของนครสวรรค์ คือ เป็นศูนย์ธุรกรรมข้าวของประเทศ และเราเป็นเจ้าภาพของกลุ่มจังหวัด        
ที่ดูแลการค้าข้าวของกลุ่ม โดยกลุ่มนี้ผลิตข้าวเป็นล าดับสองของประเทศ และเป้าหมายคือ ขยายการส่งข้าวออก    
ตรงไปยังต่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางในกรุงเทพฯ ที่เรียกว่า หยง  
 เพ่ือให้สามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย สิ่งแรกที่ต้องรู้คือ ผู้ค้าข้าวทั่วโลกอยู่ที่ใด จะติดต่อเขาได้
อย่างไร จึงตัดสินใจตั้งศูนย์ส่งออกข้าวบนศาลากลางจังหวัด และจัดให้มีระบบ VDO Conference ซึ่งพ่อค้าข้าว
สามารถเจรจากับทูตพาณิชย์และผู้ค้าทั่วโลกได้ ค าถามก็ยังค้างอยู่ว่า เราจะรู้ว่า ผู้ประสงค์ จะซื้อข้าวเกรดต่าง ๆ       
อยู่ที่ใดบ้าง ได้ประชุมกับพวกชมรมโรงสีและผู้ค้าข้าว จึงทราบว่ามีศูนย์กลางข้าวของโลก (Rice Hub) อยู่ที่ประเทศ
อินเดีย ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกปีละหมื่นกว่าบาท ซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนจังหวัดก็จะได้แต่นั่งใบ้  แต่ในยุคนั้นรัฐบาล      
ได้จัดงบบริหารเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๐ ล้านบาท ซึ่งได้ใช้งบนี้ส่วนหนึ่งท าระบบ       
VDO Conference เพ่ือส่งออกแล้ว จึงได้ใช้เงินที่เหลือนี้สมัครสมาชิกของ Rice Hub ด้วย พอเป็นสมาชิกเสร็จ 
กดเข้าไปปรากฏรายชื่อของผู้น าเข้าข้าวจากทุกประเทศขึ้นมาเต็มจอ พ่อค้าข้าวของเราก็เริ่มเห็นลู่ทางติดต่อ แต่
พ่อค้าข้าวรุ่นพ่อทั้งหลายก็ติดปัญหาเรื่องภาษา ดังนั้นเพ่ือให้งานเดินได้ในช่วงต้น จึงให้ใช้ อีเมลของผม               
เป็นที่ติดต่อสื่อสารไปก่อน และบรรดาพ่อค้าข้าวทั้งหลายผู้ซึ่งเคยค้าแต่กับผู้ซื้อรายเดิม ๆ พอจะต้องเปิดตลาดใหม่
อาจมีปัญหาเรื่องเครดิตคือความน่าเชื่อถือ เพราะต่างก็ไม่รู้จักกันพ่อค้าข้าวก็เลยอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัด    
ช่วยเป็นหลักประกันให้ในกรณีที่พ่อค้าเราไม่รับผิดชอบ ให้เขาแจ้งมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยจัดการให้          
เลยกลายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด กับพ่อค้าต้องมารับผิดชอบร่วมกัน พ่อค้าแคนาดามาจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอกินข้าว
กับผู้ว่าราชการจังหวัด พ่อค้าจีนมาก็ขอกินข้าวกับผู้ว่าราชการจังหวัด ระหว่างกินข้าวก็เจรจาธุรกิจไป มีอยู่ครั้งหนึ่ง
ระหว่างนั่งกินข้าวเย็นกับพ่อค้าจีนและประธานชมรมโรงสีของนครสวรรค์ ประธานชมรมโรงสีก็ยุให้ผมขอโค้วต้าข้าว
จากพ่อค้าจีน ผมก็ลังเลแต่ก็ลองดูเพราะไม่มีอะไรจะเสีย พอดีผมพอพูดภาษาจีนแต้จิ๋วได้บ้าง ก็เลยถามเขาว่าปีหน้า
ช่วยซื้อข้าวเราสัก ๑๐,๐๐๐ ตันได้ไหม เขาคิดอยู่พักหนึ่งแล้วตอบว่าตกลง ท าให้ชมรมโรงสีดีใจแทบตาย           
ผมเองก็พลอยท าให้เป้าการส่งออกข้าวที ่ตกลงไว้กับส านักงาน ก.พ.ร. ทะลุไปด้วย ความสัมพันธ์ ๓ ฝ่าย
ระหว่างผู ้ขาย ผู ้ซื ้อจากต่างประเทศและผู้ว่าราชการจังหวัดนี้เอง ที่ท าให้ขายข้าวหอมไปได้ถึงประเทศ
แคนาดา ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นครั้งแรก จึงเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะพ่อค้านครสวรรค์เคยขายแต่กับประเทศ
ที่ด้อยพัฒนาหรือก าลังพัฒนาแบบเรา แต่ยังไม่เคยขายกับประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งหากขายได้ก็แปลว่าไปขายประเทศ
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พัฒนาแล้วประเทศอ่ืนก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกว่าจะขายได้ก็ใช้เวลาในการสื่อสารพอสมควร รวมทั้งการส่งตัวอย่างข้าว     
ไปให้ทดสอบ และต้องปรับปรุงขจัดสารเจือปนหลายครั้งกว่าจะตกลงกันได้ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าสินค้างวดใด
ไม่ได้ตามมาตรฐานขอแจ้งมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก้ไขให้ เมื่อท าให้เขาเชื่อถือได้จึงได้ยกคณะกันไปเซ็นสัญญากัน
ที่ประเทศแคนาดา ก่อนไปเซ็นสัญญาข้าวในคราวนั้น เราก็ได้รีบให้ผู้รู้เรื่องภาษาต่างประเทศ ท าโบชัวร์สินค้า 
OTOP เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ ด้วย และผมก็ได้รับทราบจากทูตไทยในประเทศ
เดนมาร์กว่ามีเพียงจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้นในขณะนั้นที่ท าโบชัวร์สินค้า OTOP เป็นภาษาอังกฤษ จังหวัดอ่ืน     
ยังไม่ได้ท ากัน  
 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
 เมื่อท าการตลาดในการขายข้าวได้พอสมควรแล้ว  สิ่งที่จะท าให้การขายท าได้ยั่งยืนก็คือราคา
ขายของข้าวของเรา ผมก็ถามพ่อค้าข้าวในการประชุมว่า ทุกวันนี้เราขนข้าวไปส่งท่าเรือด้วยวิธีไหน ค าตอบคือ
รถบรรทุก ราคาน้ ามันก็แพงขึ้นทุกวัน ในขณะที่ยุทธศาสตร์ของเราเสนอให้ขนส่งทางน้ าเพราะนครสวรรค์มีท่าเรือ  
ที่สร้างไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ พร้อมกับรางรถไฟที่เชื่อมจากท่าเรือไปสถานีรถไฟปากน้ าโพ แต่หมอนไม้           
ก็ผุหมดแล้ว และในอดีตเคยขนส่งน้ าตาลทางเรือ แต่ปรากฏว่าระดับน้ าตรงสันเขื่อนที่อ าเภอพรหมบุรี         
จังหวัดสิงห์บุรีแตกต่างกันท าให้เรือสินค้าหัวทิ่มลงเป็นผลให้สินค้าเสียหาย หลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้ท่าเรืออีกเลย      
เราได้เสนอสร้างเขื่อนยกระดับน้ าเพ่ือการเดินเรือ แต่ต้องใช้งบประมาณสูง ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอพิจารณาก่อน 
 ผมจึงคิดว่าในระหว่างนี้น่าจะหาทางออกที่ดีกว่านี้ เลยมาคิดเรื่องระบบโลจิสติกส์ทางรถไฟควบคู่   
ไปด้วย ผมก็สงสัยว่าท าไมไม่ขนข้าวทางรถไฟเพราะนครสวรรค์มีทางรถไฟผ่านมาตั้งนานแล้ว  นั่งประชุมกัน
หลายคน พ่อค้าภาคเอกชนก็บอกว่าที่ผู ้ว่าราชการจังหวัดพูดน่าคิด ก็มีคนถามขึ้นว่าแล้วต้นทุนการขนส่ง     
ทางรถไฟประมาณเท่าใด ผมก็ต่อโทรศัพท์ถึงผู้ว่าการรถไฟทันทีเพ่ือขอทราบข้อมูลว่าตู้รถไฟ ๑ คอนเทรนเนอร์     
ค่าขนส่งเท่าไร หลังจากนั้นไม่นานเขาก็โทรกลับมาบอกราคา ปรากฏว่าประหยัดกว่าการขนส่งทางถนนตันละร่วม 
๒๐๐ บาท ทุกคนเห็นด้วยทันทีว่าการขนส่งทางรถไฟน่าจะประหยัดกว่าค่าขนส่งทางรถบรรทุก ข้อดีในขณะนั้น   
ก็คือว่า นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นก าชับทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจว่าให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด     
ทุกจังหวัดโดยรวดเร็ว จึงท าให้เราได้ค าตอบนี้ โดยไม่เสียเวลา จากนั้นเราก็เริ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์
ด้วยทางรถไฟ ปรากฏว่ามันมีรางรถไฟจากสถานีขนส่งทางน้ าไปยังสถานีรถไฟปากน้ าโพ ซึ่งปรากฏว่าเมื่อไม่ได้     
ใช้นาน ๆ หมอนไม้รถไฟก็ผุหมด ผมก็ให้ทางการรถไฟประมาณราคาว่าจะซ่อมทางรถไฟนี้ให้วิ่งได้ต้องใช้เงินเท่าไร 
ทางการรถไฟเอาไปคิดสักพักใหญ่ ๆ ก็บอกว่า ต้องใช้งบซ่อมประมาณ ๑๔ ล้านบาท ตอนนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด
มีงบประมาณแค่ ๑๐ ล้านบาท จะท าอย่างไรดี ตอนนั ้นผมเหลืออยู่เพียง ๗ ล้านบาทจาก ๑๐ ล้านบาท      
พอดีท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) มาตรวจราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผมก็ชี้แจงยุทธศาสตร์     
ด้านรถไฟให้ท่านฟัง ท่านก็เห็นด้วยและสนับสนุนงบประมาณให้ ๗ ล้าน รวมกับงบของผู้ว่าราชการจังหวัด       
อีก ๗ ล้าน รวมเป็น ๑๔ ล้านบาท ก็ท าให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนไม้หมอนทางรถไฟได้ แต่ต้องใช้เวลา ๖ เดือน 
ระหว่างรอซ่อมทางรถไฟ ผมก็ถามพ่อค้าว่าท าไมเราต้องรอในเมื่อพวกคุณก็ขนข้าวด้วยรถบรรทุกอยู่ทุกเดือน       
เขาก็ตอบว่าใช่ แล้วผู้ว่าราชการจังหวัด จะเอาอย่างไร ผมก็บอกว่า ขนข้าวด้วยทางรถไฟเดี๋ยวนี้เลย ทุกโรงสีก็นึกถึง



- ๖๒๔ - 

ออกไปท างานช่วยแก้จนและพัฒนาอาชีพนอกพ้ืนที่หมู่บ้านของตนเอง ได้ท าเรื่องนี้ได้โดยจัดงบประมาณเป็น    
เบี้ยเลี้ยงเพื่อให้ปราชญ์ชาวบ้านสามารถกระจายก าลังไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างทั่วถึง และยังได้จัดห้องท างาน
บนศาลากลางจังหวัดให้เป็นที่ตั้งศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือประสานงานกับส่วนราชการและชาวบ้านที่มาขอ
ความช่วยเหลืออีกด้วย ซึ่งได้รับทราบจากหน่วยงานประเมินผลงานว่า มีเพียงจังหวัดนี้จังหวัดเดียวที่มีการจัดองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้านถึงระดับนี้ และมีการจัดที่ท างานให้ด้วย ซึ่งถือเป็นการรวมพลังของทุนมนุษย์ของสังคม           
และซึ่งน ามาประโยชน์ในเชิงพัฒนาชนบทอย่างเป็นรูปธรรม 
 (๘) การจัดตั้งศูนย์การส่งออกเบ็ดเสร็จและการวางระบบโลจิสติกส์การขนส่งข้าว 
 เรื่องนี้ เป็นผลงานที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พูดถึงกันมาก            
เพราะยุทธศาสตร์ของนครสวรรค์ คือ เป็นศูนย์ธุรกรรมข้าวของประเทศ และเราเป็นเจ้าภาพของกลุ่มจังหวัด        
ที่ดูแลการค้าข้าวของกลุ่ม โดยกลุ่มนี้ผลิตข้าวเป็นล าดับสองของประเทศ และเป้าหมายคือ ขยายการส่งข้าวออก    
ตรงไปยังต่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางในกรุงเทพฯ ที่เรียกว่า หยง  
 เพ่ือให้สามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย สิ่งแรกที่ต้องรู้คือ ผู้ค้าข้าวทั่วโลกอยู่ที่ใด จะติดต่อเขาได้
อย่างไร จึงตัดสินใจตั้งศูนย์ส่งออกข้าวบนศาลากลางจังหวัด และจัดให้มีระบบ VDO Conference ซึ่งพ่อค้าข้าว
สามารถเจรจากับทูตพาณิชย์และผู้ค้าทั่วโลกได้ ค าถามก็ยังค้างอยู่ว่า เราจะรู้ว่า ผู้ประสงค์ จะซื้อข้าวเกรดต่าง ๆ       
อยู่ที่ใดบ้าง ได้ประชุมกับพวกชมรมโรงสีและผู้ค้าข้าว จึงทราบว่ามีศูนย์กลางข้าวของโลก (Rice Hub) อยู่ที่ประเทศ
อินเดีย ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกปีละหมื่นกว่าบาท ซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนจังหวัดก็จะได้แต่นั่งใบ้  แต่ในยุคนั้นรัฐบาล      
ได้จัดงบบริหารเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๐ ล้านบาท ซึ่งได้ใช้งบนี้ส่วนหนึ่งท าระบบ       
VDO Conference เพ่ือส่งออกแล้ว จึงได้ใช้เงินที่เหลือนี้สมัครสมาชิกของ Rice Hub ด้วย พอเป็นสมาชิกเสร็จ 
กดเข้าไปปรากฏรายชื่อของผู้น าเข้าข้าวจากทุกประเทศขึ้นมาเต็มจอ พ่อค้าข้าวของเราก็เริ่มเห็นลู่ทางติดต่อ แต่
พ่อค้าข้าวรุ่นพ่อทั้งหลายก็ติดปัญหาเรื่องภาษา ดังนั้นเพ่ือให้งานเดินได้ในช่วงต้น จึงให้ใช้ อีเมลของผม               
เป็นที่ติดต่อสื่อสารไปก่อน และบรรดาพ่อค้าข้าวทั้งหลายผู้ซึ่งเคยค้าแต่กับผู้ซื้อรายเดิม ๆ พอจะต้องเปิดตลาดใหม่
อาจมีปัญหาเรื่องเครดิตคือความน่าเชื่อถือ เพราะต่างก็ไม่รู้จักกันพ่อค้าข้าวก็เลยอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัด    
ช่วยเป็นหลักประกันให้ในกรณีที่พ่อค้าเราไม่รับผิดชอบ ให้เขาแจ้งมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยจัดการให้          
เลยกลายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด กับพ่อค้าต้องมารับผิดชอบร่วมกัน พ่อค้าแคนาดามาจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอกินข้าว
กับผู้ว่าราชการจังหวัด พ่อค้าจีนมาก็ขอกินข้าวกับผู้ว่าราชการจังหวัด ระหว่างกินข้าวก็เจรจาธุรกิจไป มีอยู่ครั้งหนึ่ง
ระหว่างนั่งกินข้าวเย็นกับพ่อค้าจีนและประธานชมรมโรงสีของนครสวรรค์ ประธานชมรมโรงสีก็ยุให้ผมขอโค้วต้าข้าว
จากพ่อค้าจีน ผมก็ลังเลแต่ก็ลองดูเพราะไม่มีอะไรจะเสีย พอดีผมพอพูดภาษาจีนแต้จิ๋วได้บ้าง ก็เลยถามเขาว่าปีหน้า
ช่วยซื้อข้าวเราสัก ๑๐,๐๐๐ ตันได้ไหม เขาคิดอยู่พักหนึ่งแล้วตอบว่าตกลง ท าให้ชมรมโรงสีดีใจแทบตาย           
ผมเองก็พลอยท าให้เป้าการส่งออกข้าวที ่ตกลงไว้กับส านักงาน ก.พ.ร. ทะลุไปด้วย ความสัมพันธ์ ๓ ฝ่าย
ระหว่างผู้ขาย ผู้ซื ้อจากต่างประเทศและผู้ว่าราชการจังหวัดนี้เอง ที่ท าให้ขายข้าวหอมไปได้ถึงประเทศ
แคนาดา ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นครั้งแรก จึงเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะพ่อค้านครสวรรค์เคยขายแต่กับประเทศ
ที่ด้อยพัฒนาหรือก าลังพัฒนาแบบเรา แต่ยังไม่เคยขายกับประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งหากขายได้ก็แปลว่าไปขายประเทศ
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พัฒนาแล้วประเทศอ่ืนก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกว่าจะขายได้ก็ใช้เวลาในการสื่อสารพอสมควร รวมทั้งการส่งตัวอย่างข้าว     
ไปให้ทดสอบ และต้องปรับปรุงขจัดสารเจือปนหลายครั้งกว่าจะตกลงกันได้ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าสินค้างวดใด
ไม่ได้ตามมาตรฐานขอแจ้งมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก้ไขให้ เมื่อท าให้เขาเชื่อถือได้จึงได้ยกคณะกันไปเซ็นสัญญากัน
ที่ประเทศแคนาดา ก่อนไปเซ็นสัญญาข้าวในคราวนั้น เราก็ได้รีบให้ผู้รู้เรื่องภาษาต่างประเทศ ท าโบชัวร์สินค้า 
OTOP เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ ด้วย และผมก็ได้รับทราบจากทูตไทยในประเทศ
เดนมาร์กว่ามีเพียงจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้นในขณะนั้นที่ท าโบชัวร์สินค้า OTOP เป็นภาษาอังกฤษ จังหวัดอ่ืน     
ยังไม่ได้ท ากัน  
 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
 เมื่อท าการตลาดในการขายข้าวได้พอสมควรแล้ว  สิ่งที่จะท าให้การขายท าได้ยั่งยืนก็คือราคา
ขายของข้าวของเรา ผมก็ถามพ่อค้าข้าวในการประชุมว่า ทุกวันนี้เราขนข้าวไปส่งท่าเรือด้วยวิธีไหน ค าตอบคือ
รถบรรทุก ราคาน้ ามันก็แพงขึ้นทุกวัน ในขณะที่ยุทธศาสตร์ของเราเสนอให้ขนส่งทางน้ าเพราะนครสวรรค์มีท่าเรือ  
ที่สร้างไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ พร้อมกับรางรถไฟที่เชื่อมจากท่าเรือไปสถานีรถไฟปากน้ าโพ แต่หมอนไม้           
ก็ผุหมดแล้ว และในอดีตเคยขนส่งน้ าตาลทางเรือ แต่ปรากฏว่าระดับน้ าตรงสันเขื่อนที่อ าเภอพรหมบุรี         
จังหวัดสิงห์บุรีแตกต่างกันท าให้เรือสินค้าหัวทิ่มลงเป็นผลให้สินค้าเสียหาย หลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้ท่าเรืออีกเลย      
เราได้เสนอสร้างเขื่อนยกระดับน้ าเพ่ือการเดินเรือ แต่ต้องใช้งบประมาณสูง ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอพิจารณาก่อน 
 ผมจึงคิดว่าในระหว่างนี้น่าจะหาทางออกที่ดีกว่านี้ เลยมาคิดเรื่องระบบโลจิสติกส์ทางรถไฟควบคู่   
ไปด้วย ผมก็สงสัยว่าท าไมไม่ขนข้าวทางรถไฟเพราะนครสวรรค์มีทางรถไฟผ่านมาตั้งนานแล้ว  นั่งประชุมกัน
หลายคน พ่อค้าภาคเอกชนก็บอกว่าที่ผู ้ว่าราชการจังหวัดพูดน่าคิด ก็มีคนถามขึ้นว่าแล้วต้นทุนการขนส่ง     
ทางรถไฟประมาณเท่าใด ผมก็ต่อโทรศัพท์ถึงผู้ว่าการรถไฟทันทีเพ่ือขอทราบข้อมูลว่าตู้รถไฟ ๑ คอนเทรนเนอร์     
ค่าขนส่งเท่าไร หลังจากนั้นไม่นานเขาก็โทรกลับมาบอกราคา ปรากฏว่าประหยัดกว่าการขนส่งทางถนนตันละร่วม 
๒๐๐ บาท ทุกคนเห็นด้วยทันทีว่าการขนส่งทางรถไฟน่าจะประหยัดกว่าค่าขนส่งทางรถบรรทุก ข้อดีในขณะนั้น   
ก็คือว่า นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นก าชับทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจว่าให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด     
ทุกจังหวัดโดยรวดเร็ว จึงท าให้เราได้ค าตอบนี้ โดยไม่เสียเวลา จากนั้นเราก็เริ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์
ด้วยทางรถไฟ ปรากฏว่ามันมีรางรถไฟจากสถานีขนส่งทางน้ าไปยังสถานีรถไฟปากน้ าโพ ซึ่งปรากฏว่าเมื่อไม่ได้     
ใช้นาน ๆ หมอนไม้รถไฟก็ผุหมด ผมก็ให้ทางการรถไฟประมาณราคาว่าจะซ่อมทางรถไฟนี้ให้วิ่งได้ต้องใช้เงินเท่าไร 
ทางการรถไฟเอาไปคิดสักพักใหญ่ ๆ ก็บอกว่า ต้องใช้งบซ่อมประมาณ ๑๔ ล้านบาท ตอนนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด
มีงบประมาณแค่ ๑๐ ล้านบาท จะท าอย่างไรดี ตอนนั ้นผมเหลืออยู่เพียง ๗ ล้านบาทจาก ๑๐ ล้านบาท      
พอดีท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) มาตรวจราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผมก็ชี้แจงยุทธศาสตร์     
ด้านรถไฟให้ท่านฟัง ท่านก็เห็นด้วยและสนับสนุนงบประมาณให้ ๗ ล้าน รวมกับงบของผู้ว่าราชการจังหวัด       
อีก ๗ ล้าน รวมเป็น ๑๔ ล้านบาท ก็ท าให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนไม้หมอนทางรถไฟได้ แต่ต้องใช้เวลา ๖ เดือน 
ระหว่างรอซ่อมทางรถไฟ ผมก็ถามพ่อค้าว่าท าไมเราต้องรอในเมื่อพวกคุณก็ขนข้าวด้วยรถบรรทุกอยู่ทุกเดือน       
เขาก็ตอบว่าใช่ แล้วผู้ว่าราชการจังหวัด จะเอาอย่างไร ผมก็บอกว่า ขนข้าวด้วยทางรถไฟเดี๋ยวนี้เลย ทุกโรงสีก็นึกถึง
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แต่สถานีรถไฟปากน้ าโพซึ่งเป็นสถานีเล็กไม่มีรางหลีกให้ขนข้าวใส่คอนเทนเนอร์ได้ ผมก็ยกทีมไปประชุมร่วมกับ    
ผู้ว่าการรถไฟ โดยไปแจ้งความประสงค์ว่าเรา ไม่อยากรอเพราะขนทางรถไฟจะเซฟกว่าทางรถยนต์มาก             
แต่มันติดปัญหาตรงสถานีรถไฟปากน้ าโพ มันเล็ก ก็มีผู้รู้คนหนึ่งของการรถไฟเสนอว่า ท าไมไม่ใช้สถานีรถไฟ
นครสวรรค์ เท่านั้นเองพ่อค้าทุกคนบอกได้ เพราะสถานีนครสวรรค์มีรางหลีกใช้ส าหรับตู้คอนเทนเนอร์มาจอด     
ขนข้าวได้ ผมก็ก าหนดวันดีเดย์ปล่อยขบวนรถไฟขบวนแรก  เมื่อวันที่ ๗ กันยายน หลังจากที่ตกลงเรื่องนี้         
เพียง ๒ เดือน โดยเราท าเป็นศูนย์ส่งออกข้าวเบ็ดเสร็จ โดยให้ทุกหน่วยที่ต้องตรวจสอบข้าวในกรุงเทพฯ       
มาตรวจสอบที่นี่ให้เสร็จ แล้วปิดคอนเทนเนอร์ไปลงเรือที่แหลมฉบังเลย หลังจากนั้นก็มีการขนข้าวทางรถไฟ  
เดือนละ ๓ – ๔ ขบวน โดยเราได้แบ่งแยกภารกิจให้ฝ่ายพ่อค้าไปประสานกับการรถไฟเพ่ือจองคอนเทนเนอร์มาให้ได้   
แล้วผมกับการรถไฟจะดูแลเรื่องของสถานีรถไฟ เราก็ เปิดขนขบวนแรกวันที่ ๗ กันยายน และหลังจากนั้น             
ก็มีการขนข้าวทางรถไฟ นอกจากข้าวแล้ว ก็ยังมีพืชไร่อย่างอ่ืนมาใช้ อย่างเช่น มันส าปะหลังจากต าบลสลกบาตร 
จังหวัดก าแพงเพชรก็มาขนถ่ายที่นี่ เพราะอย่างไรแล้วขนทางรถไฟก็ถูกกว่ารถบรรทุก  
 แต่เป ็นที ่น ่า เส ียดายว ่าระบบโลจิสต ิกส ์ด ้วยทางรถไฟ ซึ ่งส า เร ็จ ได ้ด ้วยความร ่วมมือ         
อย่างจริงจังของหลายฝ่ายโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลและการรถไฟแห่งประเทศไทยในขณะนั้น ซึ่งถือเป็น 
Critical Factor คือปัจจัยชี้ขาดความส าเร็จ ว่าจะสามารถจัดคอนเทนเนอร์ให้ผู้ส่งออกในจ านวนและเวลาที่เขา
ต้องการได้หรือไม่ และการรถไฟฯ ยังเป็นผู้ควบคุมการเดินและระบบรางไว้ทั้ งหมดด้วย โครงการนี้ส าเร็จได้แล้ว  
เมื่อปี ๒๕๔๗ ภายใต้นโยบายการเอาจริงของรัฐบาล แต่ความยั่งยืนของโครงการนี้ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบาย         
ของแต่ละรัฐบาล ซึ่งมักจะมีนโยบายที่เน้นหนักไม่เหมือนกัน  
 ๒.๕ การพัฒนาท่องเที่ยวแบบยึด Demand  
 (๑) จังหวัดนครสวรรค์โดยพ้ืนฐานเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่น่ามาเที่ยว  
อยู่หลายแห่ง อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้ทุกจังหวัดเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมด้วยการท่องเที่ยว ในขณะที่เดิม           
ท าการท่องเที่ยวโดยกระจายงบประมาณไปพัฒนาแบบเบี้ยหัวแตก ไม่ได้ผลอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ถ้าจะพัฒนา     
การท่องเที่ยว จริง ๆ เราน่าจะคิดใหม่หมด ด้วยการถามว่านักท่องเที่ยวว่าเขาคิดถึงทรัพยากรการท่องเที่ยว   
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของเราอย่างไร แล้วค่อยมาวางงบประมาณกัน ผู้ที่ตอบค าถามเราได้ดีที่สุดก็คือบริษัททัวร์    
ทั้งหลาย เพราะบริษัททัวร์จะรู้ว่านักท่องเที่ยวต้องการอะไร เขาบอกเลยว่ามาที่นครสวรรค์ไม่ได้ต้องการมาเที่ยววัด
เพราะเขาเที่ยวที่อยุธยามาพอแล้ว มาที่นี่จะดูอย่างอ่ืน มีเว้นอย่างเดียวคือพิพิธภัณฑ์จันทร์เสนที่มีเมืองโบราณ     
ยุคทวาราวดี เขาจัดอันดับความส าคัญมาให้เราตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม (ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่
ปากน้ าโพ) เขาบอกว่าเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีคนมากราบไหว้มากมายทั้งในและนอกประเทศ 
บึงบอระเพ็ดดีแต่ต้องพัฒนาอีกมาก และนั่นยังเป็นรีสอร์ทของเราทางการท่องเที่ยว ส่วนข้างบนภูเขามีที่ใหม่แห่งหนึ่ง
คือวัดคีรีวงศ์ ที่มีเจดีย์ดาวดึงส์ ซึ่งพัฒนาจนสวยงามสามารถมองเห็นวิวจังหวัดทั้งหมด ซึ่งคนนครสวรรค์ส่วนใหญ่
ยังไม่ค่อยขึ้นไป สถานที่พัฒนาไว้ดีมากพร้อมที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ข้างบนสามารถท าร้านอาหารดี ๆ            
ดูวิวตรงนั้นจะสวยงามมาก จากนั้นก็มีพิพิธภัณฑ์จันทร์เสน มีเขาหน่อที่ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ค้างคาวนับล้านตัว 
บินออกจากถ้ าแบบเป็นแถวเป็นแนว และยังมีฟอสซิลที่เขาถ้ าเพชร อ าเภอตากฟ้า ซึ่งแต่เดิมพอไปถึงถ้ าเพชร        

- ๖๒๗ - 

ถ้ าทอง ทุกคนก็บอกว่า ไอ้แสงที่ส่องลงมาจากข้างบนเป็นจุดไฮไลท์แต่บริษัททัวร์บอกว่าไม่ใช่เลย ฟอสซิลต่างหาก   
ที่เป็นไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และต้นไม้โบราณที่อยู่ข้างบนด้วย นี่คือข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่เราได้มา
จากการเชิญสมาคมการท่องเที่ยวมา ๓ สมาคม พาบริษัททัวร์ ๒๐๐ บริษัท และมาประชุมกันที่นี่ ทุกท่ีที่เขาบอก
ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขายได้ เขาจะบอกเราด้วยว่า แต่ละสถานที่ต้องปรับปรุงอะไรบ้างเป็นรายที่ ว่าขาดอะไรบ้าง 
ตั้งแต่วันนั้น นั่นคือ Master Plan ของการท่องเที่ยวของนครสวรรค์ เราจึงเริ่มใส่งบประมาณไปพัฒนาตั้งแต่    
ปี ๒๔๕๗ เวลานี้ก็มีหลายโครงการที่ได้ท าไปแล้ว โดยใช้งบประมาณแบบ CEO เราจึงได้ปรับปรุงแบบไม่สะเปะสะปะ 
และจัดงบประมาณให้ตามล าดับความส าคัญของสถานท่ีท่องเที่ยวหลายอย่าง เมื่อเราจัดงบประมาณทยอยลง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ เช่น ตั้งแต่การท าต้นน้ าเจ้าพระยาที่หน้าศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม 
ท าเขื่อนหน้าศาลให้สวย มีป้ายต้นน้ า เจ้าพระยา คนมาเที่ยวก็จะได้ถ่ายรูปว่านี่คือแหล่งก าเนิดเจ้าพระยา             
แล้วจัดวงรอบของการท่องเที่ยวของเราโดยจะเริ่มตั้งแต่มาดูต้นน้ าเจ้าพระยา ต่อจากนั้นก็ไปบึงบอระเพ็ด ไปวัดคีรีวงศ์ 
ไปหมู่บ้าน OTOP ที่บ้านแก่ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวมอญ ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเป็นการพัฒนาแบบสอบถาม
ความต้องการผู้ที่จะเข้ามาเที่ยวเป็นหลัก อย่างนี้จะท าให้การจัดแหล่งท่องเที่ยวของเราขายได้แล้วงบประมาณ      
ก็ไม่เป็นเบี้ยหัวแตกตั้งแต่บัดนี้ไป  
 (๒) การต่อยอดบทบาทของจังหวัดสกลนครในฐานะเป็นเมืองแห่งธรรมะ  เมื่อผมไปรับต าแหน่ง   
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้แง่คิดว่า จังหวัดสกลนครน่าจะมีบทบาท        
๒ เรื่อง คือ เรื่องการศึกษา และเรื่องการศาสนาวัฒนธรรม ผมเองได้ยินเรื่องการแห่โคมในวันวิสาขบูชามานานแล้ว     
ผมก็เคยบอกว่าท าไมเราไม่เริ่มท าให้ดี พอดี ททท. มากระตุ้นแต่เขาก็ไม่มีงบประมาณมาช่วย แต่จะช่วยประชาสัมพันธ์ 
ผมก็ได้น าเรื่องนี้มาประชุมหารือกับหอการค้าจังหวัดและแกนน าภาคเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ เพ่ือฟังความเห็น      
ก็ปรากฏว่าทุกฝ่ายเห็นด้วย แต่ก็รู้ว่างานจะหนัก เพราะเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายในจังหวัด จึงได้ขอให้ทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นแกนน า ผมก็บอกว่าถึงแม้ว่าผมจะมาใหม่ ก็ยินดีที่จะเป็นแกนกลางในการประสานแรงใจจากทุกภาคส่วน
ของชาวจังหวัดสกลนครทั้งมวลให้ร่วมกันฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่ดีที่เคยรุ่งเรืองมาในอดีตให้กลับมาปรากฏต่อสายตา  
คนทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่ง ได้ร่วมกันคิดกิจกรรมที่จะท าก็คือ 
 - การแห่โคมเทียนจากประตูเมืองมายังพระธาตุเชิงชุม  
 - การประกวดโคมบูชาขนาดใหญ่โดยเทศบาลทุกแห่ง แล้วโคมและตุงทั้งหลายก็น าไปแขวนอยู่เหนือ
ถนนตลอดเส้นทางแห่เทียนสู่พระธาตุเชิงชุม 
 - จัดพิมพ์หนังสือค าสอนย่นย่อของพระอริยสงฆ์ในอดีต  
 - มีนิทรรศการแสดงการใช้ชีวิตของพระป่า ณ วัดป่าสุทธาวาส  
 - การอุปสมบทและการนั่งสมาธิ 
 - หอการค้าจัดทัวร์ธรรมะ 
 งานนี้ส าเร็จลงได้โดยการรวมพลังของคนท้ังจังหวัด นับจากคณะสงฆ์ คณะนายอ าเภอ หอการค้า 
เทศบาล อบต. อบจ. สถาบันราชภัฏและโรงเรียนต่าง ๆ แต่ถึงแม้จะเป็นงานใหญ่และมีปริมาณงานที่จะต้อง
ประสานมาก ภาพที่ปรากฏต่อสายตาชาวพุทธทั้งหลายซึ่งเดิมเตรียมไว้ไม่กี่พันคนกลายเป็นภาพแสงเทียน         



- ๖๒๖ - 

แต่สถานีรถไฟปากน้ าโพซึ่งเป็นสถานีเล็กไม่มีรางหลีกให้ขนข้าวใส่คอนเทนเนอร์ได้ ผมก็ยกทีมไปประชุมร่วมกับ    
ผู้ว่าการรถไฟ โดยไปแจ้งความประสงค์ว่าเรา ไม่อยากรอเพราะขนทางรถไฟจะเซฟกว่าทางรถยนต์มาก             
แต่มันติดปัญหาตรงสถานีรถไฟปากน้ าโพ มันเล็ก ก็มีผู้รู้คนหนึ่งของการรถไฟเสนอว่า ท าไมไม่ใช้สถานีรถไฟ
นครสวรรค์ เท่านั้นเองพ่อค้าทุกคนบอกได้ เพราะสถานีนครสวรรค์มีรางหลีกใช้ส าหรับตู้คอนเทนเนอร์มาจอด     
ขนข้าวได้ ผมก็ก าหนดวันดีเดย์ปล่อยขบวนรถไฟขบวนแรก  เมื่อวันที่ ๗ กันยายน หลังจากที่ตกลงเรื่องนี้         
เพียง ๒ เดือน โดยเราท าเป็นศูนย์ส่งออกข้าวเบ็ดเสร็จ โดยให้ทุกหน่วยที่ต้องตรวจสอบข้าวในกรุงเทพฯ       
มาตรวจสอบที่นี่ให้เสร็จ แล้วปิดคอนเทนเนอร์ไปลงเรือที่แหลมฉบังเลย หลังจากนั้นก็มีการขนข้าวทางรถไฟ  
เดือนละ ๓ – ๔ ขบวน โดยเราได้แบ่งแยกภารกิจให้ฝ่ายพ่อค้าไปประสานกับการรถไฟเพ่ือจองคอนเทนเนอร์มาให้ได้   
แล้วผมกับการรถไฟจะดูแลเรื่องของสถานีรถไฟ เราก็ เปิดขนขบวนแรกวันที่ ๗ กันยายน และหลังจากนั้น             
ก็มีการขนข้าวทางรถไฟ นอกจากข้าวแล้ว ก็ยังมีพืชไร่อย่างอ่ืนมาใช้ อย่างเช่น มันส าปะหลังจากต าบลสลกบาตร 
จังหวัดก าแพงเพชรก็มาขนถ่ายที่นี่ เพราะอย่างไรแล้วขนทางรถไฟก็ถูกกว่ารถบรรทุก  
 แต่เป ็นที ่น ่า เส ียดายว ่าระบบโลจิสต ิกส ์ด ้วยทางรถไฟ ซึ ่งส า เร ็จ ได ้ด ้วยความร ่วมมือ         
อย่างจริงจังของหลายฝ่ายโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลและการรถไฟแห่งประเทศไทยในขณะนั้น ซึ่งถือเป็น 
Critical Factor คือปัจจัยชี้ขาดความส าเร็จ ว่าจะสามารถจัดคอนเทนเนอร์ให้ผู้ส่งออกในจ านวนและเวลาที่เขา
ต้องการได้หรือไม่ และการรถไฟฯ ยังเป็นผู้ควบคุมการเดินและระบบรางไว้ทั้ งหมดด้วย โครงการนี้ส าเร็จได้แล้ว  
เมื่อปี ๒๕๔๗ ภายใต้นโยบายการเอาจริงของรัฐบาล แต่ความยั่งยืนของโครงการนี้ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบาย         
ของแต่ละรัฐบาล ซึ่งมักจะมีนโยบายที่เน้นหนักไม่เหมือนกัน  
 ๒.๕ การพัฒนาท่องเที่ยวแบบยึด Demand  
 (๑) จังหวัดนครสวรรค์โดยพ้ืนฐานเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่น่ามาเที่ยว  
อยู่หลายแห่ง อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้ทุกจังหวัดเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมด้วยการท่องเที่ยว ในขณะที่เดิม           
ท าการท่องเที่ยวโดยกระจายงบประมาณไปพัฒนาแบบเบี้ยหัวแตก ไม่ได้ผลอะไรเ ป็นชิ้นเป็นอัน ถ้าจะพัฒนา     
การท่องเที่ยว จริง ๆ เราน่าจะคิดใหม่หมด ด้วยการถามว่านักท่องเที่ยวว่าเขาคิดถึงทรัพยากรการท่องเที่ยว   
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของเราอย่างไร แล้วค่อยมาวางงบประมาณกัน ผู้ที่ตอบค าถามเราได้ดีที่สุดก็คือบริษัททัวร์    
ทั้งหลาย เพราะบริษัททัวร์จะรู้ว่านักท่องเที่ยวต้องการอะไร เขาบอกเลยว่ามาที่นครสวรรค์ไม่ได้ต้องการมาเที่ยววัด
เพราะเขาเที่ยวที่อยุธยามาพอแล้ว มาที่นี่จะดูอย่างอ่ืน มีเว้นอย่างเดียวคือพิพิธภัณฑ์จันทร์เสนที่มีเมืองโบราณ     
ยุคทวาราวดี เขาจัดอันดับความส าคัญมาให้เราตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม (ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่
ปากน้ าโพ) เขาบอกว่าเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีคนมากราบไหว้มากมายทั้งในและนอกประเทศ 
บึงบอระเพ็ดดีแต่ต้องพัฒนาอีกมาก และนั่นยังเป็นรีสอร์ทของเราทางการท่องเที่ยว ส่วนข้างบนภูเขามีที่ใหม่แห่งหนึ่ง
คือวัดคีรีวงศ์ ที่มีเจดีย์ดาวดึงส์ ซึ่งพัฒนาจนสวยงามสามารถมองเห็นวิวจังหวัดทั้งหมด ซึ่งคนนครสวรรค์ส่วนใหญ่
ยังไม่ค่อยขึ้นไป สถานที่พัฒนาไว้ดีมากพร้อมที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ข้างบนสามารถท าร้านอาหารดี ๆ            
ดูวิวตรงนั้นจะสวยงามมาก จากนั้นก็มีพิพิธภัณฑ์จันทร์เสน มีเขาหน่อที่ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ค้างคาวนับล้านตัว 
บินออกจากถ้ าแบบเป็นแถวเป็นแนว และยังมีฟอสซิลที่เขาถ้ าเพชร อ าเภอตากฟ้า ซึ่งแต่เดิมพอไปถึงถ้ าเพชร        

- ๖๒๗ - 

ถ้ าทอง ทุกคนก็บอกว่า ไอ้แสงที่ส่องลงมาจากข้างบนเป็นจุดไฮไลท์แต่บริษัททัวร์บอกว่าไม่ใช่เลย ฟอสซิลต่างหาก   
ที่เป็นไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และต้นไม้โบราณที่อยู่ข้างบนด้วย นี่คือข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่เราได้มา
จากการเชิญสมาคมการท่องเที่ยวมา ๓ สมาคม พาบริษัททัวร์ ๒๐๐ บริษัท และมาประชุมกันที่นี่ ทุกท่ีที่เขาบอก
ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขายได้ เขาจะบอกเราด้วยว่า แต่ละสถานที่ต้องปรับปรุงอะไรบ้างเป็นรายที่ ว่าขาดอะไรบ้าง 
ตั้งแต่วันนั้น นั่นคือ Master Plan ของการท่องเที่ยวของนครสวรรค์ เราจึงเริ่มใส่งบประมาณไปพัฒนาตั้งแต่    
ปี ๒๔๕๗ เวลานี้ก็มีหลายโครงการที่ได้ท าไปแล้ว โดยใช้งบประมาณแบบ CEO เราจึงได้ปรับปรุงแบบไม่สะเปะสะปะ 
และจัดงบประมาณให้ตามล าดับความส าคัญของสถานท่ีท่องเที่ยวหลายอย่าง เม่ือเราจัดงบประมาณทยอยลง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ เช่น ตั้งแต่การท าต้นน้ าเจ้าพระยาที่หน้าศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม 
ท าเขื่อนหน้าศาลให้สวย มีป้ายต้นน้ า เจ้าพระยา คนมาเที่ยวก็จะได้ถ่ายรูปว่านี่คือแหล่งก าเนิดเจ้าพระยา             
แล้วจัดวงรอบของการท่องเที่ยวของเราโดยจะเริ่มตั้งแต่มาดูต้นน้ าเจ้าพระยา ต่อจากนั้นก็ไปบึงบอระเพ็ด ไปวัดคีรีวงศ์ 
ไปหมู่บ้าน OTOP ที่บ้านแก่ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวมอญ ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเป็นการพัฒนาแบบสอบถาม
ความต้องการผู้ที่จะเข้ามาเที่ยวเป็นหลัก อย่างนี้จะท าให้การจัดแหล่งท่องเที่ยวของเราขายได้แล้วงบประมาณ      
ก็ไม่เป็นเบี้ยหัวแตกตั้งแต่บัดนี้ไป  
 (๒) การต่อยอดบทบาทของจังหวัดสกลนครในฐานะเป็นเมืองแห่งธรรมะ  เมื่อผมไปรับต าแหน่ง   
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้แง่คิดว่า จังหวัดสกลนครน่าจะมีบทบาท        
๒ เรื่อง คือ เรื่องการศึกษา และเรื่องการศาสนาวัฒนธรรม ผมเองได้ยินเรื่องการแห่โคมในวันวิสาขบูชามานานแล้ว     
ผมก็เคยบอกว่าท าไมเราไม่เริ่มท าให้ดี พอดี ททท. มากระตุ้นแต่เขาก็ไม่มีงบประมาณมาช่วย แต่จะช่วยประชาสัมพันธ์ 
ผมก็ได้น าเรื่องนี้มาประชุมหารือกับหอการค้าจังหวัดและแกนน าภาคเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ เพ่ือฟังความเห็น      
ก็ปรากฏว่าทุกฝ่ายเห็นด้วย แต่ก็รู้ว่างานจะหนัก เพราะเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายในจังหวัด จึงได้ขอให้ทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นแกนน า ผมก็บอกว่าถึงแม้ว่าผมจะมาใหม่ ก็ยินดีที่จะเป็นแกนกลางในการประสานแรงใจจากทุกภาคส่วน
ของชาวจังหวัดสกลนครทั้งมวลให้ร่วมกันฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่ดีที่เคยรุ่งเรืองมาในอดีตให้กลับมาปรากฏต่อสายตา  
คนทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่ง ได้ร่วมกันคิดกิจกรรมที่จะท าก็คือ 
 - การแห่โคมเทียนจากประตูเมืองมายังพระธาตุเชิงชุม  
 - การประกวดโคมบูชาขนาดใหญ่โดยเทศบาลทุกแห่ง แล้วโคมและตุงทั้งหลายก็น าไปแขวนอยู่เหนือ
ถนนตลอดเส้นทางแห่เทียนสู่พระธาตุเชิงชุม 
 - จัดพิมพ์หนังสือค าสอนย่นย่อของพระอริยสงฆ์ในอดีต  
 - มีนิทรรศการแสดงการใช้ชีวิตของพระป่า ณ วัดป่าสุทธาวาส  
 - การอุปสมบทและการนั่งสมาธิ 
 - หอการค้าจัดทัวร์ธรรมะ 
 งานนี้ส าเร็จลงได้โดยการรวมพลังของคนท้ังจังหวัด นับจากคณะสงฆ์ คณะนายอ าเภอ หอการค้า 
เทศบาล อบต. อบจ. สถาบันราชภัฏและโรงเรียนต่าง ๆ แต่ถึงแม้จะเป็นงานใหญ่และมีปริมาณงานที่จะต้อง
ประสานมาก ภาพที่ปรากฏต่อสายตาชาวพุทธทั้งหลายซึ่งเดิมเตรียมไว้ไม่กี่พันคนกลายเป็นภาพแสงเทียน         



- ๖๒๘ - 

จากดอกบัวบูชาระยิบระยับกว่า ๑๓,๐๐๐ ดวง ที่เคลื่อนไปตามถนนสายธรรมเข้าสู่องค์พระธาตุเชิงชุม ท าให้
ผู้ร่วมงานทุกคนปลื้มปิติหายเหนื่อยเป็นปลิดท้ิง เจ้าคณะจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมด้วยได้กล่าว   
กับผู้เขียนว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิใจเพราะว่านี่ถือเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองสกลนครในฐานะเมือง
ธรรมะ และที่เคยท ามาก็มีคนไม่กี่ร้อยคนที่มาแห่เทียนกัน งานนี้จึงเป็นประวัติศาสตร์จริง ๆ และนับจากปีนั้น    
เป็นต้นมา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยก็ได้บรรจุงานประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษาในวันวิสาขบูชา     
ของจังหวัดสกลนครลงในปฏิทินการท่องเที่ยว  
 สิ่งที่น่าเสียดายคือ ในปีต่อมาการจัดงานนี้ก็ลดขนาดลงและหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปจัด      
ในแต่ละพ้ืนที่ตามที่เห็นเหมาะสมเท่านั้น อาจจะเป็นเพราะภาระในการจัดงานนี้รวมที่เดียว ณ จังหวัดนั้น      
อาจจะขาดแกนน าที่จะเป็นผู้ประสานทั้งหมด จึงจัดได้ยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

 ๒.๖ การพัฒนาสังคม 
 จากแนวคิดที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือให้มี
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมต่าง ๆ อย่างจริงจัง เพ่ือร่วมกันค้นหาวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหา และได้จัดให้มี
การประชุมเสวนาทั้งการระดมสมองระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม มีการเสวนาในกลุ่มย่อย ชี้ให้เห็นปัญหาสังคม 
เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้สูงอายุ เป็นต้น แต่ผลจากการระดมสมอง ที่ประชุมต่างมองเห็นว่าปัญหาเด็ก      
และเยาวชนนับเป็นปัญหาที่ส าคัญและต้องเร่งแก้ไขป้องกันอย่างเร่งด่วน ซึ่งน าไปสู่การระดมความคิดเห็น       
และความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายใต้คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นกลไกกลางที่จะให้มี    
การแก้ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนโดยผมได้เร่งด าเนินการด้านหลัก ๆ ดังนี้  
 (๑) การด าเนินการด้านจัดระเบียบสังคม เนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการศึกษา          
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีสถาบันการศึกษามีชื่อเสียงหลายแห่งในทุก ๆ ระดับการศึกษา ซึ่งมีเด็กและเยาวชน         
ในเขตอ าเภอต่าง ๆ และจังหวัดใกล้เคียง ได้เดินทางมาศึกษาเป็นจ านวนมาก การด าเนินการในด้านการจัดระเบียบสังคม
ได้เน้นการบูรณาการกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายปกครอง สรรพากร สาธารณสุข ต ารวจ  เขตพ้ืนที่
การศึกษา เทศบาล และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการจัดตั้งเป็นทีมปฏิบัติงาน         
จัดระเบียบสังคมออกตรวจตราสถานบริการ  ๓ ด้าน ได้แก่ หอพัก ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น          
ก็เป็นการควบคุมดูแลการท างานของสถานบริการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ จังหวัดนครสวรรค์    
ยังมีนโยบายในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนโดยการจัดท าข้อมูลเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมก่อปัญหาสังคม
ออกเป็นประมาณ ๕ ประเภท อาทิ เด็กที่ชอบทะเลาะวิวาท กระท าการรุนแรง เด็กช่วยแข่งรถจักรยานยนต์     
เด็กหนีเรียน เด็กมีพฤติกรรมทางเพศไม่สมวัย และยาเสพติด การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะอาศัยกระบวนการ
ประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งมีโครงสร้างตามเป้าหมายของจังหวัดเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอาชีพ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
และฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม จะเน้นให้คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับต าบล ซึ่งจังหวัด           
ได้จัดตั้งขึ้นเป็นแกนในการรับผิดชอบด้านพัฒนาและสวัสดิการชุมชน  
 การจัดตั้งศูนย์ครอบครัวต าบลของศูนย์เยาวชนขึ้นนั้นเพราะปัญหาเรื่องเด็กที่เป็นปัญหาเร่งด่วน 
โดยเฉพาะเรื่องเด็กเกเร เราจึงต้องการให้มีศูนย์ครอบครัวต าบลขึ้นเพ่ือเป็นที่ปรึกษาปัญหาในครอบครัว            
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โดยให้ศูนย์อนามัยเขต ๘ ซึ่งเก่งในเรื่องจิตวิทยาร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดร่วมกันท า เพราะเดิมก็ต่างมีชื่อโครงการ
ของตนเอง จังหวัดได้ริเริ ่มเรื ่องนี้ขึ ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ใน ๔๐ ต าบล โดยน า ๒ หน่วยมาร่วมกันท า ใช้พื้นที่
เป้าหมายเดียวกัน เอาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหลักโดยคัดเลือกนายก อบต. ที่มีแนวคิดด้านสังคม    
มาท าความเข้าใจกัน จัดตั้งที่ท างานใน อบต. แล้วก็จะมีอาสาสมัคร พ่อแม่ พ่ีน้อง คนที่มีขีดความสามารถน ามา
เข้าหลักสูตรอบรม บุคคลเหล่านี้ ให้ อบต. เป็นผู้คัดเลือกมาอบรมโดย ๒ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่อง              
และเริ่มท างานภายใต้ค าแนะน าของ ๒ หน่วยงานนี้ ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถให้ข้อแนะน า          
ในเรื่องผัวเมียมีปัญหากัน พ่อแม่กับลูกจะท าอย่างไร ให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัวที่มีปัญหาเด็กที่มีปัญหา            
ปี ๒๕๔๘ จะขยายผลมาแก้ปัญหาสังคม เช่น แก๊งมอเตอร์ไซค์ซิ่ง แก๊งอันธพาล เยาวชนที่ยังคงเป็นหัวโจก สิ่งที่อยาก  
จะท าคือ การท าบัญชีเป็นรายหมู่บ้านให้มีข้อมูลเยาวชนที่ต้องใส่ใจ เช่น เกเรเรื่องอะไร เป็นใคร เยาวชนที่ถูกข่มเหง
รังแกในบ้านตามข่าวในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น และศูนย์ครอบครัวต าบลต้องท าหน้าที่ตรงนี้ เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกับ
ประชาคม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายก อบต. ปลัดอ าเภอ นายอ าเภอ ปัญหาครอบครัวในพ้ืนที่มีอะไร อย่างไร         
มาช่วยกันแก้ปัญหา ถ้าแก้ไม่ได้ในระดับต าบล อ าเภอ ก็เป็นหน้าที่ของต ารวจแล้ว ถ้าเราแก้แบบนี้เราก็มีข้อมูล
รายช่ือของประชาชนที่มีประวัติอยู่ที่หมู่บ้าน เมื่อเราพยายามให้เขาแก้ไขอย่างเต็มที่แล้ว วันหนึ่งก็จะต้องแยกว่า 
พวกหนึ่งแก้ได้กับแก้ไม่ได้ ข้อมูลจะต้องไปถึงศาลเยาวชน ถ้าหากเด็กมีจิตใจโหดร้ายอยู่ในสันดาน ให้โอกาสแล้วยังท า 
เช่น ไปรับจ้างฆ่าฟันอยู่ ก็ต้องรับโทษตามโทษานุโทษตามกฎหมาย แต่ในกฎหมายปัจจุบันเยาวชนอายุไม่ครบ     
๑๘ ปี จะท าผิดอะไรโทษยังเบาอยู่มากเพราะเห็นว่าเป็นเด็ก จนกระทั่งในกลุ่มเยาวชนพูดกันว่า ถ้าใครอยากลอง
ท าผิดอะไรให้ท าเสียก่อนอายุ ๑๘ ปี คนที่จะต้องเสียใจก็คือผู้ปกครองและตัวผู้กระท าผิดเอง และในหลายกรณี   
เมื่อเราปล่อยมาก็มาท าผิดใหม่ ฉะนั้นก็ไม่ควรลดโทษ ไม่สมควรจะให้อภัยอีกแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ควรกระท าอย่างจริงจัง 
ไม่ใช่รอให้เรื่องเกิดขึ้นมาค่อยเสียใจ ระบบที่คิดจะท า คือ ศาลเยาวชนกับเด็กเยาวชนที่มีปัญหาต้องมีข้อมูลถึงกัน 
รวมทั้งเรื่องปัญหาที่เกิดกับเยาวชนที่มีปัญหาซึ่งชาวบ้านรู้เห็น คณะกรรมการพัฒนาเยาวชนจังหวัดทราบ
สามารถแยกลูกออกจากพ่อแม่ได้ หากเรามีระบบข้อมูลที่ดี เช่น ถูกพ่อเลี้ยงข่มเหง เป็นต้น  
 (๒) การจัดระเบียบหอพัก สกลนครได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ เป็นต้นมา     
เพราะทราบข่าวตั้งแต่ย้ายมาว่ามีการมั่วกันทางเพศและยาเสพติดในหอพัก มีการร้องเรียนกันมาก และในขณะที่
จังหวัดเป็นทั้งจังหวัดศูนย์กลางการศึกษาและเป็นจังหวัดแห่งธรรมะ ถ้าเราปล่อยให้มีเหตุการณ์อย่างนี้ที่นี่จะกลายเป็น
เด็กเสียคนไปหมด แหล่งการศึกษาคงเสื่อม ผู้ปกครองจะว่าได้ว่าส่งนักเรียนมาเรียนสกลนครแล้วก็เสียตัวและติดยาด้วย 
จึงได้เรียกเจ้าของหอพักมาประชุมกัน มีทั้งหอพักที่เป็นบ้าน หอพักที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และหอพัก     
ที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย  
 ผมได้ประกาศว ่าตั ้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไป จะต้องไม่มีหอพักชายและหญิงปนกัน            
มีแต่หอพักชายหรือหอพักหญิง ตาม พ.ร.บ. หอพัก ได้จัดชุดออกตรวจหอพัก รวมทั้งได้เชิญประชุมอธิการบดี 
ผู้อ านวยการสถาบันศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน มาประชุมกัน ขอให้ช่วยท าบัญชีที่พักของเด็กทั้งหลายที่ศึกษา
อยู ่ในสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพ่ือจะน ามาเช็กกับรายชื่อที่มีการพักอยู่ในหอพักต่าง ๆ ส าหรับที่นครสวรรค์            
ได้เชิญหอพักจ านวน ๑๖๒ แห่ง มาประชุมเช่นเดียวกัน ว่ามีการท าผิด พ.ร.บ. หอพัก เพราะปกติหอพักชายห้ามหญิงเข้า 
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จากดอกบัวบูชาระยิบระยับกว่า ๑๓,๐๐๐ ดวง ที่เคลื่อนไปตามถนนสายธรรมเข้าสู่องค์พระธาตุเชิงชุม ท าให้
ผู้ร่วมงานทุกคนปลื้มปิติหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง เจ้าคณะจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมด้วยได้กล่าว   
กับผู้เขียนว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิใจเพราะว่านี่ถือเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองสกลนครในฐานะเมือง
ธรรมะ และที่เคยท ามาก็มีคนไม่กี่ร้อยคนที่มาแห่เทียนกัน งานนี้จึงเป็นประวัติศาสตร์จริง ๆ และนับจากปีนั้น    
เป็นต้นมา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยก็ได้บรรจุงานประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษาในวันวิสาขบูชา     
ของจังหวัดสกลนครลงในปฏิทินการท่องเที่ยว  
 สิ่งที่น่าเสียดายคือ ในปีต่อมาการจัดงานนี้ก็ลดขนาดลงและหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปจัด      
ในแต่ละพ้ืนที่ตามที่เห็นเหมาะสมเท่านั้น อาจจะเป็นเพราะภาระในการจัดงานนี้รวมที่เดียว ณ จังหวัดน้ัน      
อาจจะขาดแกนน าที่จะเป็นผู้ประสานทั้งหมด จึงจัดได้ยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

 ๒.๖ การพัฒนาสังคม 
 จากแนวคิดที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือให้มี
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมต่าง ๆ อย่างจริงจัง เพ่ือร่วมกันค้นหาวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหา และได้จัดให้มี
การประชุมเสวนาทั้งการระดมสมองระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม มีการเสวนาในกลุ่มย่อย ชี้ให้เห็นปัญหาสังคม 
เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้สูงอายุ เป็นต้น แต่ผลจากการระดมสมอง ที่ประชุมต่างมองเห็นว่าปัญหาเด็ก      
และเยาวชนนับเป็นปัญหาที่ส าคัญและต้องเร่งแก้ไขป้องกันอย่างเร่งด่วน ซึ่งน าไปสู่การระดมความคิดเห็น       
และความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายใต้คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นกลไกกลางที่จะให้มี    
การแก้ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนโดยผมได้เร่งด าเนินการด้านหลัก ๆ ดังนี้  
 (๑) การด าเนินการด้านจัดระเบียบสังคม เนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการศึกษา          
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีสถาบันการศึกษามีชื่อเสียงหลายแห่งในทุก ๆ ระดับการศึกษา ซึ่งมีเด็กและเยาวชน         
ในเขตอ าเภอต่าง ๆ และจังหวัดใกล้เคียง ได้เดินทางมาศึกษาเป็นจ านวนมาก การด าเนินการในด้านการจัดระเบียบสังคม
ได้เน้นการบูรณาการกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายปกครอง สรรพากร สาธารณสุข ต ารวจ  เขตพ้ืนที่
การศึกษา เทศบาล และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการจัดตั้งเป็นทีมปฏิบัติงาน         
จัดระเบียบสังคมออกตรวจตราสถานบริการ  ๓ ด้าน ได้แก่ หอพัก ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น          
ก็เป็นการควบคุมดูแลการท างานของสถานบริการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ จังหวัดนครสวรรค์    
ยังมีนโยบายในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนโดยการจัดท าข้อมูลเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมก่อปัญหาสังคม
ออกเป็นประมาณ ๕ ประเภท อาทิ เด็กที่ชอบทะเลาะวิวาท กระท าการรุนแรง เด็กช่วยแข่งรถจักรยานยนต์     
เด็กหนีเรียน เด็กมีพฤติกรรมทางเพศไม่สมวัย และยาเสพติด การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะอาศัยกระบวนการ
ประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งมีโครงสร้างตามเป้าหมายของจังหวัดเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอาชีพ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
และฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม จะเน้นให้คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับต าบล ซึ่งจังหวัด           
ได้จัดตั้งขึ้นเป็นแกนในการรับผิดชอบด้านพัฒนาและสวัสดิการชุมชน  
 การจัดตั้งศูนย์ครอบครัวต าบลของศูนย์เยาวชนขึ้นนั้นเพราะปัญหาเรื่องเด็กที่เป็นปัญหาเร่งด่วน 
โดยเฉพาะเรื่องเด็กเกเร เราจึงต้องการให้มีศูนย์ครอบครัวต าบลขึ้นเพ่ือเป็นที่ปรึกษาปัญหาในครอบครัว            
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โดยให้ศูนย์อนามัยเขต ๘ ซึ่งเก่งในเรื่องจิตวิทยาร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดร่วมกันท า เพราะเดิมก็ต่างมีชื่อโครงการ
ของตนเอง จังหวัดได้ริเริ ่มเรื ่องนี้ขึ ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ใน ๔๐ ต าบล โดยน า ๒ หน่วยมาร่วมกันท า ใช้พื้นที่
เป้าหมายเดียวกัน เอาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหลักโดยคัดเลือกนายก อบต. ที่มีแนวคิดด้านสังคม    
มาท าความเข้าใจกัน จัดตั้งที่ท างานใน อบต. แล้วก็จะมีอาสาสมัคร พ่อแม่ พ่ีน้อง คนที่มีขีดความสามารถน ามา
เข้าหลักสูตรอบรม บุคคลเหล่านี้ ให้ อบต. เป็นผู้คัดเลือกมาอบรมโดย ๒ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่อง              
และเร่ิมท างานภายใต้ค าแนะน าของ ๒ หน่วยงานนี้ ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถให้ข้อแนะน า          
ในเรื่องผัวเมียมีปัญหากัน พ่อแม่กับลูกจะท าอย่างไร ให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัวที่มีปัญหาเด็กที่มีปัญหา            
ปี ๒๕๔๘ จะขยายผลมาแก้ปัญหาสังคม เช่น แก๊งมอเตอร์ไซค์ซิ่ง แก๊งอันธพาล เยาวชนที่ยังคงเป็นหัวโจก สิ่งที่อยาก  
จะท าคือ การท าบัญชีเป็นรายหมู่บ้านให้มีข้อมูลเยาวชนที่ต้องใส่ใจ เช่น เกเรเรื่องอะไร เป็นใคร เยาวชนที่ถูกข่มเหง
รังแกในบ้านตามข่าวในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น และศูนย์ครอบครัวต าบลต้องท าหน้าที่ตรงนี้ เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกับ
ประชาคม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายก อบต. ปลัดอ าเภอ นายอ าเภอ ปัญหาครอบครัวในพ้ืนที่มีอะไร อย่างไร         
มาช่วยกันแก้ปัญหา ถ้าแก้ไม่ได้ในระดับต าบล อ าเภอ ก็เป็นหน้าที่ของต ารวจแล้ว ถ้าเราแก้แบบนี้เราก็มี ข้อมูล
รายช่ือของประชาชนที่มีประวัติอยู่ที่หมู่บ้าน เมื่อเราพยายามให้เขาแก้ไขอย่างเต็มที่แล้ว วันหนึ่งก็จะต้องแยกว่า 
พวกหนึ่งแก้ได้กับแก้ไม่ได้ ข้อมูลจะต้องไปถึงศาลเยาวชน ถ้าหากเด็กมีจิตใจโหดร้ายอยู่ในสันดาน ให้โอกาสแล้วยังท า 
เช่น ไปรับจ้างฆ่าฟันอยู่ ก็ต้องรับโทษตามโทษานุโทษตามกฎหมาย แต่ในกฎหมายปัจจุบันเยาวชนอายุไม่ครบ     
๑๘ ปี จะท าผิดอะไรโทษยังเบาอยู่มากเพราะเห็นว่าเป็นเด็ก จนกระทั่งในกลุ่มเยาวชนพูดกันว่า ถ้าใครอยากลอง
ท าผิดอะไรให้ท าเสียก่อนอายุ ๑๘ ปี คนที่จะต้องเสียใจก็คือผู้ปกครองและตัวผู้กระท าผิดเอง และในหลายกรณี   
เมื่อเราปล่อยมาก็มาท าผิดใหม่ ฉะนั้นก็ไม่ควรลดโทษ ไม่สมควรจะให้อภัยอีกแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ควรกระท าอย่างจริงจัง 
ไม่ใช่รอให้เรื่องเกิดขึ้นมาค่อยเสียใจ ระบบที่คิดจะท า คือ ศาลเยาวชนกับเด็กเยาวชนที่มีปัญหาต้องมีข้อมูลถึงกัน 
รวมทั้งเรื่องปัญหาที่เกิดกับเยาวชนที่มีปัญหาซึ ่งชาวบ้านรู้เห็น คณะกรรมการพัฒนาเยาวชนจังหวัดทราบ
สามารถแยกลูกออกจากพ่อแม่ได้ หากเรามีระบบข้อมูลที่ดี เช่น ถูกพ่อเลี้ยงข่มเหง เป็นต้น  
 (๒) การจัดระเบียบหอพัก สกลนครได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ เป็นต้นมา     
เพราะทราบข่าวตั้งแต่ย้ายมาว่ามีการมั่วกันทางเพศและยาเสพติดในหอพัก มีการร้องเรียนกันมาก และในขณะที่
จังหวัดเป็นทั้งจังหวัดศูนย์กลางการศึกษาและเป็นจังหวัดแห่งธรรมะ ถ้าเราปล่อยให้มีเหตุการณ์อย่างนี้ที่นี่จะกลายเป็น
เด็กเสียคนไปหมด แหล่งการศึกษาคงเสื่อม ผู้ปกครองจะว่าได้ว่าส่งนักเรียนมาเรียนสกลนครแล้วก็เสียตัวและติดยาด้วย 
จึงได้เรียกเจ้าของหอพักมาประชุมกัน มีทั้งหอพักที่เป็นบ้าน หอพักที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และหอพัก     
ที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย  
 ผมได้ประกาศว ่าตั ้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไป จะต้องไม่มีหอพักชายและหญิงปนกัน            
มีแต่หอพักชายหรือหอพักหญิง ตาม พ.ร.บ. หอพัก ได้จัดชุดออกตรวจหอพัก รวมทั้งได้เชิญประชุมอธิการบดี 
ผู้อ านวยการสถาบันศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน มาประชุมกัน ขอให้ช่วยท าบัญชีที่พักของเด็กทั้งหลายที่ศึกษา
อยู ่ในสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพ่ือจะน ามาเช็กกับรายชื่อที่มีการพักอยู่ในหอพักต่าง ๆ ส าหรับที่นครสวรรค์            
ได้เชิญหอพักจ านวน ๑๖๒ แห่ง มาประชุมเช่นเดียวกัน ว่ามีการท าผิด พ.ร.บ. หอพัก เพราะปกติหอพักชายห้ามหญิงเข้า 
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พบได้แต่ข้างล่าง หอหญิงห้ามผู้ชายเข้า ถ้านักศึกษามีการมั่วสุมกันเจ้าของหอพักต้องรับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้        
เป็นสิ่งที่ระบุอยู่ใน พ.ร.บ. หอพัก เรื่องนี้ได้ด าเนินการมาเป็นเวลาราวหนึ่งปี หอพักท่ีนครสวรรค์ก็เข้าสู่มาตรฐาน   
ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนหอพักที่เรามี คือ ๑๓๑ แห่ง ที ่มีป ัญหาคือหอที ่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างเป็นหอพัก        
ไม่ได้ขออนุญาตจากเทศบาล บางแห่งเป็นหอพักที ่เอกสารสิทธิ ์ ไม่เรียบร้อย พวกนี้ไม่มีการอนุญาตชัดเจน         
แต่ตอนหลังเราตกลงกันว่าให้มายื่นจดทะเบียนก่อนแล้วเราจะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูเอง เพ่ือให้หอพัก
ทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบก่อน ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือ พวกนักศึกษาชายหญิงที่เคยอยู่ด้วยกัน
ก็เริ่มย้ายหนีจากหอพักไปอยู่บ้านเช่า เราจะต้องจัดทีมออกไปตรวจบ้านเช่าต่าง ๆ  ว่านักเรียนพักกันที่ไหน        
แล้วขอเช่าพักกี่คน อยู่จริง ๆ กี่คน ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องไปตามไล่ปัญหาที่เหตุให้ได้ แต่สรุปแล้ว          
ทั้งสกลนครและนครสวรรค์เมื่อมีการประชุมมีการกวดขันและมีการคาดโทษเจ้าของหอพักว่ามีการท าผิด เตือนแล้ว  
ถ้ายังไม่แก้ไขก็จะปิดหอพัก ทุกอย่างก็เข้าสู่ระบบทั้งสองจังหวัด ส าหรับที่สกลนครเป็นจังหวัดแรกที่ท าหลังจาก
ด าเนินการแล้ว กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้มีหนังสือมาขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ความสนใจแก้ปัญหา
เรื่องหอพัก และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้เวียนให้ทุกจังหวัดพิจารณาด าเนินการในแนวทางนี้ด้วย 
 (๓) การสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนทั้งชายและหญิงเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 หลังจากท าเรื่องหอพักซึ่งเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแล้ว ได้ เคยปรารภในที่ประชุมหลายแห่ง         
ว่าฝากให้ช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ต้นเหตุนี้ได้อย่างไร คือการสร้างจิตส านึ กให้กับนักเรียนทั้งชายและหญิง            
ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง โดยผู้เขียนมีประสบการณ์ตรงในระหว่างการบรรยาย         
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยแก่นักศึกษาและนักเรียนมัธยมปลาย ซึ่งผู้เขียนได้ถามผู้เข้าอบรมอย่างตรงไปตรงมา     
ว่านักศึกษา/นักเรียนที่เคยมีประสบการณ์ด้านเพศสัมพันธ์แล้วให้ยกมือขึ้น ปรากฏว่ากว่าครึ่งยกมือ ผมก็ถามว่า
ที่เหลืออยู่ประมาณ ๓๐ - ๔๐% คิดอย่างไร พวกกลุ่มนี้ยังไม่ทันตอบ แต่กลุ่ม ๖๐% ตะโกนตอบมาว่า พวกนี้
ซื่อบื้อ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ๓๐% หรือ ๓ คนใน ๑๐ คน จะอยู่ได้นานเท่าไร ที่จะรักษาความบริสุทธิ์ไว้   
ถ้าบรรยากาศในโรงเรียนยังเป็นเช่นนี้ นักเรียนที่ดี ๆ เข้ามาก็จะถูกกลืนไปหมด เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา      
เพราะเพ่ือน ๆ ก็เสียตัวหมดแล้ว เราจะท าบ้างมันจะผิดอะไร เราต้องการจะเปลี่ยนกระแสตรงนี้ กับอีก ๓ คนที่เหลือ 
ให้ยืนหยัดด้วยความม่ันใจแล้วก็ขยายผลไปถึง ๖ คนที่ท าพลาดไปแล้วดึงกลับมา แต่ไม่มีผู้ใดสามารถหาวิธีแก้ไข   
ต้นเหตุนี้ได้ จนกระทั่งมาได้ยินเรื่องผลงานของสมาคมครอบครัวไทยที่ได้ไปท าให้กับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 
จึงได้เชิญมาหารือว่าจะท าโครงการ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” และจะให้มาอบรมในโรงเรียนขนาดใหญ่ประมาณ     
๔ โรงเรียนก่อนในเขตเมือง ๒ โรงเรียน อ าเภอรอบนอก อีก ๒ โรงเรียนเพ่ือเป็นโรงเรียนน าร่องก่อนจะได้ดูผลสัมฤทธิ์
ของการอบรมต่อนักเรียน ครูและผู้ปกครอง และผมได้ขอให้โรงเรียนต่าง ๆ ส่งวิทยากรมาร่วมสังเกตกระบวนการ
ทางจิตวิทยาที่วิทยากรของสมาคมใช้เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกของนักเรียน เพ่ือเตรียมไปเป็นครู ข ในโรงเรียนตนเอง 
ผมเองได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรม และเห็นตัวอย่างค าถาม เช่น ขอถามนักเรียนชายว่า “ถ้าคุณมีแฟนอยู่     
แต่ภายหลังได้ทราบมาว่าแฟนคุณเคยเป็นของคนอ่ืนมาแล้ว คุณจะแต่งงานกับเขาไหม” ผู้ชายตอบพร้อมกันเลยว่าไม่ 
ซึ่งเป็นค าตอบที่ช็อกความรู้สึกของฝ่ายหญิงให้คิดทบทวนการปฏิบัติตนใหม่ เป็นต้น ซึ่งวิทยากรก็บอกว่าเรามารักษา
ความบริสุทธิ์รอบสองกันใหม่เถิด เพราะยังไม่สายเกินไปที่จะรักษา ผลที่เห็นชัดเจนคือ เนื่องจากงบประมาณ     
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ของจังหวัดมีจ ากัดไม่สามารถจัดให้เขาไปอบรมได้ทุกโรงเรียน เราสามารถจัดให้ได้บางส่วนของนักเรียนชั้นโตบางส่วน
เท่านั้นในแต่ละโรงเรียน อย่างเช่น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จังหวัดจัดงบประมาณให้ประมาณ ๗๐๐ – ๘๐๐ คน 
ปรากฏว่าผู้ปกครองเมื่อได้เข้าใจและได้ทราบถึงผลกระทบของโครงการนี้ ต่างยินดีควักกระเป๋าสบทบจ่ายเพ่ิม     
ให้ลูกแต่ละคนให้ลูกได้เข้าและได้พูดกันอย่างชัดเจนว่า หลักสูตรนี้ท าให้ได้คิดได้เห็นและตระหนักถึงความส าคัญ          
ของการรักษาความบริสุทธิ์ และท าให้รู้ถึงผลเสียว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เช่น การเรียนเสีย มีการท้อง โรคภัยไข้เจ็บ 
หลายคนได้คิดและให ้ค ามั ่นส ัญญาใส ่กระดาษไว ้ในกระเป ๋าสตางค ์ ซึ ่ง เรื ่องนี ้สถาบ ันได ้ท ามาตลอด                
ซึ่งมีประสบการณ์ในหลายปีที่ผ่านมาว่า นักเรียนรุ่นเก่า ๆ เจออาจารย์ วิทยากร ก็ชูกระดาษและบอกว่ายังรักษา    
ตรงนี้อยู่นะครู อาจารย์ในโรงเรียนก็ยอมรับกับนักเรียนว่า ตอนที่โครงการนี้เข้ามาในโรงเรียนก็ไม่ได้หวังอะไร       
แต่เม่ือเข้าหลักสูตรเรียบร้อยครูก็สารภาพว่า ครูซึ้งถึงกระบวนการในเรื่องนี้แล้ว ต่อไปนี้ครูจะลงมาท าในเรื่องนี้เอง 
โดยไม่ต้องให้ใครมากระตุ้นมาจี้ เป็นความรับผิดชอบของครูที่จะต้องรักษาเยาวชนไว้ ซึ่งรวมลูกของคุณครูที่อยู่ใน
โรงเรียนด้วย ถ้านักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่รักษาเรื่องนี้ไว้เอง ปฏิบัติให้ถูกต้องเราก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องปลายเหตุ     
ที่หอพักอีก 
 ผลโดยรวมของโครงการนี้ ท าให้เกิดความตื่นตัว ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยเฉพาะ      
การรวมตัวของนักเรียนที่เดิมเป็นกลุ่มน้อย เริ่มก่อตั้ง Purity Club ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น ครูทั้งหลายเริ่มเข้ามา
ให้ค าปรึกษาและดูแลเด็กทั้งหมด เพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ปฏิบัติใหม่ที่มีพลังขึ้นภายในโรงเรียน ควบคู่ไปกับ     
การต่อต้านยาเสพติดที่ด าเนินการไปพร้อมกันด้วย 
 ๒.๗ การพัฒนาการศึกษา 
 จังหวัดนครสวรรค์ มีมหาวิทยาลัยอยู่ถึง ๗ แห่ง มีสถานศึกษาในระดับอาชีวะ ระดับมัธยมศึกษา   
รวมจ านวนนักศึกษา นักเรียน ประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ กว่าคน ดังนั้น เรื่องการพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องส าคัญมาก เมื่อต้นปี 
๒๕๔๘ ผมจึงได้เชิญคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธุรกิจและบุคคลที่ส าคัญด้านสังคมเข้าประชุม
ปรึกษาหารือที่ห้องประชุมของโรงเรียนโพธิสารศึกษา เพ่ือที่จะก าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา    
ในระดับจังหวัดให้มีทิศทางท่ีชัดเจนเป็นเอกภาพ 
 ผลการเสวนาในวันนั้นได้ข้อสรุปพอสังเขปว่า  
 ประการแรก  
 - การจัดการศึกษาจะต้องให้มีผู ้ที ่ม ีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู ้ที ่เกี ่ยวข้องได้รับความพึงพอใจ นั ่นคือ
ผู้ปกครองพึงพอใจที่ลูกหลานได้รับการพัฒนาตรงตามศักยภาพและได้รับการดูและเอาใจใส่อย่างจริงจัง 
 - ผู้บริหารการศึกษา (ครู อาจารย์) พึงพอใจที่ได้จัดการศึกษาตรงตามปรัชญาทางการศึกษา  
 - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นผลสัมฤทธิ์ของสังคม เป็นผู้มีความสุข เป็นคนดีใฝ่เรียนรู้ 
 ประการที่สอง  
 การจัดการศึกษาต้องมุ่งเน้นให้สนองตอบยุทธศาสตร์ของประเทศและยุทธศาสตร์ของจังหวัดไปพร้อมกันด้วย 
โดยเฉพาะในเรื่องของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในที่นี้หมายถึงการจัดการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์
สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองการศึกษาที่มีความพร้อม นอกจากจะจัดให้เป็นเมืองการศึกษาแล้ว 
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พบได้แต่ข้างล่าง หอหญิงห้ามผู้ชายเข้า ถ้านักศึกษามีการมั่วสุมกันเจ้าของหอพักต้องรับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้        
เป็นสิ่งที่ระบุอยู่ใน พ.ร.บ. หอพัก เรื่องนี้ได้ด าเนินการมาเป็นเวลาราวหนึ่งปี หอพักท่ีนครสวรรค์ก็เข้าสู่มาตรฐาน   
ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนหอพักที่เรามี คือ ๑๓๑ แห่ง ที ่มีป ัญหาคือหอที ่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างเป็นหอพัก        
ไม่ได้ขออนุญาตจากเทศบาล บางแห่งเป็นหอพักที ่เอกสารสิทธิ ์ ไม่เรียบร้อย พวกนี้ไม่มีการอนุญาตชัดเจน         
แต่ตอนหลังเราตกลงกันว่าให้มายื่นจดทะเบียนก่อนแล้วเราจะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูเอง เพ่ือให้หอพัก
ทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบก่อน ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือ พวกนักศึกษาชายหญิงที่เคยอยู่ด้วยกัน
ก็เริ่มย้ายหนีจากหอพักไปอยู่บ้านเช่า เราจะต้องจัดทีมออกไปตรวจบ้านเช่าต่าง ๆ  ว่านักเรียนพักกันที่ไหน        
แล้วขอเช่าพักกี่คน อยู่จริง ๆ กี่คน ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องไปตามไล่ปัญหาที่เหตุให้ได้ แต่สรุปแล้ว          
ทั้งสกลนครและนครสวรรค์เมื่อมีการประชุมมีการกวดขันและมีการคาดโทษเจ้าของหอพักว่ามีการท าผิด เตือนแล้ว  
ถ้ายังไม่แก้ไขก็จะปิดหอพัก ทุกอย่างก็เข้าสู่ระบบทั้งสองจังหวัด ส าหรับที่สกลนครเป็นจังหวัดแรกที่ท าหลังจาก
ด าเนินการแล้ว กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้มีหนังสือมาขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ความสนใจแก้ปัญหา
เรื่องหอพัก และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้เวียนให้ทุกจังหวัดพิจารณาด าเนินการในแนวทางนี้ด้วย 
 (๓) การสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนทั้งชายและหญิงเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 หลังจากท าเรื่องหอพักซึ่งเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแล้ว ได้ เคยปรารภในที่ประชุมหลายแห่ง         
ว่าฝากให้ช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ต้นเหตุนี้ได้อย่างไร คือการสร้างจิตส านึ กให้กับนักเรียนทั้งชายและหญิง            
ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง โดยผู้เขียนมีประสบการณ์ตรงในระหว่างการบรรยาย         
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยแก่นักศึกษาและนักเรียนมัธยมปลาย ซึ่งผู้เขียนได้ถามผู้เข้าอบรมอย่างตรงไปตรงมา     
ว่านักศึกษา/นักเรียนที่เคยมีประสบการณ์ด้านเพศสัมพันธ์แล้วให้ยกมือขึ้น ปรากฏว่ากว่าครึ่งยกมือ ผมก็ถามว่า
ที่เหลืออยู่ประมาณ ๓๐ - ๔๐% คิดอย่างไร พวกกลุ่มนี้ยังไม่ทันตอบ แต่กลุ่ม ๖๐% ตะโกนตอบมาว่า พวกนี้
ซื่อบื้อ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ๓๐% หรือ ๓ คนใน ๑๐ คน จะอยู่ได้นานเท่าไร ที่จะรักษาความบริสุทธิ์ไว้   
ถ้าบรรยากาศในโรงเรียนยังเป็นเช่นนี้ นักเรียนที่ดี ๆ เข้ามาก็จะถูกกลืนไปหมด เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา      
เพราะเพ่ือน ๆ ก็เสียตัวหมดแล้ว เราจะท าบ้างมันจะผิดอะไร เราต้องการจะเปลี่ยนกระแสตรงนี้ กับอีก ๓ คนที่เหลือ 
ให้ยืนหยัดด้วยความม่ันใจแล้วก็ขยายผลไปถึง ๖ คนที่ท าพลาดไปแล้วดึงกลับมา แต่ไม่มีผู้ใดสามารถหาวิธีแก้ไข   
ต้นเหตุนี้ได้ จนกระทั่งมาได้ยินเรื่องผลงานของสมาคมครอบครัวไทยที่ได้ไปท าให้กับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 
จึงได้เชิญมาหารือว่าจะท าโครงการ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” และจะให้มาอบรมในโรงเรียนขนาดใหญ่ประมาณ     
๔ โรงเรียนก่อนในเขตเมือง ๒ โรงเรียน อ าเภอรอบนอก อีก ๒ โรงเรียนเพ่ือเป็นโรงเรียนน าร่องก่อนจะได้ดูผลสัมฤทธิ์
ของการอบรมต่อนักเรียน ครูและผู้ปกครอง และผมได้ขอให้โรงเรียนต่าง ๆ ส่งวิทยากรมาร่วมสังเกตกระบวนการ
ทางจิตวิทยาที่วิทยากรของสมาคมใช้เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกของนักเรียน เพ่ือเตรียมไปเป็นครู ข ในโรงเรียนตนเอง 
ผมเองได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรม และเห็นตัวอย่างค าถาม เช่น ขอถามนักเรียนชายว่า “ถ้าคุณมีแฟนอยู่     
แต่ภายหลังได้ทราบมาว่าแฟนคุณเคยเป็นของคนอ่ืนมาแล้ว คุณจะแต่งงานกับเขาไหม” ผู้ชายตอบพร้อมกันเลยว่าไม่ 
ซึ่งเป็นค าตอบที่ช็อกความรู้สึกของฝ่ายหญิงให้คิดทบทวนการปฏิบัติตนใหม่ เป็นต้น ซึ่งวิทยากรก็บอกว่าเรามารักษา
ความบริสุทธิ์รอบสองกันใหม่เถิด เพราะยังไม่สายเกินไปที่จะรักษา ผลที่เห็นชัดเจนคือ เนื่องจากงบประมาณ     
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ของจังหวัดมีจ ากัดไม่สามารถจัดให้เขาไปอบรมได้ทุกโรงเรียน เราสามารถจัดให้ได้บางส่วนของนักเรียนชั้นโตบางส่วน
เท่านั้นในแต่ละโรงเรียน อย่างเช่น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จังหวัดจัดงบประมาณให้ประมาณ ๗๐๐ – ๘๐๐ คน 
ปรากฏว่าผู้ปกครองเมื่อได้เข้าใจและได้ทราบถึงผลกระทบของโครงการนี้ ต่างยินดีควักกระเป๋าสบทบจ่ายเพ่ิม     
ให้ลูกแต่ละคนให้ลูกได้เข้าและได้พูดกันอย่างชัดเจนว่า หลักสูตรนี้ท าให้ได้คิดได้เห็นและตระหนักถึงความส าคัญ          
ของการรักษาความบริสุทธิ์ และท าให้รู้ถึงผลเสียว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เช่น การเรียนเสีย มีการท้อง โรคภัยไข้เจ็บ 
หลายคนได้คิดและให ้ค ามั ่นส ัญญาใส ่กระดาษไว ้ในกระเป ๋าสตางค ์ ซึ ่ง เ รื ่องนี ้สถาบ ันได ้ท ามาตลอด                
ซึ่งมีประสบการณ์ในหลายปีที่ผ่านมาว่า นักเรียนรุ่นเก่า ๆ เจออาจารย์ วิทยากร ก็ชูกระดาษและบอกว่ายังรักษา    
ตรงนี้อยู่นะครู อาจารย์ในโรงเรียนก็ยอมรับกับนักเรียนว่า ตอนที่โครงการนี้เข้ามาในโรงเรียนก็ไม่ได้หวังอะไร       
แต่เม่ือเข้าหลักสูตรเรียบร้อยครูก็สารภาพว่า ครูซึ้งถึงกระบวนการในเรื่องนี้แล้ว ต่อไปนี้ครูจะลงมาท าในเรื่องนี้เอง 
โดยไม่ต้องให้ใครมากระตุ้นมาจี้ เป็นความรับผิดชอบของครูที่จะต้องรักษาเยาวชนไว้ ซึ่งรวมลูกของคุณครูที่อยู่ใน
โรงเรียนด้วย ถ้านักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่รักษาเรื่องนี้ไว้เอง ปฏิบัติให้ถูกต้องเราก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องปลายเหตุ     
ที่หอพักอีก 
 ผลโดยรวมของโครงการนี้ ท าให้เกิดความตื่นตัว ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยเฉพาะ      
การรวมตัวของนักเรียนที่เดิมเป็นกลุ่มน้อย เริ่มก่อตั้ง Purity Club ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น ครูทั้งหลายเริ่มเข้ามา
ให้ค าปรึกษาและดูแลเด็กทั้งหมด เพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ปฏิบัติใหม่ที่มีพลังขึ้นภายในโรงเรียน ควบคู่ไปกับ     
การต่อต้านยาเสพติดที่ด าเนินการไปพร้อมกันด้วย 
 ๒.๗ การพัฒนาการศึกษา 
 จังหวัดนครสวรรค์ มีมหาวิทยาลัยอยู่ถึง ๗ แห่ง มีสถานศึกษาในระดับอาชีวะ ระดับมัธยมศึกษา   
รวมจ านวนนักศึกษา นักเรียน ประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ กว่าคน ดังนั้น เรื่องการพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องส าคัญมาก เมื่อต้นปี 
๒๕๔๘ ผมจึงได้เชิญคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธุรกิจและบุคคลที่ส าคัญด้านสังคมเข้าประชุม
ปรึกษาหารือที่ห้องประชุมของโรงเรียนโพธิสารศึกษา เพ่ือที่จะก าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา    
ในระดับจังหวัดให้มีทิศทางท่ีชัดเจนเป็นเอกภาพ 
 ผลการเสวนาในวันนั้นได้ข้อสรุปพอสังเขปว่า  
 ประการแรก  
 - การจัดการศึกษาจะต้องให้มีผู ้ที ่ม ีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู ้ที ่เกี ่ยวข้องได้รับความพึงพอใจ นั ่นคือ
ผู้ปกครองพึงพอใจที่ลูกหลานได้รับการพัฒนาตรงตามศักยภาพและได้รับการดูและเอาใจใส่อย่างจริงจัง 
 - ผู้บริหารการศึกษา (ครู อาจารย์) พึงพอใจที่ได้จัดการศึกษาตรงตามปรัชญาทางการศึกษา  
 - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นผลสัมฤทธิ์ของสังคม เป็นผู้มีความสุข เป็นคนดีใฝ่เรียนรู้ 
 ประการที่สอง  
 การจัดการศึกษาต้องมุ่งเน้นให้สนองตอบยุทธศาสตร์ของประเทศและยุทธศาสตร์ของจังหวัดไปพร้อมกันด้วย 
โดยเฉพาะในเรื่องของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในที่นี้หมายถึงการจัดการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์
สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองการศึกษาที่มีความพร้อม นอกจากจะจัดให้เป็นเมืองการศึกษาแล้ว 
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ยังมุ่งเน้นผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ออกมารับใช้บ้านเมืองตรงตามการพัฒนาจังหวัดตามวิสัยทัศน์จังหวัดในอนาคตด้วย 
เช่น การพัฒนาให้เก่งเรื่องภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทั้งนี้เพราะปัจจุบันจังหวัดสามารถส่ง
สินค้าออกขายในต่างประเทศได้เองแล้ว  
 เมื่อได้หลักการทั้ง ๒ ประการแล้ว ผมก็เชิญประชุมด้วยมิติใหม่ คือเชิญผู้อ านวยการโรงเรียน           
ทั้ง ๔๐๐ กว่าโรงเรียน มาท า Workshop โดยขอฟังว่า ทุกวันนี้มีปัญหาอะไรในโรงเรียนบ้างที่กระทบคุณภาพ
การศึกษา เผื่อว่ามีอะไรที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสามารถสนับสนุนได้เนื่องจากมีงบประมาณของจังหวัดแล้ว   
ซึ่งเรื่องหนึ่งคือการพัฒนาที่คุยกันอยู่คือ การพัฒนาครูผู้สอนเฉพาะด้าน ซึ่งหมายถึงภาษาอังกฤษ ค านวณ 
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น และเรื่องที่สองที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าเรื่องการพัฒนาตัวครูเฉพาะด้าน  ก็คือ        
การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีความสามารถและมีภาวะผู้น าในการบริหารโรงเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์            
ทางการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ๓ ฝ่าย คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีความพอใจ เพราะผมเองต้อง
ด าเนินการด้านรับร้องทุกข์เกี่ยวกับตัวผู้อ านวยการโรงเรียนต่าง ๆ มาไม่น้อย ซึ่งส่วนหนึ่งมักจะเกิดจากเรื่องการทุจริต 
แต่ส่วนหนึ่งที่ส าคัญก็คือการขาดความสามารถทางการจัดการ หรือคือความสามารถทางการบริหาร และอีกส่วนหนึ่ง 
คือขาดความสามารถในเนื้อหาการศึกษาด้านต่าง ๆ ดังนั้นผมจึงถามว่า ถ้าจะให้ผมช่วยในการพัฒนาผู้บริหารให้เก่ง
ในภารกิจต่าง ๆ ของผู้อ านวยการ ท่านสนใจกันไหม ค าตอบก็คือ เขาต้องการให้มีการพัฒนานักบริหาร แต่เป็นแบบ 
Outside In คืออย่าท าแบบที่กระทรวงศึกษาธิการจัด แต่ขอให้หน่วยงานภายนอกท่ีมีความสามารถสูงมาท า      
เช่น มหาวิทยาลัย ผมก็รับปากและประสานให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมีประสบการณ์ในการอบรม
ผู้บริหารการศึกษามาก่อน โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ทันโลกทันการเปลี่ยนแปลงและน าตัวอย่างการบริหาร
การศึกษาที่มีความส าเร็จ ทั้งในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากและมีความพร้อมน้อยมาประกอบด้วย ซึ่งปรากฏผลว่า    
การอบรมเป็นเวลา ๒ วันนั้นเป็นที่พออกพอใจของผู้บริหารโรงเรียนมาก โดยมีผลการประเมินเกิน ๘๐% ในทุกด้าน    
และผู้รับการอบรมทั้งหมดแทบไม่ขาดการอบรมเลยตลอด ๒ วัน เรื่องที่เคยพูดมาแล้วคือเรื่องการอบรมครู    
เฉพาะด้านซึ่งเราได้เน้นก่อนในเรื่องของครูภาษา คือ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ต้องใช้มาก 
ดังนั้น ผมจึงได้มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นผู้จัดคณะวิทยากรและหลักสูตรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงมาเป็นผู้ให้การอบรม เพื่อให้ครูรู้ทั้งภาษา  และเทคนิค
การสอนภาษา เพื่อให้ได้นักเรียนที่เก่งภาษามาท าด้านท่องเที่ยวและธุรกิจค้าขายข้าวและอื่น ๆ  กับต่างประเทศ 
โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนภาษานี้มีผู้เข้าอบรมทั้ง ๓ เขตการศึกษา พ้ืนที่การศึกษารวม ๖๔๔ คน  
เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ส าหรับการพัฒนาตัวผู้บริหารที่ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาท านั้น มีผู้บริหาร
การศึกษาเข้าอบรมทั้งหมด ๗๐๐ กว่าคน ใช้เงินทั้งหมด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ในเรื่องการพัฒนาครูเฉพาะด้านนั้น
สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่ถือว่ามีคุณภาพการศึกษาค่อนข้างสูง มีครูในจังหวัดนครสวรรค์  
ที่ได้รับรางวัลหลายคน หรือโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์โดยเฉลี่ยค่อนข้างสูงก็มีหลายแห่ง สามารถกล่าวได้ว่าเป็นจังหวัด
ที่มีมาตรฐานการศึกษาค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามผมสัมฤทธิ์ที่ได้รับนี้ยังกระจายไปไม่ทั่วถึงทุกโรงเรียนวันนี้ถึงแม้เรา
จะมีครูดีเด่นและรับรางวัลต่าง ๆ มาก แต่ครูที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอเมือง ประเด็นก็คือ 
ท าอย่างไรให้ครูที่สอนภาษาอังกฤษเก่ง ๆ หรือสอนค านวณเก่ง ๆ สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ เหล่านี้ไปยัง
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โรงเรียนอ่ืน ๆ ได้ เราจึงน ายุทธศาสตร์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในปี ๒๕๔๘ ผมก็ได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่ง
มาพัฒนาทางด้านการศึกษา โดยมาสนับสนุนด้านที่สามคือ การสนับสนุนเครือข่ายทางวิชาการการศึกษา           
ซึ่งนครสวรรค์มีอยู่จ านวน ๔๙ เครือข่าย เครือข่ายละประมาณ ๑๐ กว่าโรงเรียน เครือข่ายการศึกษานี้แต่ก่อนมี
เงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการแต่ต่อมาเงินหมด ทางจังหวัดก็เข้าไปดูว่าเขาท างานกันอย่างไร ปรากฏว่า
หลายเครือข่ายท างานเข้มแข็งช่วยเหลือกันเอง มีโรงเรียนแม่ข่าย มีการจัดครูเก่ง ๆ ไปเวียนสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ   
ที่มีครูไม่เก่งหรือขาดแคลนครูเก่ง มีการท าคู่มือการสอน มีการท าซีดีบรรยายวิชาความรู้ต่าง ๆ เพราะฉะนั้นแนวทาง
ของจังหวัดก็คือ ถ้าเครือข่ายการศึกษาใดมีความสามารถที่จะท าได้  เราก็อุดหนุนเงินเลยเครือข่ายละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท จะพัฒนาเครือข่ายอย่างไรก็ให้ไปท าเพ่ือเสริมมาตรฐานของโรงเรียนในข่าย งบประมาณประเภทนี้
เราไม่ได้จัดไปให้ผูกขาดไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่หลายเรื่องเราจะให้เครือข่ายโรงเรียนเอกชนไปท า 
เช่น เครือข่ายบางแห่งไปจ้างคณะครุศาสตร์มาท าตั้งแต่เรื่องครูอนุบาล ให้มีคุณภาพคล้ายกับประเทศหลายประเทศ 
เช่น ประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ขณะนี้ครูอนุบาลเราจะไม่ได้เงินเดือนเท่ากับครูอนุบาลของญี่ปุ่น แต่เครือข่ายโรงเรียนบางแห่ง
ก็ให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง การฟูมฟักเด็กโดยเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก ๆ เพราะฉะนั้น เราก็เลยให้เครือข่ายเอกชน      
ซึ่งเก่งในเรื่องอนุบาลเป็นแกนน า เพราะเราถือว่าโรงเรียนเอกชนก็มีส่วนส าคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชนในจังหวัด 
วันนี้เราก็เลยให้เอกชนท าบางเรื่อง โรงเรียนหลวงท าบางเรื่อง แล้วก็มาแข่งขันเปรียบเทียบกันว่าฝ่ายใดเร็ว
ฝ่ายใดช้า ฝ่ายใดมีคุณภาพในเรื่องใดดีกว่ากัน ฝ่ายที่ช้ากว่าก็ต้องเร่งการท างานให้ทันฝ่ายที่เร็วกว่า สนับสนุน   
การกระจายครูเก่ง ๆ ไปสอนในโรงเรียนที่ขาดครูด้านนั้น ๆ ครูเฉพาะด้านบางด้าน และเราก็ยังน าครูสอนค านวณเก่ง ๆ 
หรือสอนภาษาเก่ง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่เอามาสอนเพิ่มความรู้ให้ครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอีกด้วย 
 การจัดท าหลักสูตรให้มีวิชาเกี่ยวกับการบริหารโรงสี 
 จากการเสวนาเกี่ยวกับการปรับการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม กับอาชีพ    
ของคนในจังหวัด และด้วยเหตุผลที่นครสวรรค์เป็นศูนย์เรื่องการเกษตรโดยมีข้าวถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ กว่าตัน         
จึงเห็นว่าเราควรจะท าอย่างไรที่จะปรับหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้มีส่วน
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในด้านนี้ด้วย จากการหารือกับภาคเอกชนก็เห็นปัญหาว่า นับวันเราจะขาดแคลน
บุคลากรที่จะมาท าธุรกิจโรงสีมากขึ้น จึงได้หารือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น วิทยาลัยการอาชีพให้จัดท า
หลักสูตรร่วมกับชมรมโรงสีหลายวิชาตั้งแต่การผลิตข้าวเป็นวิชาบังคับที่ต้องเรียนระดับสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง    
ต้องเรียนวิชาโรงสี คนที่เรียนสายช่างต้องเรียนวิชาเครื่องจักรกลในโรงสี สุดท้ายคือวิชาการเงินการบัญชีของโรงสี 
และวิชาการดูข้าว โดยเฉพาะวิชาการดูข้าวเป็นสิ่งที่ขาดบุคลากรมากในปัจจุบัน  
 ผลจากการที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้เข้าไปสนับสนุนด้านต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้
สนองความต้องการของวงการศึกษาในด้านต่าง ๆ ท าให้ผมได้รับเลือกจากเครือข่ายครูให้เป็นประธานกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ คือในเขตเมือง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘  
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ยังมุ่งเน้นผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ออกมารับใช้บ้านเมืองตรงตามการพัฒนาจังหวัดตามวิสัยทัศน์จังหวัดในอนาคตด้วย 
เช่น การพัฒนาให้เก่งเร่ืองภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทั้งนี้เพราะปัจจุบันจังหวัดสามารถส่ง
สินค้าออกขายในต่างประเทศได้เองแล้ว  
 เมื่อได้หลักการทั้ง ๒ ประการแล้ว ผมก็เชิญประชุมด้วยมิติใหม่ คือเชิญผู้อ านวยการโรงเรียน           
ทั้ง ๔๐๐ กว่าโรงเรียน มาท า Workshop โดยขอฟังว่า ทุกวันนี้มีปัญหาอะไรในโรงเรียนบ้างที่กระทบคุณภาพ
การศึกษา เผื่อว่ามีอะไรที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสามารถสนับสนุนได้เนื่องจากมีงบประมาณของจังหวัดแล้ว   
ซึ่งเรื่องหนึ่งคือการพัฒนาที่คุยกันอยู่คือ การพัฒนาครูผู้สอนเฉพาะด้าน ซึ่งหมายถึงภาษาอังกฤษ ค านวณ 
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น และเรื่องที่สองที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าเรื่องการพัฒนาตัวครูเฉพาะด้าน  ก็คือ        
การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีความสามารถและมีภาวะผู้น าในการบริหารโรงเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์            
ทางการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ๓ ฝ่าย คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีความพอใจ เพราะผมเองต้อง
ด าเนินการด้านรับร้องทุกข์เกี่ยวกับตัวผู้อ านวยการโรงเรียนต่าง ๆ มาไม่น้อย ซึ่งส่วนหนึ่งมักจะเกิดจากเรื่องการทุจริต 
แต่ส่วนหนึ่งที่ส าคัญก็คือการขาดความสามารถทางการจัดการ หรือคือความสามารถทางการบริหาร และอีกส่วนหนึ่ง 
คือขาดความสามารถในเนื้อหาการศึกษาด้านต่าง ๆ ดังนั้นผมจึงถามว่า ถ้าจะให้ผมช่วยในการพัฒนาผู้บริหารให้เก่ง
ในภารกิจต่าง ๆ ของผู้อ านวยการ ท่านสนใจกันไหม ค าตอบก็คือ เขาต้องการให้มีการพัฒนานักบริหาร แต่เป็นแบบ 
Outside In คืออย่าท าแบบที่กระทรวงศึกษาธิการจัด แต่ขอให้หน่วยงานภายนอกท่ีมีความสามารถสูงมาท า      
เช่น มหาวิทยาลัย ผมก็รับปากและประสานให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมีประสบการณ์ในการอบรม
ผู้บริหารการศึกษามาก่อน โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ทันโลกทันการเปลี่ยนแปลงและน าตัวอย่างการบริหาร
การศึกษาที่มีความส าเร็จ ทั้งในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากและมีความพร้อมน้อยมาประกอบด้วย ซึ่งปรากฏผลว่า    
การอบรมเป็นเวลา ๒ วันนั้นเป็นที่พออกพอใจของผู้บริหารโรงเรียนมาก โดยมีผลการประเมินเกิน ๘๐% ในทุกด้าน    
และผู้รับการอบรมทั้งหมดแทบไม่ขาดการอบรมเลยตลอด ๒ วัน เรื่องที่เคยพูดมาแล้วคือเรื่องการอบรมครู    
เฉพาะด้านซึ่งเราได้เน้นก่อนในเรื่องของครูภาษา คือ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ซ่ึงจังหวัดนครสวรรค์ต้องใช้มาก 
ดังนั้น ผมจึงได้มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นผู้จัดคณะวิทยากรและหลักสูตรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงมาเป็นผู้ให้การอบรม เพื่อให้ครูรู้ทั้งภาษา  และเทคนิค
การสอนภาษา เพื่อให้ได้นักเรียนที่เก่งภาษามาท าด้านท่องเที่ยวและธุรกิจค้าขายข้าวและอื่น ๆ  กับต่างประเทศ 
โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนภาษานี้มีผู้เข้าอบรมทั้ง ๓ เขตการศึกษา พ้ืนที่การศึกษารวม ๖๔๔ คน  
เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ส าหรับการพัฒนาตัวผู้บริหารที่ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาท านั้น มีผู้บริหาร
การศึกษาเข้าอบรมทั้งหมด ๗๐๐ กว่าคน ใช้เงินทั้งหมด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ในเรื่องการพัฒนาครูเฉพาะด้านนั้น
สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่ถือว่ามีคุณภาพการศึกษาค่อนข้างสูง มีครูในจังหวัดนครสวรรค์  
ที่ได้รับรางวัลหลายคน หรือโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์โดยเฉลี่ยค่อนข้างสูงก็มีหลายแห่ง สามารถกล่าวได้ว่าเป็นจังหวัด
ที่มีมาตรฐานการศึกษาค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามผมสัมฤทธิ์ที่ได้รับนี้ยังกระจายไปไม่ทั่วถึงทุกโรงเรียนวันนี้ถึงแม้เรา
จะมีครูดีเด่นและรับรางวัลต่าง ๆ มาก แต่ครูที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอเมือง ประเด็นก็คือ 
ท าอย่างไรให้ครูที่สอนภาษาอังกฤษเก่ง ๆ หรือสอนค านวณเก่ง ๆ สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ เหล่านี้ไปยัง
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โรงเรียนอ่ืน ๆ ได้ เราจึงน ายุทธศาสตร์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในปี ๒๕๔๘ ผมก็ได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่ง
มาพัฒนาทางด้านการศึกษา โดยมาสนับสนุนด้านที่สามคือ การสนับสนุนเครือข่ายทางวิชาการการศึกษา           
ซ่ึงนครสวรรค์มีอยู่จ านวน ๔๙ เครือข่าย เครือข่ายละประมาณ ๑๐ กว่าโรงเรียน เครือข่ายการศึกษานี้แต่ก่อนมี
เงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการแต่ต่อมาเงินหมด ทางจังหวัดก็เข้าไปดูว่าเขาท างานกันอย่างไร ปรากฏว่า
หลายเครือข่ายท างานเข้มแข็งช่วยเหลือกันเอง มีโรงเรียนแม่ข่าย มีการจัดครูเก่ง ๆ ไปเวียนสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ   
ที่มีครูไม่เก่งหรือขาดแคลนครูเก่ง มีการท าคู่มือการสอน มีการท าซีดีบรรยายวิชาความรู้ต่าง ๆ เพราะฉะนั้นแนวทาง
ของจังหวัดก็คือ ถ้าเครือข่ายการศึกษาใดมีความสามารถที่จะท าได้  เราก็อุดหนุนเงินเลยเครือข่ายละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท จะพัฒนาเครือข่ายอย่างไรก็ให้ไปท าเพ่ือเสริมมาตรฐานของโรงเรียนในข่าย งบประมาณประเภทนี้
เราไม่ได้จัดไปให้ผูกขาดไว้ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่หลายเรื่องเราจะให้เครือข่ายโรงเรียนเอกชนไปท า 
เช่น เครือข่ายบางแห่งไปจ้างคณะครุศาสตร์มาท าตั้งแต่เรื่องครูอนุบาล ให้มีคุณภาพคล้ายกับประเทศหลายประเทศ 
เช่น ประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ขณะนี้ครูอนุบาลเราจะไม่ได้เงินเดือนเท่ากับครูอนุบาลของญี่ปุ่น แต่เครือข่ายโรงเรียนบางแห่ง
ก็ให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง การฟูมฟักเด็กโดยเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก ๆ เพราะฉะนั้น เราก็เลยให้เครือข่ายเอกชน      
ซึ่งเก่งในเรื่องอนุบาลเป็นแกนน า เพราะเราถือว่าโรงเรียนเอกชนก็มีส่วนส าคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชนในจังหวัด 
วันนี้เราก็เลยให้เอกชนท าบางเรื่อง โรงเรียนหลวงท าบางเรื่อง แล้วก็มาแข่งขันเปรียบเทียบกันว่าฝ่ายใดเร็ว
ฝ่ายใดช้า ฝ่ายใดมีคุณภาพในเรื่องใดดีกว่ากัน ฝ่ายที่ช้ากว่าก็ต้องเร่งการท างานให้ทันฝ่ายที่เร็วกว่า สนับสนุน   
การกระจายครูเก่ง ๆ ไปสอนในโรงเรียนที่ขาดครูด้านนั้น ๆ ครูเฉพาะด้านบางด้าน และเราก็ยังน าครูสอนค านวณเก่ง ๆ 
หรือสอนภาษาเก่ง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่เอามาสอนเพิ่มความรู้ให้ครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอีกด้วย 
 การจัดท าหลักสูตรให้มีวิชาเกี่ยวกับการบริหารโรงสี 
 จากการเสวนาเกี่ยวกับการปรับการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม กับอาชีพ    
ของคนในจังหวัด และด้วยเหตุผลที่นครสวรรค์เป็นศูนย์เรื่องการเกษตรโดยมีข้าวถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ กว่าตัน         
จึงเห็นว่าเราควรจะท าอย่างไรที่จะปรับหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้มีส่วน
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในด้านนี้ด้วย จากการหารือกับภาคเอกชนก็เห็นปัญหาว่า นับวันเราจะขาดแคลน
บุคลากรที่จะมาท าธุรกิจโรงสีมากขึ้น จึงได้หารือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น วิทยาลัยการอาชีพให้จัดท า
หลักสูตรร่วมกับชมรมโรงสีหลายวิชาตั้งแต่การผลิตข้าวเป็นวิชาบังคับที่ต้องเรียนระดับสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง    
ต้องเรียนวิชาโรงสี คนที่เรียนสายช่างต้องเรียนวิชาเครื่องจักรกลในโรงสี สุดท้ายคือวิชาการเงินการบัญชีของโรงสี 
และวิชาการดูข้าว โดยเฉพาะวิชาการดูข้าวเป็นสิ่งที่ขาดบุคลากรมากในปัจจุบัน  
 ผลจากการที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้เข้าไปสนับสนุนด้านต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้
สนองความต้องการของวงการศึกษาในด้านต่าง ๆ ท าให้ผมได้รับเลือกจากเครือข่ายครูให้เป็นประธานกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ คือในเขตเมือง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘  
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 ๒.๘ กลไกและความรวดเร็วในการรับทุกข์ของประชาชน 
 หน้าที่ส าคัญและเป็นหัวใจของภารกิจฝ่ายปกครอง คือ การบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข แต่การปฏิบัติ
หน้าที่ตรงนี้ให้บรรลุได้ก็ต้องรู้ให้ได้ว่าทุกข์คืออะไร และต้องรู้ให้เร็วด้วยจึงจะบ าบัดทุกข์ให้ได้ทันการ  ผู้เขียนได้
กล่าวไว้แล้วว่าได้ใช้ประชาคมหมู่บ้านเป็นกลไกรับฟังปัญหาชาวบ้าน ซึ่งเป็นทุกข์ในเชิงการพัฒนารวมทั้งข้อมูลยาเสพติด 
การรับรองคนที่ยากจนจริง ซึ่งจะช่วยให้เราแก้ทุกข์เชิงพัฒนาได้อย่างถูกต้องด้ วย แต่มีทุกข์อีกประเภทหนึ่ง       
คือ ทุกข์ที่ต้องไปแก้ให้ทันท่วงที เราจึงต้องมีวิธีการรับการร้องทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ ให้รวดเร็วด้วย สิ่งที่ผมปฏิบัติ        
อยู่ในการรับทุกข์มีอยู่ ๗ ช่องทาง ในการชี้แจงนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลาย ความตอนหนึ่งว่า         
สิ่งที่ผมท าในการรับทุกข์ของเขาคือ 
 (๑) เบอร์โทรศัพท์ของผม 
 (๒) เบอร์โทรศัพท์ของผมอีกเบอร์ที่เลขาฯ ถือ 
 (๓) ส านักงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (๔) เบอร์โทรศัพท์ที่จวน 
 (๕) ร้องทุกข์ต่อรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน 
 (๖) ตู้ ปณ. ระฆังพ่อเมือง 
 (๗) มาร้องทุกข์ท่ีห้องท างานโดยตรง 
 ถ้าท่านมีการสื่อสารผ่าน ๗ ช่องทางนี้ ผมไม่ห่วงว่าทุกข์ชาวบ้านจะรอดหูรอดตา เช่น การร้องทุกข์
กรณีลูกทรพีพยายามจะฆ่าพ่อ ซึ่งผมได้ตรวจสอบที่ เขาร้องทุกข์แล้วก็ปรากฏว่าเป็นความจริง ผมก็แก้ด้วย
โทรศัพท์กริ๊กเดียวตามจับจนได้ หลังจากที่ไล่ฟันพ่อมาเป็นเวลา ๒ ปี จนพ่อต้องหนีไปพิษณุโลก ผมได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้
แล้วบอกว่า ถ้าเห็นลูกอยู่ที่ไหนให้โทรศัพท์บอกเลยเดี๋ยวจะเอาคนไปจับ เมื่อเขาโทรศัพท์มาจริงเราก็สามารถจัดชุด
เฉพาะกิจออกไปจับได้ทันท่วงที คุณพ่อคนนี้ก็หมดทุกข์ ส่วนลูกก็โดนด าเนินคดีไป อีกกรณีหนึ่งคือ กรณีร้องทุกข์        
ว่าข้าวหนึ่งแสนไร่ขาดน้ า ถ้าพ้นจากนี้ไปอีก ๗ วันถ้าน้ าไม่มา ข้าวทั้งแสนไร่จะตายหมด คิดเป็นเงินแล้ว
ร่วมห้าร้อยล้านบาท ผมก็เลยบอกให้กลุ่มที่ร้องทุกข์รออยู่ตรงนั้น ผมจะให้ นายก อบต. ปลัดอ าเภอ นายอ าเภอ ไปพบ 
ผมต้องการเพียงทราบว่าเป็นความจริงหรือไม่ ก็ให้โทรศัพท์มารายงานผม กรณีนี้เป็นกรณีของราษฎรต าบลหนองกระโดน 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ เมื่อคณะที่ผมให้ออกไปดูปรากฏว่าข้าวแดงจริง ๆ จะแย่อยู่แล้ว ผมก็ชวนนายก อบจ.    
เข้าไปดู และส ารวจเส้นทางว่าน้ าที่ไม่มานั้นไปติดอยู่ที่ใด ก็เดินจากอ าเภอเมืองนั้นไปจนพบแหล่งน้ าอยู่ที่อ าเภอ
บรรพตพิสัย ปรากฏว่าไปติดอยู่ที่ประตูน้ าที่อ าเภอบรรพตพิสัย ข้างบนนั้นน้ าสมบูรณ์เพราะปิดประตูไว้ใช้         
น้ าไม่มาข้างล่าง และนอกจากนี้ ด้านล่างนี้เองทางไหลของน้ า เส้นทางน้ าก็แคบมาก น้ าไหลมาได้น้อย ถ้ามัวแต่รอ 
๗ วันจัดซื ้อจัดจ้าง เปิดทางน้ ามาไม่ทันข้าวตายแน่ จึงหารือบอกนายก อบจ. ว่า มีวิธีจะท าก่อนได้หรือไม่        
ในท้ายที่สุดทุกคนก็ตัดสินใจลงขัน ทั้งนายก อบจ. นายก อบต. ช่วยกันเอารถขุ ด รถตักมาไล่ขุดตลอดทาง        
๑๐ กว่ากิโลเมตร เพ่ือเปิดทางน้ า และผมก็ข้ึนไปพบกับชาวบ้านอ าเภอบรรพตพิสัยข้างบนเพราะว่าเมื่อตอนเดินไป
ชาวบ้านข้างล่างที่ไม่มีน้ าใช้ก็ตามกันขึ้นไปด้วยก็จะตีกัน ผมก็เลยต้องขึ้นไป  ก็มีนายอ าเภอ มีนายกฯ ทั้งหลายพร้อม 
บอกเอาอย่างนี้ขอให้เลิกปิดทางน้ า เรามาเจรจากันว่าถ้าน้ าถึงระดับนี้คุณพอใช้แล้วคุณต้องเปิดประตูน้ าให้น้ าไหล    
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ลงไปข้างล่าง ผมจะเอาต ารวจมายืนเฝ้าประตูน้ าตรงนั้น ถ้ายังปิดประตูน้ าผมก็ต้องจับ ผมเอาต ารวจไปยืนเฝ้า
ประตูน้ าตรงนั้น ๖ วัน น้ ามาถึงข้าว ๑๐๐,๐๐๐ ไร่รอดหมด ถามว่าถ้าข้าวแสนไร่นี้ล่ม ชาวบ้านเป็นหนี้เท่าไรที่ไปเชื่อข้าว
เชื ่อปุ ๋ย พอแก้ปัญหานี้ได้ กุศลเกิดแก่ผู ้แก้ทุกคนที่ร่วมกันท า เพราะฉะนั ้นเหล่านี ้บางทีถ้าเราอยู่ในราชการ       
ในต าแหน่งที่พอท าประโยชน์ให้ประชาชนได้ ถ้าได้ท าสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่จะเรียกว่าเป็นกรรมผจญก็อาจจะเ ฉียดไป  
เฉียดมา โดนบ้างแล้วก็หาย แล้วก็อาจจะโดนอีกก็ได้ แต่ว่าสิ่งนั้นจะท าให้เราแคล้วคลาด ซึ่งก็ประสบกับตัวผมเอง 
มาหลายครั้ง เพราะ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ท าให้เขามีรายได้เพ่ิมข้ึนมาหลายร้อยล้านบาท ท าให้ชาวนาที่ชีวิตอยู่กับนาข้าว      
รอดไปด้วย  
  ส าหรับกรณีที่มาร้องทุกข์ที่ห้องท างานสมัยก่อนนั้น ก่อนที่ผมจะอายุมาก ผมพบชาวบ้านทุกราย  
แต่ตอนหลังใช ้ว ิธ ีบร ิหารงานใหม่ ผมคิดว ่าชาวบ้านต้องการพบผู ้ว ่า ราชการจังหวัด  เพื ่อต้องการ
หลักประกันการแก้ไขปัญหา เพราะฉะนั้นผมจัดทีมหน้าห้องประมาณ ๓ – ๔ คน เมื่อชาวบ้านมาร้องทุกข์
เป็นกลุ่ม ผมให้เจ้าหน้าที่คุยกับเขาเลย ซักให้ละเอียดว่าเรื่องนี้เกิดที่ไหน ใครท า ส่วนราชการไหนรับผิดชอบ     
และเกี่ยวข้องกันอย่างไร แล้วให้โทรศัพท์ไปถามเลยว่าเรื่องปัญหาอย่างนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร เมื่อข้อมูลพวกนี้
เรียบร้อยทั้งหมดผมก็มาพบกับเขา คุยกันไม่เกิน ๑๕ นาที โดยผมให้เจ้าหน้าที่สรุปให้ฟัง ๓ – ๔ นาที แล้วคุยกับเขา
อีกไม่กี่นาทีก็จบ เพราะว่าผมจะบอกเขาว่าผมรับเรื่องเขาหมด เวลานี้รู้แล้วว่าเป็นปัญหาอย่างไร แล้วเราจะแก้
อย่างไรบ้าง เรื่องไหนสั้นเรื่องไหนยาวแล้วผมรับปากว่าผมจะแก้ให้ตามนี้ แล้วก็ให้หมายเลขโทรศัพท์ที่ชาวบ้าน   
จะติดต่อกับผมหรือหน้าห้องได้ ถ้ายังไม่มีข่าวให้เขาโทรมาหา ชาวบ้านได้รับค ารับประกันจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เช่นนี้ เขาก็อุ่นใจ แล้วถ้าท่านท าให้เขาได้ตามก าหนดหรือช้าเพียงเล็กน้อย แต่ท าได้ตามสัญญาเป็นเรื่อง ๆ ไป      
ชาวบ้านก็บอกปากต่อปาก ศรัทธาที่มีต่อฝ่ายปกครองก็จะไม่ขาดสาย 
 กรณีการรับข้อมูลจากนายอ าเภอ เพ่ือให้การข่าวไว ผมมีกติกากับนายอ าเภอว่า อย่าให้ผมรู้เรื่อง
จากสื่อก่อนรู้จากนายอ าเภอ ไม่อย่างนั้นนายอ าเภอมีปัญหาแน่ เพราะแปลว่าข่าวในพ้ืนที่คุณ คุณรู้ช้ามาก 
เพราะฉะนั้นเราจ าเป็นต้องวางสาย เครือข่ายข่าวสาร ถ้าคนในพ้ืนที่โทรหาผมก่อนไม่โทรหานายอ าเภอ แปลว่า
นายอ าเภอปิดโทรศัพท์ ลูกน้องนายอ าเภอปิดโทรศัพท์ หรือรับโทรศัพท์เขาแล้วแต่ก็ไม่เอาเรื่องอะไร นายอ าเภอ    
ไม่ไปด าเนินการอะไร  
 ในกรณีวันหยุด ผมให้นายอ าเภอออกนอกพ้ืนที่ได้บ้างในยามจ าเป็น แต่ต้องวางคนรักษา
เหตุการณ์ไว้ที่อ าเภอ และหากมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นที่อ าเภอ ผมต้องตามนายอ าเภอได้ และผมก็ได้ใช้วิธีสุ่ม
โทรศัพท์ หรือให้ลูกน้องสุ่มโทรศัพท์ถึงนายอ าเภอในวันหยุดเป็นระยะไปถึงนายอ าเภอแต่ละคน เพ่ือซักซ้อม   
ความพร้อมไว้ด้วย ด้วยกติกาดังกล่าวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันหนึ่ง ซึ่งผมได้กล่าวในการบรรยายกับนักปกครอง
ระดับสูงไว้ดังข้อความตอนหนึ่งว่า เช้าวันหนึ่งเวลา ๐๗.๐๐ น. เมื่อผมอาบน้ าเสร็จก็มีโทรศัพท์จากนายอ าเภอท่านหนึ่ง
แจ้งว่า เมื่อตอนเช้ามืดมีการฟันมือในพ้ืนที่ตอนตีห้ากว่า ต ารวจคิดว่าเป็นเรื่องการทะเลาะวิวาทจึงไม่ได้รายงาน  
โชคดีที่นายอ าเภอไหวทันไปตรวจพบว่าเป็นการทวงหนี้ ฟันมือทวงหนี้ ก็เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล เป็นคดีอุกฉกรรจ์     
ที่ต ารวจต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับการด่วน นายอ าเภอรีบโทรแจ้งผมประมาณ ๐๗.๐๐ น. 
ผมก็ซักถามนายอ าเภอจนได้รายละเอียดพอควร  จึงลงมาทานข้าวเช้า ก่อนหน้าจะรับประทานอาหารเช้า         
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 ๒.๘ กลไกและความรวดเร็วในการรับทุกข์ของประชาชน 
 หน้าที่ส าคัญและเป็นหัวใจของภารกิจฝ่ายปกครอง คือ การบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข แต่การปฏิบัติ
หน้าที่ตรงนี้ให้บรรลุได้ก็ต้องรู้ให้ได้ว่าทุกข์คืออะไร และต้องรู้ให้เร็วด้วยจึงจะบ าบัดทุกข์ให้ได้ทันการ  ผู้เขียนได้
กล่าวไว้แล้วว่าได้ใช้ประชาคมหมู่บ้านเป็นกลไกรับฟังปัญหาชาวบ้าน ซึ่งเป็นทุกข์ในเชิงการพัฒนารวมทั้งข้อมูลยาเสพติด 
การรับรองคนที่ยากจนจริง ซึ่งจะช่วยให้เราแก้ทุกข์เชิงพัฒนาได้อย่างถูกต้องด้ วย แต่มีทุกข์อีกประเภทหนึ่ง       
คือ ทุกข์ที่ต้องไปแก้ให้ทันท่วงที เราจึงต้องมีวิธีการรับการร้องทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ ให้รวดเร็วด้วย สิ่งที่ผมปฏิบัติ        
อยู่ในการรับทุกข์มีอยู่ ๗ ช่องทาง ในการชี้แจงนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลาย ความตอนหนึ่งว่า         
สิ่งที่ผมท าในการรับทุกข์ของเขาคือ 
 (๑) เบอร์โทรศัพท์ของผม 
 (๒) เบอร์โทรศัพท์ของผมอีกเบอร์ที่เลขาฯ ถือ 
 (๓) ส านักงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (๔) เบอร์โทรศัพท์ที่จวน 
 (๕) ร้องทุกข์ต่อรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน 
 (๖) ตู้ ปณ. ระฆังพ่อเมือง 
 (๗) มาร้องทุกข์ท่ีห้องท างานโดยตรง 
 ถ้าท่านมีการสื่อสารผ่าน ๗ ช่องทางนี้ ผมไม่ห่วงว่าทุกข์ชาวบ้านจะรอดหูรอดตา เช่น การร้องทุกข์
กรณีลูกทรพีพยายามจะฆ่าพ่อ ซึ่งผมได้ตรวจสอบที่ เขาร้องทุกข์แล้วก็ปรากฏว่าเป็นความจริง ผมก็แก้ด้วย
โทรศัพท์กริ๊กเดียวตามจับจนได้ หลังจากที่ไล่ฟันพ่อมาเป็นเวลา ๒ ปี จนพ่อต้องหนีไปพิษณุโลก ผมได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้
แล้วบอกว่า ถ้าเห็นลูกอยู่ที่ไหนให้โทรศัพท์บอกเลยเดี๋ยวจะเอาคนไปจับ เมื่อเขาโทรศัพท์มาจริงเราก็สามารถจัดชุด
เฉพาะกิจออกไปจับได้ทันท่วงที คุณพ่อคนนี้ก็หมดทุกข์ ส่วนลูกก็โดนด าเนินคดีไป อีกกรณีหนึ่งคือ กรณีร้องทุกข์        
ว่าข้าวหนึ่งแสนไร่ขาดน้ า ถ้าพ้นจากนี้ไปอีก ๗ วันถ้าน้ าไม่มา ข้าวทั้งแสนไร่จะตายหมด คิดเป็นเงินแล้ว
ร่วมห้าร้อยล้านบาท ผมก็เลยบอกให้กลุ่มที่ร้องทุกข์รออยู่ตรงนั้น ผมจะให้ นายก อบต. ปลัดอ าเภอ นายอ าเภอ ไปพบ 
ผมต้องการเพียงทราบว่าเป็นความจริงหรือไม่ ก็ให้โทรศัพท์มารายงานผม กรณีนี้เป็นกรณีของราษฎรต าบลหนองกระโดน 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ เมื่อคณะที่ผมให้ออกไปดูปรากฏว่าข้าวแดงจริง ๆ จะแย่อยู่แล้ว ผมก็ชวนนายก อบจ.    
เข้าไปดู และส ารวจเส้นทางว่าน้ าที่ไม่มานั้นไปติดอยู่ที่ใด ก็เดินจากอ าเภอเมืองนั้นไปจนพบแหล่งน้ าอยู่ที่อ าเภอ
บรรพตพิสัย ปรากฏว่าไปติดอยู่ที่ประตูน้ าที่อ าเภอบรรพตพิสัย ข้างบนนั้นน้ าสมบูรณ์เพราะปิดประตูไว้ใช้         
น้ าไม่มาข้างล่าง และนอกจากนี้ ด้านล่างนี้เองทางไหลของน้ า เส้นทางน้ าก็แคบมาก น้ าไหลมาได้น้อย ถ้ามัวแต่รอ 
๗ วันจัดซื ้อจัดจ้าง เปิดทางน้ ามาไม่ทันข้าวตายแน่ จึงหารือบอกนายก อบจ. ว่า มีวิธีจะท าก่อนได้หรือไม่        
ในท้ายที่สุดทุกคนก็ตัดสินใจลงขัน ทั้งนายก อบจ. นายก อบต. ช่วยกันเอารถขุ ด รถตักมาไล่ขุดตลอดทาง        
๑๐ กว่ากิโลเมตร เพ่ือเปิดทางน้ า และผมก็ข้ึนไปพบกับชาวบ้านอ าเภอบรรพตพิสัยข้างบนเพราะว่าเม่ือตอนเดินไป
ชาวบ้านข้างล่างที่ไม่มีน้ าใช้ก็ตามกันขึ้นไปด้วยก็จะตีกัน ผมก็เลยต้องขึ้นไป  ก็มีนายอ าเภอ มีนายกฯ ทั้งหลายพร้อม 
บอกเอาอย่างนี้ขอให้เลิกปิดทางน้ า เรามาเจรจากันว่าถ้าน้ าถึงระดับนี้คุณพอใช้แล้วคุณต้องเปิดประตูน้ าให้น้ าไหล    
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ลงไปข้างล่าง ผมจะเอาต ารวจมายืนเฝ้าประตูน้ าตรงนั้น ถ้ายังปิดประตูน้ าผมก็ต้องจับ ผมเอาต ารวจไปยืนเฝ้า
ประตูน้ าตรงนั้น ๖ วัน น้ ามาถึงข้าว ๑๐๐,๐๐๐ ไร่รอดหมด ถามว่าถ้าข้าวแสนไร่นี้ล่ม ชาวบ้านเป็นหนี้เท่าไรที่ไปเชื่อข้าว
เชื ่อปุ ๋ย พอแก้ปัญหานี้ได้ กุศลเกิดแก่ผู ้แก้ทุกคนที่ร่วมกันท า เพราะฉะนั ้นเหล่านี ้บางทีถ้าเราอยู่ในราชการ       
ในต าแหน่งที่พอท าประโยชน์ให้ประชาชนได้ ถ้าได้ท าสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่จะเรียกว่าเป็นกรรมผจญก็อาจจะเ ฉียดไป  
เฉียดมา โดนบ้างแล้วก็หาย แล้วก็อาจจะโดนอีกก็ได้ แต่ว่าสิ่งนั้นจะท าให้เราแคล้วคลาด ซึ่งก็ประสบกับตัวผมเอง 
มาหลายครั้ง เพราะ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ท าให้เขามีรายได้เพ่ิมข้ึนมาหลายร้อยล้านบาท ท าให้ชาวนาที่ชีวิตอยู่กับนาข้าว      
รอดไปด้วย  
  ส าหรับกรณีที่มาร้องทุกข์ที่ห้องท างานสมัยก่อนนั้น ก่อนที่ผมจะอายุมาก ผมพบชาวบ้านทุกราย  
แต่ตอนหลังใช ้ว ิธ ีบร ิหารงานใหม่ ผมคิดว ่าชาวบ้านต้องการพบผู ้ว ่า ราชการจังหวัด  เพื ่อต้องการ
หลักประกันการแก้ไขปัญหา เพราะฉะนั้นผมจัดทีมหน้าห้องประมาณ ๓ – ๔ คน เมื่อชาวบ้านมาร้องทุกข์
เป็นกลุ่ม ผมให้เจ้าหน้าที่คุยกับเขาเลย ซักให้ละเอียดว่าเรื่องนี้เกิดที่ไหน ใครท า ส่วนราชการไหนรับผิดชอบ     
และเกี่ยวข้องกันอย่างไร แล้วให้โทรศัพท์ไปถามเลยว่าเรื่องปัญหาอย่างนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร เมื่อข้อมูลพวกนี้
เรียบร้อยทั้งหมดผมก็มาพบกับเขา คุยกันไม่เกิน ๑๕ นาที โดยผมให้เจ้าหน้าที่สรุปให้ฟัง ๓ – ๔ นาที แล้วคุยกับเขา
อีกไม่กี่นาทีก็จบ เพราะว่าผมจะบอกเขาว่าผมรับเรื่องเขาหมด เวลานี้รู้แล้วว่าเป็นปัญหาอย่างไร แล้วเราจะแก้
อย่างไรบ้าง เร่ืองไหนสั้นเรื่องไหนยาวแล้วผมรับปากว่าผมจะแก้ให้ตามนี้ แล้วก็ให้หมายเลขโทรศัพท์ที่ชาวบ้าน   
จะติดต่อกับผมหรือหน้าห้องได้ ถ้ายังไม่มีข่าวให้เขาโทรมาหา ชาวบ้านได้รับค ารับประกันจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เช่นนี้ เขาก็อุ่นใจ แล้วถ้าท่านท าให้เขาได้ตามก าหนดหรือช้าเพียงเล็กน้อย แต่ท าได้ตามสัญญาเป็นเรื่อง ๆ ไป      
ชาวบ้านก็บอกปากต่อปาก ศรัทธาที่มีต่อฝ่ายปกครองก็จะไม่ขาดสาย 
 กรณีการรับข้อมูลจากนายอ าเภอ เพ่ือให้การข่าวไว ผมมีกติกากับนายอ าเภอว่า อย่าให้ผมรู้เรื่อง
จากสื่อก่อนรู้จากนายอ าเภอ ไม่อย่างนั้นนายอ าเภอมีปัญหาแน่ เพราะแปลว่าข่าวในพ้ืนที่คุณ คุณรู้ช้ามาก 
เพราะฉะนั้นเราจ าเป็นต้องวางสาย เครือข่ายข่าวสาร ถ้าคนในพ้ืนที่โทรหาผมก่อนไม่โทรหานายอ าเภอ แปลว่า
นายอ าเภอปิดโทรศัพท์ ลูกน้องนายอ าเภอปิดโทรศัพท์ หรือรับโทรศัพท์เขาแล้วแต่ก็ไม่เอาเรื่องอะไร นายอ าเภอ    
ไม่ไปด าเนินการอะไร  
 ในกรณีวันหยุด ผมให้นายอ าเภอออกนอกพ้ืนที่ได้บ้างในยามจ าเป็น แต่ต้องวางคนรักษา
เหตุการณ์ไว้ที่อ าเภอ และหากมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นที่อ าเภอ ผมต้องตามนายอ าเภอได้ และผมก็ได้ใช้วิธีสุ่ม
โทรศัพท์ หรือให้ลูกน้องสุ่มโทรศัพท์ถึงนายอ าเภอในวันหยุดเป็นระยะไปถึงนายอ าเภอแต่ละคน เพ่ือซักซ้อม   
ความพร้อมไว้ด้วย ด้วยกติกาดังกล่าวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันหนึ่ง ซึ่งผมได้กล่าวในการบรรยายกับนักปกครอง
ระดับสูงไว้ดังข้อความตอนหนึ่งว่า เช้าวันหนึ่งเวลา ๐๗.๐๐ น. เมื่อผมอาบน้ าเสร็จก็มีโทรศัพท์จากนายอ าเภอท่านหนึ่ง
แจ้งว่า เมื่อตอนเช้ามืดมีการฟันมือในพ้ืนที่ตอนตีห้ากว่า ต ารวจคิดว่าเป็นเรื่องการทะเลาะวิวาทจึงไม่ได้รายงาน  
โชคดีที่นายอ าเภอไหวทันไปตรวจพบว่าเป็นการทวงหนี้ ฟันมือทวงหนี้ ก็เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล เป็นคดีอุกฉกรรจ์     
ที่ต ารวจต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับการด่วน นายอ าเภอรีบโทรแจ้งผมประมาณ ๐๗.๐๐ น. 
ผมก็ซักถามนายอ าเภอจนได้รายละเอียดพอควร  จึงลงมาทานข้าวเช้า ก่อนหน้าจะรับประทานอาหารเช้า         
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ก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่า ท่านนายกรัฐมนตรีจะขอพูดสายด้วย พอผมรับสายท่านก็บอกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด        
รู้ไหมเมื่อเช้ามีการฟันมือกันในพ้ืนที่ ผมก็เรียนว่าทราบครับและเล่าให้ท่านฟังต่อว่าลักษณะเป็นอย่างไร ท่านถามต่อ
ว่าได้ข่าวมีนายต ารวจเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหม ผมก็ใจหายว่าท าไมท่านรู้เยอะจัง แต่ผมก็เรียนว่าไม่ใช่ต ารวจหรอกแต่
ว่าเป็นภรรยาน้อยต ารวจ แต่ก็เกี่ยวกับต ารวจนั่นแหละ ได้ยินท่านหัวเราะหึ ๆ มาทางสาย แล้วผมก็บอกว่า          
เราเฝ้าคนฟันอยู่ครับ บ่าย ๆ เราจะจับขณะนี้รอหลักฐานอีกชิ้นสองชิ้น เราจะจับท่านรอฟังก็แล้วกัน พอบ่ายสามโมง
เราจับ จับเสร็จเราก็แถลงข่าวเลย 
 ผมถามว่าถ้าท่านเป็นนายจะ Happy ไหมถ้ามีผู้ใต้บังคับบัญชาแบบนี้ นี่คือค าที่ปัจจุบันเขา
เรียกว่า Accountability คือการรับผิดชอบตรวจสอบได้ คือมอบอ านาจ มอบงบประมาณ มอบอะไรให้หมดแล้ว 
ขออย่างเดียวให้รับผิดชอบตรวจสอบได้คือ ถามอะไรต้องรู้ ไม่ใช่แบ๊ะ ๆ แต่หลักความจริงก็คือว่า ถาม ๑๐ เรื่อง    
ควรจะรู้สัก ๗ เร่ือง ไม่ใช่ถาม ๑๐ เรื่องรู้ ๓ เรื่อง อีก ๗ เรื่องไม่รู้ เพราะฉะนั้นนี่คือการวางความรวดเร็วในการรับข่าว
รับข้อมูล 
 ในท้ายที่สุดเพ่ือให้การข่าวในจังหวัดครบวงจร ผมมีหมายเลขโทรศัพท์ของแกนน าประชาคม
หมู่บ้านในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งแกนน าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) และกลุ่มสตรีในพื้นที่ต่าง ๆ       
เพ่ือไว้ตรวจสอบข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ในกรณีจ าเป็น เช่น กรณีโจรขโมยรายใหญ่ กรณีผู้มีอิทธิพล กรณีการชดเชยภัยแล้ง 
กรณีคนชราที่ควรได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น  
 ๒.๙ การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง 
 ในชีวิตข้าราชการโดยเฉพาะตอนเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเผชิญกับ          
การแก้ปัญหาที่จะน าไปสู่การขัดแย้งรุนแรงหลายครั้ง ในที่นี้จะน าประสบการณ์บางประสบการณ์ที่ผมเผชิญมา 
และได้บรรยายให้นักปกครองระดับสูงฟัง โดยมีเทคนิคและหลักปฏิบัติปรากฏอยู่ด้วย ดังนี้  
 (๑). การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี ๒๕๓๘ ตอนสมัยผมเป็นรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันหนึ่งเกิดน้ าท่วมใหญ่ที่อยุธยา ปี ๒๕๓๘ ปรากฏน้ าท่วมเมืองตลอดทางเข้า
เมืองจากสะพานปรีดี-ธ ารง พอลงจากสะพานก็ท่วมหมด ๒-๓ กม. รถเล็กผ่านไม่ได้ต้องรถบรรทุกขนาดใหญ่      
ถึงจะผ่านได้ รัฐมนตรีสมัยนั้นซึ่งเป็น ส.ส.อยุธยา มาตรวจ ท่านถามว่าน้ าท่วมนานอย่างนี้ตกลงใครดูแล  
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ตอบว่าถนนมอบให้แขวงการทาง เรื่องน้ าท่วมมอบให้ชลประทาน รัฐมนตรีเลยบอกว่า 
“น้ าท่วมอย่างนี้รถเข้าเมืองไม่ได้ ท าอะไรไม่ได้เลย เอาอย่างนี้นะท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มอบให้รองคนใดคนหนึ่ง 
รับผิดชอบจัดการแก้ไขปัญหาถนนและน้ าท่วมเข้าเมืองนี้” ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังอึกอักอยู่ ท่านรัฐมนตรี    
เลยบอกว่า งั้นมอบให้รองฯ พีรพลได้ไหม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด บอกว่า “งั้นก็ได้” จากนั้นผมก็ได้เป็นเจ้าภาพ       
เรียกส่วนราชการต่าง ๆ มาประชุมแก้ปัญหา แต่พอไปได้เดือนกว่า ๆ ท่าจะไม่ไหวแล้วแบบนี้ ภารกิจประจ าวัน        
คือ วางกระสอบกันน้ าท่วมเรียบร้อยโดยใช้คนวันละ ๔๐๐ คน ทุก ๆ วันทั้งทหาร ต ารวจ ประชาชน และผมมา
ก ากับอยู่บนเกาะกลางถนน เรานั่งคุยกันทุกเย็นรบกับน้ า ต้องท างานหนักเหมือนมีสงคราม ผมขอพบทุกคนที่ได้รับ
มอบหมายงานตอนเย็นที่โรงแรมเพราะนัดประชุมที่อ่ืนไม่ได้น้ าท่วมทุกที่ โดยพบกันที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ที่น้ าท่วม
ไม่ถึง เราคุยกันว่าไม่ไหวแล้วนะแบบนี้ เราอุดมันเข้า เราสูบมันไหลเข้าไม่รู้เมื่อไหร่จะหาย ไม่รู้เมื่อไหร่จะจบ 
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  ผมพอรู้สาเหตุว่ามาจากแม่น้ าหลังอาคารร้านค้าย่านการค้าหลักของเมือง คือย่านหัวรอ น้ าเข้า
หลังร้านแล้วออกหน้าร้านมาที่ถนนเข้าเมืองทั้งหมดเลย ถ้าเราอุดก็คือพวกเขาค้าขายไม่ได้ ถ้าปิดต้องปิดหน้าร้าน
ทั้งหมดเลย ต้องท าพนังปิดหน้าร้านทั้งหมดเลย แต่เราไม่มีทางเลือกผมเลยบอกว่าต้องเอาแล้วละเป็นไงเป็นกัน   
คือทีแรกไม่ท าเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านไปดูปัญหาน้ าท่วมสัก ๒ อาทิตย์ก่อนหน้าเพ่ือแก้ปัญหาที่วัดแห่งหนึ่ง
โดยเสนอให้มีการก้ันพนัง แต่ถูกพระและประชาชนประท้วง ท่านก็เลยเข็ด ท่านไม่เอาอีกแล้ว พวกเราดูแล้วบอกว่า
ถ้าอย่างนี้ใช้คนวันละ ๓๐๐ – ๔๐๐ คน ทรัพยากรทุกอย่างที่ใช้ก็สูญเปล่า ต้องคิดนอกกรอบว่าสู้เป็นสู้ 
  ผมเรียกเอามวลชนทั้งหมดมาบอกว่า ขอเชิญแกนน าทั้งหมดที่ใหญ่ ๆ ในย่านการค้าต้นเหตุ      
ของน้ าท่วม รวมทั้งแกนน าในเขตเมืองที่เสียหายมาพบประมาณ ๓๐๐ – ๔๐๐ คน ไปเอามาให้หมด เอารถเอาเรือ 
ไปแจ้ง ให้มาพบกันที่โรงแรมเวลา ๕ โมงเย็น ผมเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าเย็นนี้นัดแกนน าทั้งหมดของย่านการค้า
จะมาประชุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ถามว่าใครนัด ผมบอกว่าเป็นคนนัดเอง แล้วท่านบอกว่า “นัดมาท าไม         
นัดให้มาด่าเรา” ผมบอกว่าต้องยอมให้เขาด่าเพราะน้ าท่วมมาเดือนกว่าแล้ว เราท าอะไรไม่ได้เลยต้องยอมให้เขาด่า 
แต่ถ้าไม่พบกันเรื่องนี้  ก็ไม่จบ อีก ๓ เดือนก็ไม่จบ “คือผมจ าต้องยืน ไม่สนใจแล้ว เพราะตอนนั้นผมร่วมกับ     
ที่ประชุมนัดไปแล้ว ผมเป็นผู้จัดการตรงนี้ ถ้าสั่งเลื่อนนัด ผมก็เสียคน” ท่านก็เดินกลับไปด้วยความหงุดหงิด     
ท่านไม่อยากพบพวกนี้ เพราะเคยโดนประท้วงมาก่อน “ผมก็บอกว่าไม่เป็นไร ท่านไม่ต้องมาก็ได้ เดี๋ยวผมจัดการเอง 
ผมจะคุยเอง” 
  ปรากฏว่าพอ ๕ โมงเย็นถึงเวลานัดผมก็นั่งลง เห็นผู้ว่าราชการจังหวัดเดินดุ่ม ๆ เข้ามา      
ท่านบอกว่า “ผมรับผิดชอบเพราะเป็นเจ้าเมืองผมต้องมา” ผมบอกว่า “ไม่เป็นไรท่านนั่งเป็นประธาน ผมจัดการเอง
เดี๋ยวผมจะน าอภิปรายเอง” เราค่อย ๆ คุยกับชาวบ้านเหมือนเราเป็นชาวบ้านเหมือนกัน บอกว่าต้นเหตุของน้ ามาจาก
ย่านการค้าทางโน้น ที่เชิญท่านทั้งหลายเพ่ือมาคุยถึงเรื่องนี้ว่ามันเสียหายหมดแล้ว ทั้งเมืองด้วยทั้งบ้านด้วย         
คุยไปคุยมา ๑๐ – ๑๕ นาทีแรกเขาก็ลุกขึ้นมาอภิปรายกันเสียงดังลั่น เหมือนเขาจะมาด่าเรา ก็ไม่เป็นไร ปล่อยให้
เขาด่าไปประมาณ ๒๐ นาที ต่อมาถามกลับว่าปัญหาเกิดอย่างนี้ ถามว่าวันนี้ถ้าจะให้น้ าหยุดต้องไปกั้นหน้าบ้านท่าน 
จะท ากันอย่างไร ปรากฏว่าคานกัน ๒ ฝ่าย ฝ่ายพ่อค้าที่อยู่ในเมืองถูกท่วมเละมาแล้วเดือนกว่า ลุกขึ้นมาอภิปราย
เป็นแถว สุดท้าย ๙๐% บอกว่ายอม ตกลงถ้ามันจ าเป็นก็จ าเป็นนะ วันนี้จะไม่ใช่แค่ท่านนะ ต่อไปจะไม่มีอะไรกิน 
เพราะรถขนส่งสินค้า เขาจะเข้ามาไม่ได้เลย รถขนเนื้อ ไข่ อาหารเข้าเมืองไม่ได้เลย สรุปส่วนใหญ่ยอมหมด        
ผมบอกว่าเอาล่ะ ๙๐% กว่ายอมเหลือบางท่านเท่านั้นที่ไม่ยอม ผมขอร้อง เราจ าเป็นต้องเริ่มคืนนี้แล้ว อย่าให้เห็น
พวกท่านที่ไม่ยอมพามวลชนเดินออกมานะเพราะว่าเราถือกติกาประชาธิปไตยแล้ว ในเมื่อ ๙๐% กว่ายอมแล้ว      
ผมลงมือแล้วนะคืนนี้ 
  เมื่อเลิกประชุม รถบด รถตักทั้งหมด รวมทั้งรถขนดินพร้อมเดินตั้งแต่สองทุ่มไปเลย ขนดินไป    
กอง ๆ ไว้รอรถตัก ปรากฏว่าก่อพนังได้ถึงเกือบห้าทุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดโทรมาบอกว่าให้หยุดก่อนนะ ผมถาม
กลับไปว่าท าไม ท่านบอกว่ามีคนโทรมาว่าจะเอาม๊อบมาประท้วง เรื่องที่เราท าพนังหน้าร้าน ผมบอกว่าหยุดไม่ได้
แล้วมันลงไปหมดแล้วทั้งดิน/พนัง รถขนลงไปหมดแล้ว ผมถามว่าใครคุยกับท่าน ท่านบอกชื่อผมมาได้ไหม           
ท่านบอกชื่อมา ผมบอกว่าไม่เป็นไร ผมจัดการเอง ผมบอกแกนน าประชาชนว่าไปจัดการกันเองนะ สุดท้ายเขาก็ไป
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ก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่า ท่านนายกรัฐมนตรีจะขอพูดสายด้วย พอผมรับสายท่านก็บอกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด        
รู้ไหมเมื่อเช้ามีการฟันมือกันในพ้ืนที่ ผมก็เรียนว่าทราบครับและเล่าให้ท่านฟังต่อว่าลักษณะเป็นอย่างไร ท่านถามต่อ
ว่าได้ข่าวมีนายต ารวจเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหม ผมก็ใจหายว่าท าไมท่านรู้เยอะจัง แต่ผมก็เรียนว่าไม่ใช่ต ารวจหรอกแต่
ว่าเป็นภรรยาน้อยต ารวจ แต่ก็เกี่ยวกับต ารวจนั่นแหละ ได้ยินท่านหัวเราะหึ ๆ มาทางสาย แล้วผมก็บอกว่า          
เราเฝ้าคนฟันอยู่ครับ บ่าย ๆ เราจะจับขณะนี้รอหลักฐานอีกชิ้นสองชิ้น เราจะจับท่านรอฟังก็แล้วกัน พอบ่ายสามโมง
เราจับ จับเสร็จเราก็แถลงข่าวเลย 
 ผมถามว่าถ้าท่านเป็นนายจะ Happy ไหมถ้ามีผู้ใต้บังคับบัญชาแบบนี้ นี่คือค าที่ปัจจุบันเขา
เรียกว่า Accountability คือการรับผิดชอบตรวจสอบได้ คือมอบอ านาจ มอบงบประมาณ มอบอะไรให้หมดแล้ว 
ขออย่างเดียวให้รับผิดชอบตรวจสอบได้คือ ถามอะไรต้องรู้ ไม่ใช่แบ๊ะ ๆ แต่หลักความจริงก็คือว่า ถาม ๑๐ เรื่อง    
ควรจะรู้สัก ๗ เร่ือง ไม่ใช่ถาม ๑๐ เรื่องรู้ ๓ เรื่อง อีก ๗ เรื่องไม่รู้ เพราะฉะนั้นนี่คือการวางความรวดเร็วในการรับข่าว
รับข้อมูล 
 ในท้ายที่สุดเพ่ือให้การข่าวในจังหวัดครบวงจร ผมมีหมายเลขโทรศัพท์ของแกนน าประชาคม
หมู่บ้านในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งแกนน าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) และกลุ่มสตรีในพื้นที่ต่าง ๆ       
เพ่ือไว้ตรวจสอบข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ในกรณีจ าเป็น เช่น กรณีโจรขโมยรายใหญ่ กรณีผู้มีอิทธิพล กรณีการชดเชยภัยแล้ง 
กรณีคนชราที่ควรได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น  
 ๒.๙ การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง 
 ในชีวิตข้าราชการโดยเฉพาะตอนเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเผชิญกับ          
การแก้ปัญหาที่จะน าไปสู่การขัดแย้งรุนแรงหลายครั้ง ในที่นี้จะน าประสบการณ์บางประสบการณ์ที่ผมเผชิญมา 
และได้บรรยายให้นักปกครองระดับสูงฟัง โดยมีเทคนิคและหลักปฏิบัติปรากฏอยู่ด้วย ดังนี้  
 (๑). การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี ๒๕๓๘ ตอนสมัยผมเป็นรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันหนึ่งเกิดน้ าท่วมใหญ่ที่อยุธยา ปี ๒๕๓๘ ปรากฏน้ าท่วมเมืองตลอดทางเข้า
เมืองจากสะพานปรีดี-ธ ารง พอลงจากสะพานก็ท่วมหมด ๒-๓ กม. รถเล็กผ่านไม่ได้ต้องรถบรรทุกขนาดใหญ่      
ถึงจะผ่านได้ รัฐมนตรีสมัยนั้นซึ่งเป็น ส.ส.อยุธยา มาตรวจ ท่านถามว่าน้ าท่วมนานอย่างนี้ตกลงใครดูแล  
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ตอบว่าถนนมอบให้แขวงการทาง เรื่องน้ าท่วมมอบให้ชลประทาน รัฐมนตรีเลยบอกว่า 
“น้ าท่วมอย่างนี้รถเข้าเมืองไม่ได้ ท าอะไรไม่ได้เลย เอาอย่างนี้นะท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มอบให้รองคนใดคนหนึ่ง 
รับผิดชอบจัดการแก้ไขปัญหาถนนและน้ าท่วมเข้าเมืองนี้” ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังอึกอักอยู่ ท่านรัฐมนตรี    
เลยบอกว่า งั้นมอบให้รองฯ พีรพลได้ไหม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด บอกว่า “งั้นก็ได้” จากนั้นผมก็ได้เป็นเจ้าภาพ       
เรียกส่วนราชการต่าง ๆ มาประชุมแก้ปัญหา แต่พอไปได้เดือนกว่า ๆ ท่าจะไม่ไหวแล้วแบบนี้ ภารกิจประจ าวัน        
คือ วางกระสอบกันน้ าท่วมเรียบร้อยโดยใช้คนวันละ ๔๐๐ คน ทุก ๆ วันทั้งทหาร ต ารวจ ประชาชน และผมมา
ก ากับอยู่บนเกาะกลางถนน เรานั่งคุยกันทุกเย็นรบกับน้ า ต้องท างานหนักเหมือนมีสงคราม ผมขอพบทุกคนที่ได้รับ
มอบหมายงานตอนเย็นที่โรงแรมเพราะนัดประชุมที่อ่ืนไม่ได้น้ าท่วมทุกที่ โดยพบกันที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ที่น้ าท่วม
ไม่ถึง เราคุยกันว่าไม่ไหวแล้วนะแบบนี้ เราอุดมันเข้า เราสูบมันไหลเข้าไม่รู้เมื่อไหร่จะหาย ไม่รู้เมื่อไหร่จะจบ 
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  ผมพอรู้สาเหตุว่ามาจากแม่น้ าหลังอาคารร้านค้าย่านการค้าหลักของเมือง คือย่านหัวรอ น้ าเข้า
หลังร้านแล้วออกหน้าร้านมาที่ถนนเข้าเมืองทั้งหมดเลย ถ้าเราอุดก็คือพวกเขาค้าขายไม่ได้ ถ้าปิดต้องปิดหน้าร้าน
ทั้งหมดเลย ต้องท าพนังปิดหน้าร้านทั้งหมดเลย แต่เราไม่มีทางเลือกผมเลยบอกว่าต้องเอาแล้วละเป็นไงเป็นกัน   
คือทีแรกไม่ท าเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านไปดูปัญหาน้ าท่วมสัก ๒ อาทิตย์ก่อนหน้าเพ่ือแก้ปัญหาที่วัดแห่งหนึ่ง
โดยเสนอให้มีการก้ันพนัง แต่ถูกพระและประชาชนประท้วง ท่านก็เลยเข็ด ท่านไม่เอาอีกแล้ว พวกเราดูแล้วบอกว่า
ถ้าอย่างนี้ใช้คนวันละ ๓๐๐ – ๔๐๐ คน ทรัพยากรทุกอย่างที่ใช้ก็สูญเปล่า ต้องคิดนอกกรอบว่าสู้เป็นสู้ 
  ผมเรียกเอามวลชนทั้งหมดมาบอกว่า ขอเชิญแกนน าทั้งหมดที่ใหญ่ ๆ ในย่านการค้าต้นเหตุ      
ของน้ าท่วม รวมทั้งแกนน าในเขตเมืองที่เสียหายมาพบประมาณ ๓๐๐ – ๔๐๐ คน ไปเอามาให้หมด เอารถเอาเรือ 
ไปแจ้ง ให้มาพบกันที่โรงแรมเวลา ๕ โมงเย็น ผมเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าเย็นนี้นัดแกนน าทั้งหมดของย่านการค้า
จะมาประชุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ถามว่าใครนัด ผมบอกว่าเป็นคนนัดเอง แล้วท่านบอกว่า “นัดมาท าไม         
นัดให้มาด่าเรา” ผมบอกว่าต้องยอมให้เขาด่าเพราะน้ าท่วมมาเดือนกว่าแล้ว เราท าอะไรไม่ได้เลยต้องยอมให้เขาด่า 
แต่ถ้าไม่พบกันเรื่องนี้  ก็ไม่จบ อีก ๓ เดือนก็ไม่จบ “คือผมจ าต้องยืน ไม่สนใจแล้ว เพราะตอนนั้นผมร่วมกับ     
ที่ประชุมนัดไปแล้ว ผมเป็นผู้จัดการตรงนี้ ถ้าสั่งเลื่อนนัด ผมก็เสียคน” ท่านก็เดินกลับไปด้วยความหงุดหงิด     
ท่านไม่อยากพบพวกนี้ เพราะเคยโดนประท้วงมาก่อน “ผมก็บอกว่าไม่เป็นไร ท่านไม่ต้องมาก็ได้ เดี๋ยวผมจัดการเอง 
ผมจะคุยเอง” 
  ปรากฏว่าพอ ๕ โมงเย็นถึงเวลานัดผมก็นั่งลง เห็นผู้ว่าราชการจังหวัดเดินดุ่ม ๆ เข้ามา      
ท่านบอกว่า “ผมรับผิดชอบเพราะเป็นเจ้าเมืองผมต้องมา” ผมบอกว่า “ไม่เป็นไรท่านนั่งเป็นประธาน ผมจัดการเอง
เดี๋ยวผมจะน าอภิปรายเอง” เราค่อย ๆ คุยกับชาวบ้านเหมือนเราเป็นชาวบ้านเหมือนกัน บอกว่าต้นเหตุของน้ ามาจาก
ย่านการค้าทางโน้น ที่เชิญท่านทั้งหลายเพ่ือมาคุยถึงเรื่องนี้ว่ามันเสียหายหมดแล้ว ทั้งเมืองด้วยทั้งบ้านด้วย         
คุยไปคุยมา ๑๐ – ๑๕ นาทีแรกเขาก็ลุกขึ้นมาอภิปรายกันเสียงดังลั่น เหมือนเขาจะมาด่าเรา ก็ไม่เป็นไร ปล่อยให้
เขาด่าไปประมาณ ๒๐ นาที ต่อมาถามกลับว่าปัญหาเกิดอย่างนี้ ถามว่าวันนี้ถ้าจะให้น้ าหยุดต้องไปกั้นหน้าบ้านท่าน 
จะท ากันอย่างไร ปรากฏว่าคานกัน ๒ ฝ่าย ฝ่ายพ่อค้าที่อยู่ในเมืองถูกท่วมเละมาแล้วเดือนกว่า ลุกขึ้นมาอภิปราย
เป็นแถว สุดท้าย ๙๐% บอกว่ายอม ตกลงถ้ามันจ าเป็นก็จ าเป็นนะ วันนี้จะไม่ใช่แค่ท่านนะ ต่อไปจะไม่มีอะไรกิน 
เพราะรถขนส่งสินค้า เขาจะเข้ามาไม่ได้เลย รถขนเนื้อ ไข่ อาหารเข้าเมืองไม่ได้เลย สรุปส่วนใหญ่ยอมหมด        
ผมบอกว่าเอาล่ะ ๙๐% กว่ายอมเหลือบางท่านเท่านั้นที่ไม่ยอม ผมขอร้อง เราจ าเป็นต้องเริ่มคืนนี้แล้ว อย่าให้เห็น
พวกท่านที่ไม่ยอมพามวลชนเดินออกมานะเพราะว่าเราถือกติกาประชาธิปไตยแล้ว ในเม่ือ ๙๐% กว่ายอมแล้ว      
ผมลงมือแล้วนะคืนนี้ 
  เมื่อเลิกประชุม รถบด รถตักทั้งหมด รวมทั้งรถขนดินพร้อมเดินตั้งแต่สองทุ่มไปเลย ขนดินไป    
กอง ๆ ไว้รอรถตัก ปรากฏว่าก่อพนังได้ถึงเกือบห้าทุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดโทรมาบอกว่าให้หยุดก่อนนะ ผมถาม
กลับไปว่าท าไม ท่านบอกว่ามีคนโทรมาว่าจะเอาม๊อบมาประท้วง เรื่องที่เราท าพนังหน้าร้าน ผมบอกว่าหยุดไม่ได้
แล้วมันลงไปหมดแล้วทั้งดิน/พนัง รถขนลงไปหมดแล้ว ผมถามว่าใครคุยกับท่าน ท่านบอกชื่อผมมาได้ไหม           
ท่านบอกชื่อมา ผมบอกว่าไม่เป็นไร ผมจัดการเอง ผมบอกแกนน าประชาชนว่าไปจัดการกันเองนะ สุดท้ายเขาก็ไป



- ๖๓๘ - 

เอาตัวมันมาจริง ๆ ปรากฏไม่มีพวกเลย ตัวคนเดียวไปขู่ผู้ว่าราชการจังหวัด พอกั้นตรงนี้เสร็จภายในคืนเดียว      
อีก ๗ วันเราสูบน้ าออกแห้งหมด ถนนเข้าเมือง ๒ - ๓ กม. แห้งหมด ถ้ามัวแต่กลัวก็แก้ปัญหาไม่จบ 
  เพราะวิธีสู้กับม๊อบกับมวลชนต้องใจเย็นเอาเหตุผลเข้าไปพูดอย่าโวยวายใส่ แต่ถ้าถึงเวลาทุบโต๊ะ    
ก็ทุบโต๊ะ เพราะว่าเม่ือประเมินสถานการณ์ว่าส่วนใหญ่ร่วมกับเราแล้ว ที่เหลือส่วนน้อยก็ไม่ต้องทุบโต๊ะแล้ว       
ถ้าพวกนั้นออกมาเจอกันเพราะส่วนใหญ่ร่วมกับเราแล้ว นี่คือปรากฏการณ์ในการแก้ข้อขัดแย้ง 
 (๒) กรณีมวลชนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัดสกลนคร ที่สกลนครมีมวลชนผู้ก่อการร้ายเก่าที่เรียกว่า
ผู้พัฒนาชาติไทย เขามีปัญหาเรื่องที่ดินอยู่พอสมควร เราก็แก้ ให้เขาไม่ได้ ยืดเยื้อมานานมาก เพราะข้อกฎหมาย 
ปัญหายืดเยื้อแล้วก็รู้ว่าแก้ไม่ได้แต่เขาจะมาพบผู้ว่าราชการจังหวัด ผมก็ต้องให้พบจะคุยสองชั่วโมงก็ได้สามชั่วโมง    
ก็ได้ ไปเยี่ยมเขาที่พ้ืนที่ของเขาผมก็ไปเยี่ยม อย่างน้อยก็ให้เขาเห็นว่าเรามีน้ าใจ เราไม่ได้รับผิดชอบเรื่องของเขา 
แต่เป็นส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องแก้ไข ในฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัดเราก็ต้องเตรียมใจไว้แล้ว
ว่าทางจังหวัดให้คุณได้ไม่จบ ถ้าเราท าให้เขาเข้าใจตรงนี้ได้เราก็ไม่เดือดร้อน แล้ววันไหนที่เขาจะเข้ากระทรวงเกษตรฯ 
และก่อม็อบจะขนกันไปหลายคนเขาจะมาบอกผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน พวกผมจะไปแล้วนะผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผมก็บอกว่าไม่เป็นไร ผมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปด้วย ไปอ านวยความสะดวกแต่อย่าสร้างความวุ่นวายก็แล้วกัน อย่าท าให้
เสียชื่อจังหวัด เขาก็รับปาก ก็ไม่มีอะไร เรากับเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน วันไหนก็ตามที่เขาจะไปจัดม็อบเขาจะมา
บอกล่วงหน้า เราก็บอกว่าถ้าจะมาศาลากลาง ก็มาเลย ห้องน้ าห้องส้วมมีให้เรียบร้อย ถ้าจ าเป็นจะต้องให้ลงไปคุย   
ผมก็ลงไป พอถึงเวลาเลิกก็ OK เข้าใจจบกัน เพราะฉะนั้น ถ้าเราท าอย่างนี้ จะไม่มีปัญหากับม็อบ ไม่ใส่อารมณ์ต่อกัน
บางเรื่องที่แก้ไม่ได้ใส่อารมณ์ลงไปก็ไม่เป็นประโยชน์ ค่อย ๆ คุยกันดีกว่า โดยเฉพาะในเรื่องม็อบอย่างที่ผมกล่าวถึงนี้
เป็นเรื่องที่ เกิดขึ้น เช่น กองทุนฟ้ืนฟู เรื่องอย่างนี้ เกิดทุกปี แล้วเขาก็บอกว่าวันนี้ต้องแสดงพลัง  ถึงเวลาแสดง              
ก็ต้องออกมาหน้าศาลากลางแล้วก็เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดไปพูดคุยกับชาวบ้าน ผมก็ลงไปเขาก็ปรบมือกันกราวใหญ่ 
บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเขา เพราะที่จริงนั้นไม่ใช่เรื่องผู้ว่าราชการจังหวัด แต่เป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรฯ 
สาระส าคัญตรงนี้ก็คือว่า ม็อบทุกม็อบอย่าตัดเยื่อตัดใย ถ้าคุณตัดเยื่อตัดใยกับม็อบโดยปฏิเสธเลย วันหนึ่งเขาจะมา
สร้างความเดือดร้อนให้คุณ     
 (๓) กรณีน้ าตกสาริกาจังหวัดนครนายก น้ าตกสาลิกาที่จังหวัดนครนายกเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก        
ของจังหวัดแต่มีปัญหายืดเยื้อมายาวนานนับ ๑๐ ปี เป็นปัญหาที่สะสมหลายเรื่อง ทั้ งปัญหาแนวเขตที่ดิน               
การอ้างครอบครอง กลุ่มอิทธิพล ความขัดแย้งของกลุ่มค้าขาย ความแออัด ขาดความเป็นระเบียบ สภาพแวดล้อม  
เสื่อมโทรม มีสภาพเหมือนศูนย์อพยพ การเรียกเก็บเงินและแย่งลูกค้าจอดรถ ราคาสินค้าแพง ซึ่งมีการร้องเรียน    
มาโดยตลอด สร้างความเสียหายให้กับการท่องเที่ยวจังหวัดมาโดยตลอด ผมจึงได้ตัดสินใจแก้ไขตามล าดับคือ  
 ผมเชิญแกนน าภาคเอกชนและแกนน าภาคราชการและภาคการเมืองท้องถิ่นทั้งหมด ได้แก ่        
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แกนน าภาคเอกชน ผู้บังคับการต ารวจนครนายก 
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง มาหารือก่อน ผมก็บอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่หมักหมมมายาวนานจริง ๆ ผมไม่ท าก็ได้ 
ผมก็อยู่ได้ แต่ว่าความเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นสิ่งที่กระทบต่อพวกท่านทุกคนที่เป็นเจ้าของเมืองนี้ ส่วนข้าราชการนั้น
เราเป็นผู้ที่ต้องมาท าให้เมืองนี้ดี ข้ึน ถ้าเราจะแก้ปัญหานี้ต้องร่วมมือกัน จับมือกัน ทุกคนเห็นด้วยไหม                       
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ที่เราจะแก้ปัญหาของน้ าตกสาริกา ปรากฏว่าทุกคนก็เห็นด้วย ซึ่งผมขอหลักการไว้ก่อน ถ้าเห็นด้วยเราจะได้เดินต่อไป 
จากนั้นผมก็ให้จัดท าแนวเขต และขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินตรงนั้นเสียสละที่ดินจ านวน ๘ ไร่ ๒ งาน ให้แก่ทางราชการ
จนส าเร็จ เพ่ือให้ผู้ค้าที่จะถูกย้ายมีที่ทางจะไปขาย ผมเลยขอให้การท่องเที่ยวมาช่วยจัดโซนขายของในที่ดิน          
ที่จัดเตรียมไว้ให้ถัดไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ท าเป็นโซนขายของที่มีการตกแต่งอย่างดี โซนนี้เป็นโซนพ้ืนที่             
ที่อยู่ในเขตบริการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มาจัดสร้างขึ้นและพัฒนาพ้ืนที่นั้นให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่นี้อยู่ห่างจากด้านหน้าน้ าตกสาลิกาไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อความพร้อมในแง่หลักการ        
จากผู้ใหญ่แกนน าของจังหวัดและการขอที่ดินมาเตรียมพร้อมเพ่ือท าโซนค้าขายเรียบร้อยแล้ว อันดับต่อไปผมก็เชิญ
ผู้ค้าทั้งหมดมาประชุมแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบทั้งหมดว่าสภาพปัญหาตอนนี้เหมือนศูนย์อพยพ ซึ่งทุกคนรับไม่ได้        
จึงขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลาย เราเตรียมที่เตรียมทางให้ท่านแล้ว ห่างไปเพียงนิดเดียวไม่ได้เดือดร้อนอะไรมาก 
และก็อยู่ในระยะใกล้ที่คนมาเที่ยวสามารถเดินไปซื้อของได้ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายย้ายออก แล้วผมก็ด าเนินการ
ควบคุมมาตรการราคาสินค้าและก าหนดอัตราที่จอดรถ แต่เดิมคือเก็บกัน ๔๐ บาท ให้ลดลงเหลือ ๒๐ บาท    
ทุกฝ่ายยอมรับ ยินยอมปฏิบัติตาม แล้วเราก็ท าภูมิทัศน์ด้านหน้าน้ าตกให้สวยงาม จึงขอความร่วมมือให้ผู้ค้าย้ายออก
ภายใน ๒ เดือน แต่ในระหว่างนั้น ก็มีผู้ค้าจ านวนหนึ่งพยายามวิ่งเต้นต่อผู้มีบารมีหลักของจังหวัด ซึ่งได้ตกลง       
ให้หลักการกับผมไว้แล้ว ผู้ค้าอีกจ านวนหนึ่งก็ทยอยขนย้ายออกไปก่อน จนจะวันสุดท้าย เราก็ให้รถไปประกาศ     
เตือนอีกครั้ งหนึ่ ง  และเมื่ อถึงวันที่ก าหนด ผมก็ขอให้ผู้ มีบารมีทั้ งหมดไปปรากฏตัวพร้อมกันกับผม                
พร้อมเครื่องจักรกล พร้อมประกาศครั้งสุดท้ายว่าถ้ายังไม่ไปเราจ าเป็นต้องเข้าขนย้ายให้ สุดท้ายผู้ค้าที่ยังเหลืออยู่      
ก็ตัดสินใจขนย้ายเองจนหมด 
 (๔) กรณีการย้ายมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่การเมือง   
แรงมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดในอดีตมักถูกหาเหตุให้ย้าย หลายท่านมาอยู่เพียง ๑ ปีก็ขอย้ายตัวเอง บางท่านก็มาเกษียณ
ที่นี่ก็บอกโชคดีที่อยู่เพียงปีเดียว ผมไปอยู่นครสวรรค์โดยถือเป็นการคืนความเป็นธรรมที่ถูกย้ายจากสกลนคร       
มาเป็นผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยทั้งที่มีผลงานได้รางวัล ป.ป.ส. แต่ตอนจะย้ายไปลง เจตนาของผู้น ารัฐบาล         
ให้ผมลงจังหวัดใหญ่เพราะได้ยอมให้มีการกลั่นแกล้งผมย้ายมาเป็นผู้ตรวจฯ แล้ว แต่ผมขอไปจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเนื่องจากผมมีผลงานเก่าที่นั่น ๒ ปีหลายชิ้น แต่รัฐบาลรู้ไม่ทันฝ่ายประจ าที่บอกว่ามีคนอาวุโสกว่า
รอจะไป ผู้น ารัฐบาลก็เห็นจังหวัดนครสวรรค์ว่างอยู่ก็เป็นจังหวัดใหญ่เช่นเดียวกัน ก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ไป      
จังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายประจ าก็เห็นด้วยในทันที เพราะรู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่คนแข็ง ๆ อย่างผมอยู่ยาก     
ผมมีแนวโน้มที่จะไปพังที่นครสวรรค์แน่ เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดที่ไม่ยอมการเมืองหรือเอียงข้างหนึ่ง         
ก็ต้องโดนอีกข้างหนึ่งจนอยู่ไม่ได้ แต่สถานการณ์กลับเป็นว่าเทวดาฟ้าดินคุ้มครอง มวลชนทุกฝ่ายรวมพลังกันปกป้อง    
ผมก็อยู่มาจน ๒ ปีเต็ม ประเด็นการขัดแย้งเรื่องมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ เริ่มหลังจากท่ีผมไปรับต าแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดในปี ๒๕๔๖ ประมาณ ๒ เดือน ก็มีผู้กว้างขวางท่านหนึ่งของจังหวัดมาขอให้แก้ไขปัญหาวิทยาลัยเขตมหิดล   
ที่ถูกน้ าท่วมใหญ่ ปี ๒๕๔๕ มาจนต้องปิดพักการสอนประมาณกว่า ๑ เดือน ซึ่งจะเกิดปัญหาอย่างนี้ทุก ๆ ๒ – ๓ ปี/ครั้ง 
ที่มีน้ าท่วมใหญ่ เขาก็อยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของบประมาณป้องกันภัยพิบัติประมาณหลายสิบล้านบาท        
สร้างพนังกั้นน้ าล้อมมหาวิทยาลัยเหมือนป้อมคูเมืองสมัยโบราณ  



- ๖๓๘ - 

เอาตัวมันมาจริง ๆ ปรากฏไม่มีพวกเลย ตัวคนเดียวไปขู่ผู้ว่าราชการจังหวัด พอกั้นตรงนี้เสร็จภายในคืนเดียว      
อีก ๗ วันเราสูบน้ าออกแห้งหมด ถนนเข้าเมือง ๒ - ๓ กม. แห้งหมด ถ้ามัวแต่กลัวก็แก้ปัญหาไม่จบ 
  เพราะวิธีสู้กับม๊อบกับมวลชนต้องใจเย็นเอาเหตุผลเข้าไปพูดอย่าโวยวายใส่ แต่ถ้าถึงเวลาทุบโต๊ะ    
ก็ทุบโต๊ะ เพราะว่าเม่ือประเมินสถานการณ์ว่าส่วนใหญ่ร่วมกับเราแล้ว ที่เหลือส่วนน้อยก็ไม่ต้องทุบโต๊ะแล้ว       
ถ้าพวกนั้นออกมาเจอกันเพราะส่วนใหญ่ร่วมกับเราแล้ว นี่คือปรากฏการณ์ในการแก้ข้อขัดแย้ง 
 (๒) กรณีมวลชนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัดสกลนคร ที่สกลนครมีมวลชนผู้ก่อการร้ายเก่าที่เรียกว่า
ผู้พัฒนาชาติไทย เขามีปัญหาเรื่องที่ดินอยู่พอสมควร เราก็แก้ ให้เขาไม่ได้ ยืดเยื้อมานานมาก เพราะข้อกฎหมาย 
ปัญหายืดเยื้อแล้วก็รู้ว่าแก้ไม่ได้แต่เขาจะมาพบผู้ว่าราชการจังหวัด ผมก็ต้องให้พบจะคุยสองชั่วโมงก็ได้สามชั่วโมง    
ก็ได้ ไปเยี่ยมเขาที่พ้ืนที่ของเขาผมก็ไปเยี่ยม อย่างน้อยก็ให้เขาเห็นว่าเรามีน้ าใจ เราไม่ได้รับผิดชอบเรื่องของเขา 
แต่เป็นส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องแก้ไข ในฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัดเราก็ต้องเตรียมใจไว้แล้ว
ว่าทางจังหวัดให้คุณได้ไม่จบ ถ้าเราท าให้เขาเข้าใจตรงนี้ได้เราก็ไม่เดือดร้อน แล้ววันไหนที่เขาจะเข้ากระทรวงเกษตรฯ 
และก่อม็อบจะขนกันไปหลายคนเขาจะมาบอกผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน พวกผมจะไปแล้วนะผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผมก็บอกว่าไม่เป็นไร ผมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปด้วย ไปอ านวยความสะดวกแต่อย่าสร้างความวุ่นวายก็แล้วกัน อย่าท าให้
เสียชื่อจังหวัด เขาก็รับปาก ก็ไม่มีอะไร เรากับเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน วันไหนก็ตามที่เขาจะไปจัดม็อบเขาจะมา
บอกล่วงหน้า เราก็บอกว่าถ้าจะมาศาลากลาง ก็มาเลย ห้องน้ าห้องส้วมมีให้เรียบร้อย ถ้าจ าเป็นจะต้องให้ลงไปคุย   
ผมก็ลงไป พอถึงเวลาเลิกก็ OK เข้าใจจบกัน เพราะฉะนั้น ถ้าเราท าอย่างนี้ จะไม่มีปัญหากับม็อบ ไม่ใส่อารมณ์ต่อกัน
บางเรื่องที่แก้ไม่ได้ใส่อารมณ์ลงไปก็ไม่เป็นประโยชน์ ค่อย ๆ คุยกันดีกว่า โดยเฉพาะในเรื่องม็อบอย่างที่ผมกล่าวถึงนี้
เป็นเรื่องที่ เกิดขึ้น เช่น กองทุนฟ้ืนฟู เรื่องอย่างนี้ เกิดทุกปี แล้วเขาก็บอกว่าวันนี้ต้องแสดงพลัง  ถึงเวลาแสดง              
ก็ต้องออกมาหน้าศาลากลางแล้วก็เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดไปพูดคุยกับชาวบ้าน ผมก็ลงไปเขาก็ปรบมือกันกราวใหญ่ 
บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเขา เพราะที่จริงนั้นไม่ใช่เรื่องผู้ว่าราชการจังหวัด แต่เป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรฯ 
สาระส าคัญตรงนี้ก็คือว่า ม็อบทุกม็อบอย่าตัดเยื่อตัดใย ถ้าคุณตัดเยื่อตัดใยกับม็อบโดยปฏิเสธเลย วันหนึ่งเขาจะมา
สร้างความเดือดร้อนให้คุณ     
 (๓) กรณีน้ าตกสาริกาจังหวัดนครนายก น้ าตกสาลิกาที่จังหวัดนครนายกเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก        
ของจังหวัดแต่มีปัญหายืดเยื้อมายาวนานนับ ๑๐ ปี เป็นปัญหาที่สะสมหลายเรื่อง ทั้ งปัญหาแนวเขตที่ดิน               
การอ้างครอบครอง กลุ่มอิทธิพล ความขัดแย้งของกลุ่มค้าขาย ความแออัด ขาดความเป็นระเบียบ สภาพแวดล้อม  
เสื่อมโทรม มีสภาพเหมือนศูนย์อพยพ การเรียกเก็บเงินและแย่งลูกค้าจอดรถ ราคาสินค้าแพง ซึ่งมีการร้องเรียน    
มาโดยตลอด สร้างความเสียหายให้กับการท่องเที่ยวจังหวัดมาโดยตลอด ผมจึงได้ตัดสินใจแก้ไขตามล าดับคือ  
 ผมเชิญแกนน าภาคเอกชนและแกนน าภาคราชการและภาคการเมืองท้องถิ่นทั้งหมด ได้แก ่        
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แกนน าภาคเอกชน ผู้บังคับการต ารวจนครนายก 
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง มาหารือก่อน ผมก็บอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่หมักหมมมายาวนานจริง ๆ ผมไม่ท าก็ได้ 
ผมก็อยู่ได้ แต่ว่าความเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นสิ่งที่กระทบต่อพวกท่านทุกคนที่เป็นเจ้าของเมืองนี้ ส่วนข้าราชการนั้น
เราเป็นผู้ที่ต้องมาท าให้เมืองนี้ดี ข้ึน ถ้าเราจะแก้ปัญหานี้ต้องร่วมมือกัน จับมือกัน ทุกคนเห็นด้วยไหม                       
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ที่เราจะแก้ปัญหาของน้ าตกสาริกา ปรากฏว่าทุกคนก็เห็นด้วย ซึ่งผมขอหลักการไว้ก่อน ถ้าเห็นด้วยเราจะได้เดินต่อไป 
จากนั้นผมก็ให้จัดท าแนวเขต และขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินตรงนั้นเสียสละที่ดินจ านวน ๘ ไร่ ๒ งาน ให้แก่ทางราชการ
จนส าเร็จ เพ่ือให้ผู้ค้าที่จะถูกย้ายมีที่ทางจะไปขาย ผมเลยขอให้การท่องเที่ยวมาช่วยจัดโซนขายของในท่ีดิน          
ที่จัดเตรียมไว้ให้ถัดไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ท าเป็นโซนขายของที่มีการตกแต่งอย่างดี โซนนี้เป็นโซนพ้ืนที่             
ที่อยู่ในเขตบริการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มาจัดสร้างขึ้นและพัฒนาพ้ืนที่นั้นให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่นี้อยู่ห่างจากด้านหน้าน้ าตกสาลิกาไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อความพร้อมในแง่หลักการ        
จากผู้ใหญ่แกนน าของจังหวัดและการขอที่ดินมาเตรียมพร้อมเพ่ือท าโซนค้าขายเรียบร้อยแล้ว อันดับต่อไปผมก็เชิญ
ผู้ค้าทั้งหมดมาประชุมแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบทั้งหมดว่าสภาพปัญหาตอนนี้เหมือนศูนย์อพยพ ซึ่งทุกคนรับไม่ได้        
จึงขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลาย เราเตรียมที่เตรียมทางให้ท่านแล้ว ห่างไปเพียงนิดเดียวไม่ได้เดือดร้อนอะไรมาก 
และก็อยู่ในระยะใกล้ที่คนมาเที่ยวสามารถเดินไปซื้อของได้ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายย้ายออก แล้วผมก็ด าเนินการ
ควบคุมมาตรการราคาสินค้าและก าหนดอัตราที่จอดรถ แต่เดิมคือเก็บกัน ๔๐ บาท ให้ลดลงเหลือ ๒๐ บาท    
ทุกฝ่ายยอมรับ ยินยอมปฏิบัติตาม แล้วเราก็ท าภูมิทัศน์ด้านหน้าน้ าตกให้สวยงาม จึงขอความร่วมมือให้ผู้ค้าย้ายออก
ภายใน ๒ เดือน แต่ในระหว่างนั้น ก็มีผู้ค้าจ านวนหนึ่งพยายามวิ่งเต้นต่อผู้มีบารมีหลักของจังหวัด ซึ่งได้ตกลง       
ให้หลักการกับผมไว้แล้ว ผู้ค้าอีกจ านวนหนึ่งก็ทยอยขนย้ายออกไปก่อน จนจะวันสุดท้าย เราก็ให้รถไปประกาศ     
เตือนอีกครั้ งหนึ่ ง  และเมื่ อถึงวันที่ก าหนด ผมก็ขอให้ผู้ มีบารมีทั้ งหมดไปปรากฏตัวพร้อมกันกับผม                
พร้อมเครื่องจักรกล พร้อมประกาศครั้งสุดท้ายว่าถ้ายังไม่ไปเราจ าเป็นต้องเข้าขนย้ายให้ สุดท้ายผู้ค้าที่ยังเหลืออยู่      
ก็ตัดสินใจขนย้ายเองจนหมด 
 (๔) กรณีการย้ายมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่การเมือง   
แรงมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดในอดีตมักถูกหาเหตุให้ย้าย หลายท่านมาอยู่เพียง ๑ ปีก็ขอย้ายตัวเอง บางท่านก็มาเกษียณ
ที่นี่ก็บอกโชคดีที่อยู่เพียงปีเดียว ผมไปอยู่นครสวรรค์โดยถือเป็นการคืนความเป็นธรรมที่ถูกย้ายจากสกลนคร       
มาเป็นผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยทั้งที่มีผลงานได้รางวัล ป.ป.ส. แต่ตอนจะย้ายไปลง เจตนาของผู้น ารัฐบาล         
ให้ผมลงจังหวัดใหญ่เพราะได้ยอมให้มีการกลั่นแกล้งผมย้ายมาเป็นผู้ตรวจฯ แล้ว แต่ผมขอไปจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเนื่องจากผมมีผลงานเก่าที่นั่น ๒ ปีหลายชิ้น แต่รัฐบาลรู้ไม่ทันฝ่ายประจ าที่บอกว่ามีคนอาวุโสกว่า
รอจะไป ผู้น ารัฐบาลก็เห็นจังหวัดนครสวรรค์ว่างอยู่ก็เป็นจังหวัดใหญ่เช่นเดียวกัน ก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ไป      
จังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายประจ าก็เห็นด้วยในทันที เพราะรู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่คนแข็ง ๆ อย่างผมอยู่ยาก     
ผมมีแนวโน้มที่จะไปพังที่นครสวรรค์แน่ เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดที่ไม่ยอมการเมืองหรือเอียงข้างหนึ่ง         
ก็ต้องโดนอีกข้างหนึ่งจนอยู่ไม่ได้ แต่สถานการณ์กลับเป็นว่าเทวดาฟ้าดินคุ้มครอง มวลชนทุกฝ่ายรวมพลังกันปกป้อง    
ผมก็อยู่มาจน ๒ ปีเต็ม ประเด็นการขัดแย้งเรื่องมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ เริ่มหลังจากท่ีผมไปรับต าแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดในปี ๒๕๔๖ ประมาณ ๒ เดือน ก็มีผู้กว้างขวางท่านหนึ่งของจังหวัดมาขอให้แก้ไขปัญหาวิทยาลัยเขตมหิดล   
ที่ถูกน้ าท่วมใหญ่ ปี ๒๕๔๕ มาจนต้องปิดพักการสอนประมาณกว่า ๑ เดือน ซึ่งจะเกิดปัญหาอย่างนี้ทุก ๆ ๒ – ๓ ปี/ครั้ง 
ที่มีน้ าท่วมใหญ่ เขาก็อยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของบประมาณป้องกันภัยพิบัติประมาณหลายสิบล้านบาท        
สร้างพนังกั้นน้ าล้อมมหาวิทยาลัยเหมือนป้อมคูเมืองสมัยโบราณ  
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 ผมก็ลงมือตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มหาวิทยาลัยไปสร้างในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นบึงเสนาท        
ซึ่งเป็นบึงสาธารณะ เป็นที่ต่ าที่แม่น้ าสองสายจากด้านเหนือไหลมาลงเวลาน้ าท่วมใหญ่ และทราบด้วยว่าผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในสมัยนั้นก็พลอยเห็นด้วย ตามการสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่จังหวัด ผมไปดูมหาวิทยาลัยก็พบรอย       
น้ าท่วมของปี ๒๕๔๕ สูงประมาณ ๒ เมตร ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยมีเพียงตึกเดียวและก าลังเริ่มสร้างตึกที่สอง ซึ่งจริง ๆ       
ก็ไม่น่าจะสร้างในพ้ืนที่นี้ได้เลย แสดงว่าผู้ใหญ่ของฝ่ายเราก่อนหน้านี้ไม่อยากมีปัญหาจึงไม่เข้าไปยุ่งเรื่องนี้            
ค าถามของผมก็คือว่า  
 ๑) สมมุติว่า ผมยอมของบประมาณท าพนังล้อมรอบบริเวณกว้างใหญ่มาก เพราะเป็นที่ดินที่เผื่อไว้  
ในอนาคตจะสร้างอีกกว่า ๑๐ ตึก พนังนี้ต้องมีความแข็งแรงขนาดไหน จึงจะต้านทานแรงน้ าที่มาจากทุกทิศทุกทางได้    
ซึ่งค าตอบจากวิศวกรโครงสร้างคือต้องลงทุนสูงมากกว่า ๓๐ ล้าน นอกจากนี้มวลน้ าจะท าให้ระดับน้ าท่วมบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัยที่เป็นบ้านของชาวบ้านสูงขึ้นมากด้วย โดยสรุปความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมไม่มีหรือเป็นไปไม่ได้  
 ๒) สมมุติว่าท าพนังเสร็จ น้ าท่วมใหญ่นักศึกษาจากภายนอกจะมาเรียนได้อย่างไร จะมาทางเรือกัน
หรือก็ต้องเดือดร้อนจัดการสัญจรไปอีกแบบหนึ่ง  
 ๓) ผมได้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านน้ าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาฉายภาพบึงเสนาท
ขึ้นมา บอกเลยว่าแม่น้ า ๒ สายใหญ่จะไหลมาลงที่นี่ และผ่านที่บึงนี้เพราะเป็นที่ต่ า  
 ๔) ผมสอบถามภาคเอกชนและประชาชนที่รู้เรื่องวิทยาลัยเขตนี้ ทุกคนรู้ปัญหานี้ดี แต่ก็ด้วยเกรงกลัว
กลุ่มผู้กว้างขวางนี้ก็เงียบกันไปหมด แต่ถ้าสามารถย้ายได้ทุกคนก็เห็นด้วย  
 ๕) ผมคิดว่าการที่ผมหาเหตุของปัญหาได้ว่าอยู่ที่ไหน รัฐบาลเขาก็คงหาเหตุได้เช่นกัน เพราะ
รัฐบาลนั้นมีทั้งนักบริหารและนักวิชาการพร้อม ถ้าผมเสนอโครงการแบบนี้ไปก็เท่ากับท าลายเครดิตตัวเองเปล่า ๆ  
 ๖) ผมได้เตรียมทางเลือกที่ดีกว่านี้โดยไปหารือผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ในเขต
นครสวรรค์ เพราะนครสวรรค์มีที่ดินที่อยู่ในการดูแลของทหารเสียจ านวนมาก และเขามีพ้ืนที่ชานเมืองที่เป็นที่สูง     
น้ าไม่ท่วม อยู่เชิงเขา ผืนใหญ่กว่าพันไร่ ซึ่งท่านผู้บัญชาการมณฑลท่านอยู่มาก่อนผม ท่านเข้าใจปัญหาของวิทยาเขตนี้ดี
เพราะว่าอยู่ที่นี่รู้ปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นในบึง ท่านก็เห็นด้วยกับผม และพร้อมจะผ่านเรื่องผมเข้าไปที่กองทัพบก      
ให้ใช้ที่ดินตรงนี้ ๕๐๐ ไร่ ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ ที่ดินตรงนี้มีทางรถไฟจากกรุงเทพฯ มาลงได้ นักศึกษาสามารถ   
มารถไฟได้ด้วย  
 ๗) ผมได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยสมัยนั้นมาดูพ้ืนที่ ซึ่งก็ได้ส่งรองอธิการบดีมาดู พอเห็นพ้ืนที่
บอกว่าดีมาก เหมาะสม จะรีบกลับไปหารืออธิการบดีก่อนแล้วจะแจ้งมา ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็แจ้งมาว่า 
อธิการบดีขอหารือกลุ่มผู้กว้างขวางที่จังหวัดก่อนว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ แล้วก็เงียบไป 
 ๘) เมื่อข้อมูลพร้อมและผมไม่มีทางออกแล้ว ผมก็ตัดสินใจหารือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร       
พรรคหลักของรัฐบาลที่อยู่นอกเขตเมืองว่ามีความเห็นอย่างไร เพราะขณะนั้นนายกรัฐมนตรีจะมาทัวร์นกขมิ้น     
ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดแรกในอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ถัดไป ส.ส.ทั้งสามท่านก็เห็นควรให้รวบรวมข้อมูล 
เสนอท่านนายกรัฐมนตรีตัดสินใจเองดีกว่า เมื่อมาถึงวันที่นายกรัฐมนตรีมาพบปะประชาชนผมก็ได้น าเรื่องอยู่ใน  
บรรยายสรุปด้วยพร้อมกับเชิญอาจารย์จากจุฬาฯ ท่านนั้นมาบรรยายการไหลของน้ า พร้อมฉายคลิปทางการไหล
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ของน้ าจากทางเหนือมาทางบึงเสนาท พอเห็นตรงนี้ท่านนายกฯ พูดขึ้นมาทันทีว่า ข้อมูลอย่างนี้มหาวิทยาลัยคงอยู่ที่นี่
ไม่ได้ โครงสร้างถาวรไหนที่อยู่แล้วก็ไม่ควรอยู่ (มีค่ายลูกเสือ โรงเรียนกีฬาอยู่ในพื้นที่นี้ด้วย) ให้ย้ายออกเถอะ 
อาคารของมหาวิทยาลัยที ่มีอยู ่ก็จะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวกับน้ าไปใช้ และจะจัดงบประมาณใหม่ ให้ไปอยู่ที่ใหม่       
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ไปขอทหารไว้แล้วผลจากการเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีในวันนั้น ผู้ที่เสียประโยชน์เริ่มเล่นผม
ตั้งแต่วันนั้น ยิ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ย้ายวิทยาเขตนี้ หลังจากนั้น การวิ่งเต้นย้ายผมจึงเกิดขึ้น จนประชาชน
ทราบเรื่อง ประชาชนจึงเข้าชื่อร่วมกัน ๑๐,๐๐๐ ชื่อถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งพวกเขาได้มาถามผมก่อนแล้วว่าเขาจะท า 
ผมก็บอกว่าถ้าท่านเห็นว่าผมท าประโยชน์อะไรให้ท่านได้และอยากให้นายกรัฐมนตรีทราบก็แล้วแต่ท่าน แต่ว่าขอให้
แต่ละกลุ่มอาชีพ แต่ละชมรม ถ้าจะท าหนังสือไปขอให้ไปเขียนความรู้สึกของแต่ละกลุ่มแต่ละชมรมว่า ผมท าอะไร     
ให้เป็นประโยชน์แก่จังหวัดนี้บ้าง ท าอะไรให้พวกคุณบ้าง จะได้เป็นความรู้สึกที่แท้จริง เช่น ชาวไร่อ้อย ศูนย์ข้าวชุมชน 
กลุ่มสตรี ประชาคมหมู่บ้าน มูลนิธิในเมือง เป็นต้น หลังจากนั้นข่าวย้ายผมก็ยุติไป จนก่อนจะย้ายผมประมาณ ๒ เดือน
ผมขอย้ายเข้าส่วนกลาง เพราะอาวุโสอยู่ล าดับต้น ๆ และได้ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ดีเด่น และอึดอัดกับบุคคล
บางคนในพื้นที่ ปรากฏว่าในขณะนั้นเป็นจังหวะที่รัฐบาลจัดงบประมาณพิเศษ งบประมาณเฉพาะกิจมาสนับสนุน 
เรื่องการขุดแหล่งน้ า ซึ่งผมก็ให้พื้นที่ต่าง ๆ เสนอขึ้นมาเพ่ือขอพิจารณา แต่อยู่มาวันหนึ่งประชาชนยกมาหน้า
ศาลากลางประมาณ ๓๐๐ ร้อยคน โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ๑ ฉบับ และสื่อโทรทัศน์ ๑ ช่อง มาท าข่าว ที่ส าคัญคือ    
พอชาวบ้านมาถึงก็มีคนคลี่ผ้าขาวผืนยาวออกมาหน้าประชาชนซึ่งมีข้อความขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
เจ้าหน้าที่ของจังหวัดก็บันทึกวีดิทัศน์ไว้ และรายงานผมว่าผู ้ใหญ่บ้าน ๒ คนเป็นคนน าประชาชนมา แล้วให้
สื่อมวลชนที่สนิทกับกลุ่มผู้กว้างขวางท าข่าวออกสื่อ ผมก็ให้ฝ่ายปกครองลงไปเชิญผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ คนมาพบ   
ที่ห้องท างาน พอพบหน้ากันผมก็บอกว่าเราบันทึกวีดิทัศน์ไว้ว่าผู้ใหญ่บ้านพาม็อบมาไล่ผม ซึ่งผมสามารถด าเนินการ
ทางวินัยกับผู้ใหญ่ได้ แต่ผมอยากถามว่าในช่วงเกือบ ๒ ปีที่ผมอยู่ที่นี่ผมท าผิดอะไรตรงไหนบ้างถึงมาไล่ผม 
ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองคนเงียบไปอึดใจหนึ่งแล้วก็ยกมือขึ้นไหว้ผม แล้วก็บอกว่าผมขอโทษท่าน ผมไม่ได้ตั้งใจมาไล่ท่าน
แต่ถูกขอให้พาประชาชนมาขอแหล่งน้ า ไม่อย่างนั้นจะไม่ได้ แต่พอมาถึงก็มีคนน าผ้าขาวมารอก่อนแล้วและกางผ้าออก
หน้าม็อบโดยเขาไม่รู้เรื่องกันมาก่อน ผมรู้ในทันทีว่าเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับที่ผมไปขัดประโยชน์จากการย้าย
มหาวิทยาลัย ผมจึงบอกผู้ใหญ่ว่าเมื่อผู้ใหญ่ถูกหลอกใช้มาเราลูกผู้ชายด้วยกันผมก็ไม่เอาเรื่อง ก็ขอให้พาประชาชน
กลับไปเสีย เรื่องก็จบลงไปด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกันระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับผม 
 แต่คืนนั้นพอข่าวออกทางโทรทัศน์ช่องที่มีสายสัมพันธ์กับกลุ่มผู้กว้างขวางนั้น กระทรวงก็ตกใจ
ตรวจสอบมาที่ผม แต่ขณะเดียวกันกลุ่มมวลชนต่าง ๆ เช่น ชมรมชาวไร่อ้อย กลุ่มสตรี กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มมูลนิธิ 
ชมรมคนจีนในเมือง ฯลฯ ก็ได้โทรศัพท์เข้ามาถามผมว่า ถูกรังแกแล้วใช่ไหมจะมาสนับสนุนในวันรุ่งขึ้น ชาวไร่อ้อย
ถึงกับถามว่าจะเอาถึงหนึ่งหมื่นคนไหม ผมตอบว่าไม่ต้องเพราะว่าเขาพามาแค่สามร้อยคน โดยจ่ายคนละ ๕๐๐ บาท  
แต่ออกข่าวเป็น ๑,๐๐๐ คน เราก็มาแค่ ๑,๐๐๐ คนก็พอ แล้วสื่อก็ไปเสนอตามที่เห็นสมควร วันรุ่งขึ้นมวลชน
หลากหลายกลุ่มก็มาเต็มหน้าศาลากลาง ข่าวก็ออกไปในคืนนั้นทางโทรทัศน์หลายช่อง และหนังสือพิมพ์หลายฉบับ    
ก็เอาไปลง เรื ่องก็เกมไป ผมคาดว่าเขาคงไม่ยกมาใหม่ เพราะเขาต้องจ่ายหัวละ ๕๐๐ บาท แต่มวลชนของผม      
เขามากันเองด้วยใจ ผมมาตรวจสอบในภายหลังพบว่า พอมีข่าวว่าผมจะขอย้ายเข้ากระทรวงและข่าวบอกว่าจะได้
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 ผมก็ลงมือตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มหาวิทยาลัยไปสร้างในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นบึงเสนาท        
ซึ่งเป็นบึงสาธารณะ เป็นที่ต่ าที่แม่น้ าสองสายจากด้านเหนือไหลมาลงเวลาน้ าท่วมใหญ่ และทราบด้วยว่าผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในสมัยนั้นก็พลอยเห็นด้วย ตามการสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่จังหวัด ผมไปดูมหาวิทยาลัยก็พบรอย       
น้ าท่วมของปี ๒๕๔๕ สูงประมาณ ๒ เมตร ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยมีเพียงตึกเดียวและก าลังเริ่มสร้างตึกที่สอง ซึ่งจริง ๆ       
ก็ไม่น่าจะสร้างในพ้ืนที่นี้ได้เลย แสดงว่าผู้ใหญ่ของฝ่ายเราก่อนหน้านี้ไม่อยากมีปัญหาจึงไม่เข้าไปยุ่งเรื่องนี้            
ค าถามของผมก็คือว่า  
 ๑) สมมุติว่า ผมยอมของบประมาณท าพนังล้อมรอบบริเวณกว้างใหญ่มาก เพราะเป็นที่ดินที่เผื่อไว้  
ในอนาคตจะสร้างอีกกว่า ๑๐ ตึก พนังนี้ต้องมีความแข็งแรงขนาดไหน จึงจะต้านทานแรงน้ าที่มาจากทุกทิศทุกทางได้    
ซึ่งค าตอบจากวิศวกรโครงสร้างคือต้องลงทุนสูงมากกว่า ๓๐ ล้าน นอกจากนี้มวลน้ าจะท าให้ระดับน้ าท่วมบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัยที่เป็นบ้านของชาวบ้านสูงขึ้นมากด้วย โดยสรุปความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมไม่มีหรือเป็นไปไม่ได้  
 ๒) สมมุติว่าท าพนังเสร็จ น้ าท่วมใหญ่นักศึกษาจากภายนอกจะมาเรียนได้อย่างไร จะมาทางเรือกัน
หรือก็ต้องเดือดร้อนจัดการสัญจรไปอีกแบบหนึ่ง  
 ๓) ผมได้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านน้ าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาฉายภาพบึงเสนาท
ขึ้นมา บอกเลยว่าแม่น้ า ๒ สายใหญ่จะไหลมาลงที่นี่ และผ่านที่บึงนี้เพราะเป็นที่ต่ า  
 ๔) ผมสอบถามภาคเอกชนและประชาชนที่รู้เรื่องวิทยาลัยเขตนี้ ทุกคนรู้ปัญหานี้ดี แต่ก็ด้วยเกรงกลัว
กลุ่มผู้กว้างขวางนี้ก็เงียบกันไปหมด แต่ถ้าสามารถย้ายได้ทุกคนก็เห็นด้วย  
 ๕) ผมคิดว่าการที่ผมหาเหตุของปัญหาได้ว่าอยู่ที่ไหน รัฐบาลเขาก็คงหาเหตุได้เช่นกัน เพราะ
รัฐบาลนั้นมีทั้งนักบริหารและนักวิชาการพร้อม ถ้าผมเสนอโครงการแบบนี้ไปก็เท่ากับท าลายเครดิตตัวเองเปล่า ๆ  
 ๖) ผมได้เตรียมทางเลือกที่ดีกว่านี้โดยไปหารือผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ในเขต
นครสวรรค์ เพราะนครสวรรค์มีที่ดินที่อยู่ในการดูแลของทหารเสียจ านวนมาก และเขามีพ้ืนที่ชานเมืองที่เป็นที่สูง     
น้ าไม่ท่วม อยู่เชิงเขา ผืนใหญ่กว่าพันไร่ ซึ่งท่านผู้บัญชาการมณฑลท่านอยู่มาก่อนผม ท่านเข้าใจปัญหาของวิทยาเขตนี้ดี
เพราะว่าอยู่ที่นี่รู้ปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นในบึง ท่านก็เห็นด้วยกับผม และพร้อมจะผ่านเรื่องผมเข้าไปที่กองทัพบก      
ให้ใช้ที่ดินตรงนี้ ๕๐๐ ไร่ ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ ที่ดินตรงนี้มีทางรถไฟจากกรุงเทพฯ มาลงได้ นักศึกษาสามารถ   
มารถไฟได้ด้วย  
 ๗) ผมได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยสมัยนั้นมาดูพ้ืนที่ ซึ่งก็ได้ส่งรองอธิการบดีมาดู พอเห็นพ้ืนที่
บอกว่าดีมาก เหมาะสม จะรีบกลับไปหารืออธิการบดีก่อนแล้วจะแจ้งมา ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็แจ้งมาว่า 
อธิการบดีขอหารือกลุ่มผู้กว้างขวางที่จังหวัดก่อนว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ แล้วก็เงียบไป 
 ๘) เมื่อข้อมูลพร้อมและผมไม่มีทางออกแล้ว ผมก็ตัดสินใจหารือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร       
พรรคหลักของรัฐบาลที่อยู่นอกเขตเมืองว่ามีความเห็นอย่างไร เพราะขณะนั้นนายกรัฐมนตรีจะมาทัวร์นกขมิ้น     
ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดแรกในอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ถัดไป ส.ส.ทั้งสามท่านก็เห็นควรให้รวบรวมข้อมูล 
เสนอท่านนายกรัฐมนตรีตัดสินใจเองดีกว่า เมื่อมาถึงวันที่นายกรัฐมนตรีมาพบปะประชาชนผมก็ได้น าเรื่องอยู่ใน  
บรรยายสรุปด้วยพร้อมกับเชิญอาจารย์จากจุฬาฯ ท่านนั้นมาบรรยายการไหลของน้ า พร้อมฉายคลิปทางการไหล
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ของน้ าจากทางเหนือมาทางบึงเสนาท พอเห็นตรงนี้ท่านนายกฯ พูดขึ้นมาทันทีว่า ข้อมูลอย่างนี้มหาวิทยาลัยคงอยู่ที่นี่
ไม่ได้ โครงสร้างถาวรไหนที่อยู่แล้วก็ไม่ควรอยู่ (มีค่ายลูกเสือ โรงเรียนกีฬาอยู่ในพื้นที่นี้ด้วย) ให้ย้ายออกเถอะ 
อาคารของมหาวิทยาลัยที ่มีอยู ่ก็จะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวกับน้ าไปใช้ และจะจัดงบประมาณใหม่ ให้ไปอยู่ที่ใหม่       
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ไปขอทหารไว้แล้วผลจากการเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีในวันนั้น ผู้ที่เสียประโยชน์เริ่มเล่นผม
ตั้งแต่วันนั้น ยิ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ย้ายวิทยาเขตนี้ หลังจากนั้น การวิ่งเต้นย้ายผมจึงเกิดขึ้น จนประชาชน
ทราบเรื่อง ประชาชนจึงเข้าชื่อร่วมกัน ๑๐,๐๐๐ ชื่อถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งพวกเขาได้มาถามผมก่อนแล้วว่าเขาจะท า 
ผมก็บอกว่าถ้าท่านเห็นว่าผมท าประโยชน์อะไรให้ท่านได้และอยากให้นายกรัฐมนตรีทราบก็แล้วแต่ท่าน แต่ว่าขอให้
แต่ละกลุ่มอาชีพ แต่ละชมรม ถ้าจะท าหนังสือไปขอให้ไปเขียนความรู้สึกของแต่ละกลุ่มแต่ละชมรมว่า ผมท าอะไร     
ให้เป็นประโยชน์แก่จังหวัดนี้บ้าง ท าอะไรให้พวกคุณบ้าง จะได้เป็นความรู้สึกที่แท้จริง เช่น ชาวไร่อ้อย ศูนย์ข้าวชุมชน 
กลุ่มสตรี ประชาคมหมู่บ้าน มูลนิธิในเมือง เป็นต้น หลังจากนั้นข่าวย้ายผมก็ยุติไป จนก่อนจะย้ายผมประมาณ ๒ เดือน
ผมขอย้ายเข้าส่วนกลาง เพราะอาวุโสอยู่ล าดับต้น ๆ และได้ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ดีเด่น และอึดอัดกับบุคคล
บางคนในพื้นที่ ปรากฏว่าในขณะนั้นเป็นจังหวะที่รัฐบาลจัดงบประมาณพิเศษ งบประมาณเฉพาะกิจมาสนับสนุน 
เรื่องการขุดแหล่งน้ า ซึ่งผมก็ให้พื้นที่ต่าง ๆ เสนอขึ้นมาเพ่ือขอพิจารณา แต่อยู่มาวันหนึ่งประชาชนยกมาหน้า
ศาลากลางประมาณ ๓๐๐ ร้อยคน โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ๑ ฉบับ และสื่อโทรทัศน์ ๑ ช่อง มาท าข่าว ที่ส าคัญคือ    
พอชาวบ้านมาถึงก็มีคนคลี่ผ้าขาวผืนยาวออกมาหน้าประชาชนซึ่งมีข้อความขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
เจ้าหน้าที่ของจังหวัดก็บันทึกวีดิทัศน์ไว้ และรายงานผมว่าผู ้ใหญ่บ้าน ๒ คนเป็นคนน าประชาชนมา แล้วให้
สื่อมวลชนที่สนิทกับกลุ่มผู้กว้างขวางท าข่าวออกสื่อ ผมก็ให้ฝ่ายปกครองลงไปเชิญผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ คนมาพบ   
ที่ห้องท างาน พอพบหน้ากันผมก็บอกว่าเราบันทึกวีดิทัศน์ไว้ว่าผู้ใหญ่บ้านพาม็อบมาไล่ผม ซึ่งผมสามารถด าเนินการ
ทางวินัยกับผู้ใหญ่ได้ แต่ผมอยากถามว่าในช่วงเกือบ ๒ ปีที่ผมอยู่ที่นี่ผมท าผิดอะไรตรงไหนบ้างถึงมาไล่ผม 
ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองคนเงียบไปอึดใจหนึ่งแล้วก็ยกมือขึ้นไหว้ผม แล้วก็บอกว่าผมขอโทษท่าน ผมไม่ได้ตั้งใจมาไล่ท่าน
แต่ถูกขอให้พาประชาชนมาขอแหล่งน้ า ไม่อย่างนั้นจะไม่ได้ แต่พอมาถึงก็มีคนน าผ้าขาวมารอก่อนแล้วและกางผ้าออก
หน้าม็อบโดยเขาไม่รู้เรื่องกันมาก่อน ผมรู้ในทันทีว่าเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับที่ผมไปขัดประโยชน์จากการย้าย
มหาวิทยาลัย ผมจึงบอกผู้ใหญ่ว่าเมื่อผู้ใหญ่ถูกหลอกใช้มาเราลูกผู้ชายด้วยกันผมก็ไม่เอาเรื่อง ก็ขอให้พาประชาชน
กลับไปเสีย เรื่องก็จบลงไปด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกันระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับผม 
 แต่คืนนั้นพอข่าวออกทางโทรทัศน์ช่องที่มีสายสัมพันธ์กับกลุ่มผู้กว้างขวางนั้น กระทรวงก็ตกใจ
ตรวจสอบมาที่ผม แต่ขณะเดียวกันกลุ่มมวลชนต่าง ๆ เช่น ชมรมชาวไร่อ้อย กลุ่มสตรี กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มมูลนิธิ 
ชมรมคนจีนในเมือง ฯลฯ ก็ได้โทรศัพท์เข้ามาถามผมว่า ถูกรังแกแล้วใช่ไหมจะมาสนับสนุนในวันรุ่งขึ้น ชาวไร่อ้อย
ถึงกับถามว่าจะเอาถึงหนึ่งหมื่นคนไหม ผมตอบว่าไม่ต้องเพราะว่าเขาพามาแค่สามร้อยคน โดยจ่ายคนละ ๕๐๐ บาท  
แต่ออกข่าวเป็น ๑,๐๐๐ คน เราก็มาแค่ ๑,๐๐๐ คนก็พอ แล้วสื่อก็ไปเสนอตามที่เห็นสมควร วันรุ่งขึ้นมวลชน
หลากหลายกลุ่มก็มาเต็มหน้าศาลากลาง ข่าวก็ออกไปในคืนนั้นทางโทรทัศน์หลายช่อง และหนังสือพิมพ์หลายฉบับ    
ก็เอาไปลง เรื ่องก็เกมไป ผมคาดว่าเขาคงไม่ยกมาใหม่ เพราะเขาต้องจ่ายหัวละ ๕๐๐ บาท แต่มวลชนของผม      
เขามากันเองด้วยใจ ผมมาตรวจสอบในภายหลังพบว่า พอมีข่าวว่าผมจะขอย้ายเข้ากระทรวงและข่าวบอกว่าจะได้
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กรมใหญ่ด้วย ด้วยผลงานและอาวุโสของผมก็เกิดการจับมือกันของผู้ใหญ่บางท่านที่กระทรวงที่ไม่อยากให้ผม       
เข้ากับกลุ่มผู้กว้างขวางจังหวัดที่อยากจะล้างแค้นผมอยู่แล้ว จึงสร้างเกมท าลาย Discredit ผมทางสื่ออย่างรวดเร็ว 
เพ่ือสกัดดาวรุ่งนั่นเอง  
 หลังจากที่ผมย้ายออกมาจากนครสวรรค์ก็มีความพยายามขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี อีกครั้ง
หนึ่งกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร แต่มติคณะรัฐมนตรี ก็ยังยืนยันเช่นเดิม 
หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ จนกลุ่มหนุ่มสาวนครสวรรค์ที่เรียกว่า (Young Executive Leader)        
ทนไม่ไหว จึงยกคณะไปพบกับศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อเล่า
ข้อเท็จจริงให้ทราบ ซึ่งปรากฏว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ต่างจากที่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบจากฝ่ายบริหารของ
มหาวิทยาลัยโดยสิ ้นเช ิง  นายกสภามหาวิทยาลัยจึงนัดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่นครสวรรค์            
เพ่ือดูข้อเท็จจริงด้วยตนเอง จึงมีผลให้มีการด าเนินการเตรียมการเคลื ่อนย้ายมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
นครสวรรค์ มายังที ่ดินของทหารที่จังหวัดได้ขอไว้ในยุคที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร     
เป็นอธิการบดี โดยมหาวิทยาลัยได้ประสานกับกองทัพบกขอเพ่ิมจนได้พ้ืนที่เป็น ๑,๑๐๐ ไร่เศษ และอยู่บนพ้ืนที่สูง 
สง่างาม ปลอดภัยจากน้ าท่วม และสามารถลดการสูญเสียอันจะเกิดจากความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ
หากยังอยู่เสี่ยงภัยกับน้ าท่วมในที่เดิม 
 สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  
 - เมื่อมีปัญหาใดที่มีผลกระทบในวงกว้างต้องศึกษาข้อมูลโดยละเอียด และประเมินก าลัง             
ของผู้เกี่ยวข้องเสียก่อน  
 - พิจารณาทางออกเพ่ือเตรียมเสนอในเวลาเจรจา  
 - หารือกับผู้ที่เก่ียวข้อง ยิ่งปัญหามีผลกระทบมากยิ่งต้องหารือให้หลากหลายกลุ่ม เพ่ือหาแนวร่วม 
 - ในเวลาเผชิญหน้า หลักปฏิบัติที่ควรกระท าคือ  
  ก. ให้ใจเย็น ให้ฝ่ายม็อบระบายเสียก่อนเพื่อลดระดับความรุนแรง 
  ข. ฟังอย่างตั้งใจและจับประเด็นที่ขัดแย้งให้ได้ 
  ค. อธิบายให้เข้าใจทั้งข้อมูล ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
  ง. หาทางแก้ไขท้ังในระยะสั้นและในระยะยาวที่เป็นรูปธรรมพอควร  
  จ. ใช้เหตุผลและความจริงใจและให้เกียรติตลอดช่วงการเจรจา 
 - หากมีการวางเครือข่ายประชาชนและสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ ไว้แล้วล่วงหน้า เรามักจะรู้ข่าว
ตั้งแต่ช่วงม็อบก่อตัว ซึ่งสิ่งที่ควรท าในชั้นนี้คือ  
  ก. ม็อบเกิดเพราะเหตุใดใครคือต้นเหตุ จ านวนคนที่พามา รุนแรงเพียงใด 
  ข. แกนน าม็อบคือใคร ลูกเต้าเหล่าใคร เกรงใจใครบ้างในพ้ืนที่  
  ค. ให้นายอ าเภอเข้าเจรจาเพ่ือหาทางระงับเหตุ โดยเชิญบุคคลตาม ก. และ ข. เข้าร่วมเจรจา  
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามรายงานโดยใกล้ชิด 
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  ง. หากสามารถให้ม็อบอยู่ที่อ าเภอได้ แต่ยังต้องการความมั่นใจจากผู้ว่าราชการจังหวัด        
หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด (แล้วแต่ความรุนแรงของม็อบ) ควรจะไปพบที่อ าเภอ โดยปฏิบัติตามข้อ ๑, ๒, ๓      
ให้พร้อมก่อนไป  
 ๒.๑๐ ธรรมาภิบาลด้านการบริหาร 
 องค์กรใดก็ตามถ้าต้องการจะอยู่อย่างยั่งยืนยาวนานความศรัทธาเป็นสิ่งส าคัญ ถ้าประชาชนไม่ศรัทธา
ผู้บริหารระดับสูงเพราะขาดคุณธรรมองค์กรก็จะอยู่ไม่ได้ จากประสบการณ์ที่เคยด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
หลายจังหวัดและด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมที่ดินและรองอธิบดีกรมการปกครองพบว่า บุคลากรส่วนหนึ ่ง        
เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถ แต่ขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน 
ขาดความเชื่อมั่นในระบบการบริหารงานบุคคล บางส่วนขาดจิตส านึกในการท างานบริการประชาชน แต่ประเด็นก็คือ 
ถ้าหน่วยงานจะท าให้ประชาชนศรัทธาได้ บุคลากรขององค์กรต้องสร้างขึ้น ผมจึงมักวางแนวทางบริหารองค์กร
โดยเอาเรื่องธรรมาภิบาลเป็นเรื่องแรก โดยสร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารบุคคล การแต่งตั้งโยกย้าย   
การเลื่อนระดับ การพัฒนาข้าราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบ รวมทั้งเร่งรัดพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ความสามารถและเน้นการส่งเสริมคนดีและจัดการคนไม่ดี 
ด้วยวิธีการบริหารบุคคลแบบท้าทายโดยวิธีการส าคัญ ๆ ๔ ประการ คือ  
 (๑)  จัดท าบัญชีคนเก่งและคนด้อยประสิทธิภาพ  จัดระบบข้าราชการดีเด่นและข้าราชการ          
ที่มีปัญหาโดยให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมที่ดินท าการประเมินข้าราชการทุกระดับ 
และจัดท ารายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถโดดเด่นและผู้ ด้อยประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม            
จึงให้ผู้ตรวจราชการกรมและกลุ่มผู้บริหารอ่ืน ๆ ภายในกรมแยกกันตรวจสอบผลการประเมินของข้าราชการ         
ในพ้ืนที่ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นก็ด าเนินการกับทั้งสองบัญชีดังนี้ 
 ๑) ข้าราชการที่ได้รับการประเมินในระดับสูงจะได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที ่มีความรู้ความสามารถ   
โดดเด่นในแต่ละสายงานไว้เพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะท างาน ในการระดมความคิดเพ่ือการพัฒนา
กรมที่ดินและงานต่าง ๆ ที่มีประมาณ ๑๐๐ คน นอกจากนี้รายชื่อเหล่านี้ยังน ามาพิจารณาให้เป็นประโยชน์       
ในการโยกย้าย แต่งตั้ง และพิจารณาการขึ้นเงินเดือนประจ าปีด้วย 
 ๒) ข้าราชการที่ได้รับการประเมินในระดับต่ ามากในลักษณะที่ผู้บังคับบัญชาไม่เอาแล้ว        
ทุกฝ่ายในกรมที่ดินได้แจ้งเข้ามา ๑๓๒ คน กรมก็ได้ทบทวนโดยการตรวจสอบแล้วเหลือ ๕๖ คนที่ชัดเจนว่าใช่แน่   
ก็ได้น าเข้าสู่กระบวนการพัฒนา โดยน าเข้าโครงการฝึกอบรม ๑๑ วันท าการ โดยแบ่งเป็น ๔ หมวดวิชา            
ทั้งทางด้านหมวดวิชาการ หมวดพฤติกรรม หมวดคุณธรรม จริยธรรม และหมวดประสบการณ์ ในแต่ละหมวดวิชา
ได้ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดไว้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถประเมินการฝึกอบรมได้ จุดเด่นของโครงการคือ        
เราได้แจ้งกับผู้อบรมว่า ต้นสังกัดของเขาไม่เอาเขาแล้ว แต่กรมจะให้โอกาสเขาแก้ไข  เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจ      
รับการอบรม เพ่ือจบแล้วจะให้กลับไปที่เดิมและประเมินทุก ๓ เดือน ถ้า ๓ เดือนแรกไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน     
โดยท่านอาจจะเห็นว่านายเดิมมีอคติต ่อคุณมาก่อน  เราจะให้โอกาสเปลี ่ยนงานหรือเปลี ่ยนนายอีกครั ้ง          
ถ้าประเมินครั้งที่สองไม่ผ่านอีกก็เริ่มเข้าสู่เกณฑ์การพิจารณาเรื่องหย่อนสมรรถภาพซึ่งปรากฏว่าหลังจากการอบรม
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กรมใหญ่ด้วย ด้วยผลงานและอาวุโสของผมก็เกิดการจับมือกันของผู้ใหญ่บางท่านที่กระทรวงที่ไม่อยากให้ผม       
เข้ากับกลุ่มผู้กว้างขวางจังหวัดที่อยากจะล้างแค้นผมอยู่แล้ว จึงสร้างเกมท าลาย Discredit ผมทางสื่ออย่างรวดเร็ว 
เพ่ือสกัดดาวรุ่งนั่นเอง  
 หลังจากที่ผมย้ายออกมาจากนครสวรรค์ก็มีความพยายามขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี อีกครั้ง
หนึ่งกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร แต่มติคณะรัฐมนตรี ก็ยังยืนยันเช่นเดิม 
หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ จนกลุ่มหนุ่มสาวนครสวรรค์ที่เรียกว่า (Young Executive Leader)        
ทนไม่ไหว จึงยกคณะไปพบกับศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อเล่า
ข้อเท็จจริงให้ทราบ ซึ่งปรากฏว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ต่างจากที่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบจากฝ่ายบริหารของ
มหาวิทยาลัยโดยสิ ้นเช ิง  นายกสภามหาวิทยาลัยจึงนัดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่นครสวรรค์            
เพ่ือดูข้อเท็จจริงด้วยตนเอง จึงมีผลให้มีการด าเนินการเตรียมการเคลื ่อนย้ายมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
นครสวรรค์ มายังที ่ดินของทหารที่จังหวัดได้ขอไว้ในยุคที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร     
เป็นอธิการบดี โดยมหาวิทยาลัยได้ประสานกับกองทัพบกขอเพ่ิมจนได้พ้ืนที่เป็น ๑,๑๐๐ ไร่เศษ และอยู่บนพ้ืนที่สูง 
สง่างาม ปลอดภัยจากน้ าท่วม และสามารถลดการสูญเสียอันจะเกิดจากความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ
หากยังอยู่เสี่ยงภัยกับน้ าท่วมในที่เดิม 
 สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  
 - เมื่อมีปัญหาใดที่มีผลกระทบในวงกว้างต้องศึกษาข้อมูลโดยละเอียด และประเมินก าลัง             
ของผู้เกี่ยวข้องเสียก่อน  
 - พิจารณาทางออกเพ่ือเตรียมเสนอในเวลาเจรจา  
 - หารือกับผู้ที่เก่ียวข้อง ยิ่งปัญหามีผลกระทบมากยิ่งต้องหารือให้หลากหลายกลุ่ม เพ่ือหาแนวร่วม 
 - ในเวลาเผชิญหน้า หลักปฏิบัติที่ควรกระท าคือ  
  ก. ให้ใจเย็น ให้ฝ่ายม็อบระบายเสียก่อนเพื่อลดระดับความรุนแรง 
  ข. ฟังอย่างตั้งใจและจับประเด็นที่ขัดแย้งให้ได้ 
  ค. อธิบายให้เข้าใจทั้งข้อมูล ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
  ง. หาทางแก้ไขท้ังในระยะสั้นและในระยะยาวที่เป็นรูปธรรมพอควร  
  จ. ใช้เหตุผลและความจริงใจและให้เกียรติตลอดช่วงการเจรจา 
 - หากมีการวางเครือข่ายประชาชนและสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ ไว้แล้วล่วงหน้า เรามักจะรู้ข่าว
ตั้งแต่ช่วงม็อบก่อตัว ซึ่งสิ่งที่ควรท าในชั้นนี้คือ  
  ก. ม็อบเกิดเพราะเหตุใดใครคือต้นเหตุ จ านวนคนที่พามา รุนแรงเพียงใด 
  ข. แกนน าม็อบคือใคร ลูกเต้าเหล่าใคร เกรงใจใครบ้างในพ้ืนที่  
  ค. ให้นายอ าเภอเข้าเจรจาเพ่ือหาทางระงับเหตุ โดยเชิญบุคคลตาม ก. และ ข. เข้าร่วมเจรจา  
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามรายงานโดยใกล้ชิด 
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  ง. หากสามารถให้ม็อบอยู่ที่อ าเภอได้ แต่ยังต้องการความมั่นใจจากผู้ว่าราชการจังหวัด        
หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด (แล้วแต่ความรุนแรงของม็อบ) ควรจะไปพบที่อ าเภอ โดยปฏิบัติตามข้อ ๑, ๒, ๓      
ให้พร้อมก่อนไป  
 ๒.๑๐ ธรรมาภิบาลด้านการบริหาร 
 องค์กรใดก็ตามถ้าต้องการจะอยู่อย่างยั่งยืนยาวนานความศรัทธาเป็นสิ่งส าคัญ ถ้าประชาชนไม่ศรัทธา
ผู้บริหารระดับสูงเพราะขาดคุณธรรมองค์กรก็จะอยู่ไม่ได้ จากประสบการณ์ที่เคยด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
หลายจังหวัดและด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมที่ดินและรองอธิบดีกรมการปกครองพบว่า บุคลากรส่วนหนึ่ง        
เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถ แต่ขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน 
ขาดความเชื่อมั่นในระบบการบริหารงานบุคคล บางส่วนขาดจิตส านึกในการท างานบริการประชาชน แต่ประเด็นก็คือ 
ถ้าหน่วยงานจะท าให้ประชาชนศรัทธาได้ บุคลากรขององค์กรต้องสร้างขึ้น ผมจึงมักวางแนวทางบริหารองค์กร
โดยเอาเรื่องธรรมาภิบาลเป็นเรื่องแรก โดยสร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารบุคคล การแต่งตั้งโยกย้าย   
การเลื่อนระดับ การพัฒนาข้าราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบ รวมทั้งเร่งรัดพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ความสามารถและเน้นการส่งเสริมคนดีและจัดการคนไม่ดี 
ด้วยวิธีการบริหารบุคคลแบบท้าทายโดยวิธีการส าคัญ ๆ ๔ ประการ คือ  
 (๑)  จัดท าบัญชีคนเก่งและคนด้อยประสิทธิภาพ  จัดระบบข้าราชการดีเด่นและข้าราชการ          
ที่มีปัญหาโดยให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมที่ดินท าการประเมินข้าราชการทุกระดับ 
และจัดท ารายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถโดดเด่นและผู้ ด้อยประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม            
จึงให้ผู้ตรวจราชการกรมและกลุ่มผู้บริหารอ่ืน ๆ ภายในกรมแยกกันตรวจสอบผลการประเมินของข้าราชการ         
ในพ้ืนที่ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นก็ด าเนินการกับทั้งสองบัญชีดังนี้ 
 ๑) ข้าราชการที่ได้รับการประเมินในระดับสูงจะได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที ่มีความรู้ความสามารถ   
โดดเด่นในแต่ละสายงานไว้เพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะท างาน ในการระดมความคิดเพ่ือการพัฒนา
กรมที่ดินและงานต่าง ๆ ที่มีประมาณ ๑๐๐ คน นอกจากนี้รายชื่อเหล่านี้ยังน ามาพิจารณาให้เป็นประโยชน์       
ในการโยกย้าย แต่งตั้ง และพิจารณาการขึ้นเงินเดือนประจ าปีด้วย 
 ๒) ข้าราชการที่ได้รับการประเมินในระดับต่ ามากในลักษณะที่ผู้บังคับบัญชาไม่เอาแล้ว        
ทุกฝ่ายในกรมที่ดินได้แจ้งเข้ามา ๑๓๒ คน กรมก็ได้ทบทวนโดยการตรวจสอบแล้วเหลือ ๕๖ คนที่ชัดเจนว่าใช่แน่   
ก็ได้น าเข้าสู่กระบวนการพัฒนา โดยน าเข้าโครงการฝึกอบรม ๑๑ วันท าการ โดยแบ่งเป็น ๔ หมวดวิชา            
ทั้งทางด้านหมวดวิชาการ หมวดพฤติกรรม หมวดคุณธรรม จริยธรรม และหมวดประสบการณ์ ในแต่ละหมวดวิชา
ได้ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดไว้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถประเมินการฝึกอบรมได้ จุดเด่นของโครงการคือ        
เราได้แจ้งกับผู้อบรมว่า ต้นสังกัดของเขาไม่เอาเขาแล้ว แต่กรมจะให้โอกาสเขาแก้ไข  เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจ      
รับการอบรม เพ่ือจบแล้วจะให้กลับไปที่เดิมและประเมินทุก ๓ เดือน ถ้า ๓ เดือนแรกไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน     
โดยท่านอาจจะเห็นว่านายเดิมมีอคติต ่อคุณมาก่อน  เราจะให้โอกาสเปลี ่ยนงานหรือเปลี ่ยนนายอีกครั ้ง          
ถ้าประเมินครั้งที่สองไม่ผ่านอีกก็เริ่มเข้าสู่เกณฑ์การพิจารณาเรื่องหย่อนสมรรถภาพซึ่งปรากฏว่าหลังจากการอบรม
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แล้วส่งตัวกลับไปที่ท างานเดิม เจ้าพนักงานที่ดินหลายจังหวัดได้สอบถามเข้ามาที่กองฝึกอบรมว่า ผู้เข้ารับการอบรม 
มีพฤติกรรมปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดี ทั้งพฤติกรรมการท างานและพฤติกรรมส่วนตัวอย่างเห็นได้ชัดเจน จนถึงกับถาม
มาที่หน่วยฝึกว่าเอายาอะไรให้เขากิน ผมก็ได้ให้แจ้งไปว่า ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาแล้วที่จะท าหน้าที่       
พ่ีเลี้ยงและผู้ฝึกสอนที่ดี โดยให้ก าลังใจ ชี้แนะ และมอบงานที่เหมาะกับเขา เพ่ือให้เขาคงพฤติกรรมที่ดีนั้นไว้ตลอดไป  
 (๒) การสนับสนุนคนดีคนเก่ง การคัดเลือกคนเข้ามาช่วยท างานนั้น ผมยังได้ด าเนินการบางรูปแบบ    
ในทุกจังหวัดและรูปแบบเฉพาะในบางจังหวัด  
 ๑) ส าหรับการคัดเลือกคนเก่งในจังหวัดนครสวรรค์นั้น ได้ใช้วิธีจัดสรรงบประมาณผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้มหาวิทยาลัยเอกชนจัดในเรื่อง “การจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัด การวางแผนและการจัดการในส านักงาน” 
ในลักษณะบรรยายและอภิปรายกลุ่ม โดยให้อาจารย์ช่วยเป็นแมวมองหาผู้มีแนวความคิดและประสบการณ์        
จากที่สัมมนา ซึ่งจากการอบรมส่วนต่าง ๆ ประมาณ ๒,๐๐๐ คน หาคนเก่งมาได้ประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งได้น ามาช่วยกัน
คิดพัฒนาจังหวัด ในอนุกรรมด้านต่าง ๆ และได้จัดสรรขั้นเงินเดือนพิเศษในบุคคลเหล่านี้ด้วย  
 ๒) อีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้ในการสนับสนุนคนดีหรือข้าราชการที่ดีที่อยู่ในชนบทคือ การรับฟังข้อมูล     
จากประชาคมหมู่บ้านโดยหลังจากประชาคมเริ่มตั้งหลักได้สัก ๓ – ๔ เดือน ผมก็ส่งค าถามไปว่าช่วยแจ้งผมมาหน่อย 
ว่าข้าราชการในระดับอ าเภอและต าบลที่ท่านรักและอยากให้อยู่ด้วยนาน ๆ มีชื่ออะไรบ้าง สัก ๓ ชื่อ เรียงกันมา         
และข้าราชการที่ไม่อยากให้อยู่ด้วยเลยชื่ออะไรบ้าง สัก ๓ ชื่อ ประชาคมก็จะทยอยแจ้งเข้ามาที่ตู้ ปณ. ระฆังพ่อเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ท าให้ผมสามารถมีบัญชีข้าราชการที่ชาวบ้านไม่พอใจเพื่อจะใช้ถ่วงดุล การพิจารณา    
ความดีความชอบของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ตรงกับสายตาชาวบ้าน และผมยังได้จัดขั้นเงินเดือนพิเศษให้กับข้าราชการ
ในบัญชีของชาวบ้านด้วย โดยจัดแบ่งจากความชอบของทั้งจังหวัด  
 (๓)  การประเมินผลข้าราชการใน ๕ ระดับ ผมมีความคิดมาตลอดเวลาว่า เมื่อก่อนหน้าในระบบเดิม
เรามีแต่ให้ข้าราชการมีความชอบหนึ่งขั้น หนึ่งขั้นครึ่ง หรือสองขั้น แต่ผู้บัญชาบัญชามักบ่นว่ามีขั้นไม่พอให้คนเก่งคนดี
ทั้งหลาย ผมก็มาถามตัวเองว่าแล้วท าไมเราต้องให้แค่ ๓ ระดับนี้ ถ้าคนที่ท างานสักแต่ท าเช้าชามเย็นชาม    
ท าไมต้องได้หนึ่งขั้น ท าไมไม่ให้ครึ่งขั้น และคนประเภทที่สังกัดไม่เอาเลย ไม่อยากและเบื่อมาก  ก็ท าไมต้องให้
ครึ่งขั้น เราสู้เก็บขั้นเหล่านี้ไปแบ่งให้คนดีคนเก่งไม่ดีหรือ ผมจึงได้ใช้หลักความดีความชอบเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับ ๐ 
ขั้น ๐.๕ ขั้น ๑ ขั้น ๑.๕ ขั้น และ ๒ ขั้น และให้น าไปใช้อย่างจริงจัง ในการพิจารณาบ าเหน็จ โดยขอให้
ผู้บังคับบัญชาต้องกล้าประเมินลูกน้องตามความเป็นจริง โดยยึดหลักว่า Reward กับ Punishment ต้องแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน ซึ่งหลังจากที่เน้นย้ านโยบายอันน้ี เมื่อได้ไปสู่การปฏิบัติจริงก็ปรากฏว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ข้าราชการกรมท่ีดินในส่วนกลางได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒ ขั้นทั้งปี จ านวน ๔๖๑ คน ๑.๕ ขั้น จ านวน 
๒,๔๔๑ คน ๑ ขั้น ๑๕๖ คน ๐.๕ ขั้น จ านวน ๕๖ คน และงดเลื่อนขั้น จ านวน ๑๐ คน วิธีการเดียวกันนี้ผมก็ได้น าไปใช้
ที่จังหวัดนครสวรรค์เช่นกัน ก็มีข้าราชการที่ผู้บังคับบัญชาเป็นคนเก่ง คนดี และกล้าประเมิน ท าให้มี ข้าราชการ          
ที่นครสวรรค์ได้รับการประเมิน ๐ ขั้นทั้งปีเช่นกัน ผลก็คือต้องออกจากราชการไป แต่ผมบอกผู้บังคับบัญชาเหล่านี้
ว่าต้องท าหลักฐานให้ชัดเจนเพื่อป้องกันในยามที่เขาอาจจะฟ้องศาลปกครอง  จึงขอให้บันทึกให้ดี การมาสาย

- ๖๔๕ - 

หรือขาดราชการ มีการมอบงานและไม่ได้งานตามก าหนด สิ ่งเหล่านี้ต้องบันทึก ให้ละเอียด เพ่ือที่จะเป็น   
เครื่องป้องกันไว้แก้คดีเวลาอยู่ในศาลปกครอง  
 (๔)  การคัดเลือกคนเก่ง คนดี เข้าสู่ระบบราชการ และขึ้นสู่ต าแหน่งบริหาร ซึ่งผมจะพูดถึง ๒ กรณี
ตัวอย่าง  
 ๑) การด าเนินการสอบเข้ารับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครสวรรค์         
เมื่อผมเดินทางไปรับงานในต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้สักประมาณ ๒ เดือน ก็มีการประกาศรับสมัครสอบ
ข้าราชการในสายงานที่มีวุฒิปริญญาตรี ซึ่งมีอัตราว่างทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ อัตรา แต่ปรากฏว่ามีผู้มาสมัคร           
ทั้งจากในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดรอบ ๆ นครสวรรค์ และที่อ่ืน ๆ รวมแล้วกว่าหมื่นคน ผมเดาได้ทันทีว่า ผู้สมัคร    
จ านวนหนึ่งจะต้องท าทุกวิถีทางที่จะให้สอบได้ หลังจากนั้นไม่นานก็เป็นไปตามที่ผมคาด บัตรฝากมากันล้นหลาม       
แต่บัตรฝากมีมากกว่าที่ผมคิดคือ มีจ านวนมากเกือบเท่ากับอัตราที่ว่าง ถ้าผมให้บัตรฝากพวกนี้ไปพอสมควร           
ก็จะไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครสอบจ านวนมาก ผมรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้ ถ้าให้ฝ่ายหนึ่งไป อีกฝ่ายก็ไม่น่าจะพอใจ 
โดยเฉพาะในบรรยากาศการเมืองที ่ตึงเครียดของจังหวัด ผมเลยต้องตัดสินใจมอบให้มหาวิทยาลัยรามค าแหง        
ซึ่งสันทัดในการออกข้อสอบแบบปรนัยเป็นผู้ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ รวมทั้งการสอบสัมภาษณ์ โดยจังหวัด   
ให้ข้อมูลเพียงขอบเขตความรู้ที่ต้องการ แล้วให้มหาวิทยาลัยรวมคะแนนจัดล าดับมาให้จังหวัด โดยผมประกาศ     
ต่อหน้าที่ประชุมว่า จะขอท าอย่างโปร่งใส ตัวผมเองก็จะไม่ฝากใคร และไม่ขอรับฝากใครทั้งสิ้น 
 เมื่อมหาวิทยาลัยรามค าแหงส่งผลคะแนนมาที่ ผม ผมก็ประกาศผลสอบตามผลคะแนนทันที        
โดยเตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าของบัตรฝากทั้งหลาย แต่ผมคิดว่าผู้ฝาก แต่ละฝ่าย    
จะต้องเช็คข้อมูลกันเองในภายหลังว่าเด็กของฝ่ายอ่ืนได้ไหม ถ้าทุกฝ่ายต่างไม่ได้เขาก็จะรู้กันเองว่า เราท าตาม
เนื้อผ้าจริง ๆ ก็จะท าได้แค่บ่นผู้ว่าราชการจังหวัดลับหลังเท่านั้น และก็ไม่มีการร้องเรียนการสอบครั้งนี้แต่อย่างใด 
และสิ่งที่เป็นตัวชี้ความโปร่งใสชัดเจนคือ หนังสือขอบคุณผมลงชื่อจากผู้สมัครสอบจังหวัดอ่ืน ๆ ที่สอบได้ประมาณ 
๖๐ คน ที่บรรยายว่า “ไม่กล้าคิดว่าจะสอบได้เพราะมาสอบในจังหวัดอ่ืนและไม่มีเส้นมีสายแต่อย่างใด ถือว่าการสอบ
ครั้งนี้ท ากันอย่างโปร่งใสจริง ๆ ขอขอบพระคุณ” ซึ่งเพียงแค่นี้ก็สร้างความปลื้มใจให้กับผมที่ได้ให้โอกาสแก่เด็ก
พวกนี้ ถึงแม้จะรู้ว่าสร้างความไม่พอใจให้แก่เจ้าของบัตรฝากจ านวนไม่น้อย ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการท างาน  
ในอนาคตของผมก็ตาม  
 ๒) การคัดเลือกคนดีคนเก่งเข้าสู่ต าแหน่งบริหารของกรมที่ดิน เมื่อผมได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารง
ต าแหน่งอธิบดีกรมที่ดินนั้น ผมได้ถือโอกาสใช้จังหวะที่ข้าราชการมาแสดงความยินดีกับผมที่จังหวัด โดยตั้งค าถาม
กับข้าราชการกรมท่ีดินที่มาไว้หลายข้อ แต่สองข้อที่ส าคัญก็คือ เรื่องระบบการสอบ ค าตอบของเรื่องระบบการสอบ
คัดเลือกนี้ก็ชัดเจนว่าข้าราชการรู้สึกว่าระบบการสอบคัดเลือกมักไม่ค่อยโปร่งใส มีเด็กผู้ ใหญ่แต่ละสาย               
มีเด็กนักการเมืองได้เป็นส่วนใหญ่ มีการใช้เงินประกอบด้วยในสัดส่วนไม่น้อย ผมจึงตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการสอบ
คัดเลือกแทนการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว แต่ผมก็ได้ใช้วิธีโยนก้อนหินถามทางโดยประกาศแนวความคิดนี้   
ในการสัมมนาผู้บริหารประจ าปีของกรมที่จัดโดยอธิบดีที่ก าลังจะเกษียณ และมีอดีตอธิบดี ๒ ท่าน และอธิบดี         
ในอนาคตคือผมร่วมด้วย เมื่อผมประกาศแนวคิดนี้ไป อดีตอธิบดีท่านหนึ่งซึ่งเคยจัดในลักษณะนี้รีบบอกว่าให้ระวัง
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แล้วส่งตัวกลับไปที่ท างานเดิม เจ้าพนักงานที่ดินหลายจังหวัดได้สอบถามเข้ามาที่กองฝึกอบรมว่า ผู้เข้ารับการอบรม 
มีพฤติกรรมปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดี ทั้งพฤติกรรมการท างานและพฤติกรรมส่วนตัวอย่างเห็นได้ชัดเจน จนถึงกับถาม
มาที่หน่วยฝึกว่าเอายาอะไรให้เขากิน ผมก็ได้ให้แจ้งไปว่า ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาแล้วที่จะท าหน้าที่       
พ่ีเลี้ยงและผู้ฝึกสอนที่ดี โดยให้ก าลังใจ ชี้แนะ และมอบงานที่เหมาะกับเขา เพ่ือให้เขาคงพฤติกรรมที่ดีนั้นไว้ตลอดไป  
 (๒) การสนับสนุนคนดีคนเก่ง การคัดเลือกคนเข้ามาช่วยท างานนั้น ผมยังได้ด าเนินการบางรูปแบบ    
ในทุกจังหวัดและรูปแบบเฉพาะในบางจังหวัด  
 ๑) ส าหรับการคัดเลือกคนเก่งในจังหวัดนครสวรรค์นั้น ได้ใช้วิธีจัดสรรงบประมาณผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้มหาวิทยาลัยเอกชนจัดในเรื่อง “การจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัด การวางแผนและการจัดการในส านักงาน” 
ในลักษณะบรรยายและอภิปรายกลุ่ม โดยให้อาจารย์ช่วยเป็นแมวมองหาผู้มีแนวความคิดและประสบการณ์        
จากที่สัมมนา ซึ่งจากการอบรมส่วนต่าง ๆ ประมาณ ๒,๐๐๐ คน หาคนเก่งมาได้ประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งได้น ามาช่วยกัน
คิดพัฒนาจังหวัด ในอนุกรรมด้านต่าง ๆ และได้จัดสรรขั้นเงินเดือนพิเศษในบุคคลเหล่านี้ด้วย  
 ๒) อีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้ในการสนับสนุนคนดีหรือข้าราชการที่ดีที่อยู่ในชนบทคือ การรับฟังข้อมูล     
จากประชาคมหมู่บ้านโดยหลังจากประชาคมเริ่มตั้งหลักได้สัก ๓ – ๔ เดือน ผมก็ส่งค าถามไปว่าช่วยแจ้งผมมาหน่อย 
ว่าข้าราชการในระดับอ าเภอและต าบลที่ท่านรักและอยากให้อยู่ด้วยนาน ๆ มีชื่ออะไรบ้าง สัก ๓ ชื่อ เรียงกันมา         
และข้าราชการที่ไม่อยากให้อยู่ด้วยเลยชื่ออะไรบ้าง สัก ๓ ชื่อ ประชาคมก็จะทยอยแจ้งเข้ามาที่ตู้ ปณ. ระฆังพ่อเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ท าให้ผมสามารถมีบัญชีข้าราชการที่ชาวบ้านไม่พอใจเพื่อจะใช้ถ่วงดุล การพิจารณา    
ความดีความชอบของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ตรงกับสายตาชาวบ้าน และผมยังได้จัดขั้นเงินเดือนพิเศษให้กับข้าราชการ
ในบัญชีของชาวบ้านด้วย โดยจัดแบ่งจากความชอบของทั้งจังหวัด  
 (๓)  การประเมินผลข้าราชการใน ๕ ระดับ ผมมีความคิดมาตลอดเวลาว่า เมื่อก่อนหน้าในระบบเดิม
เรามีแต่ให้ข้าราชการมีความชอบหนึ่งขั้น หนึ่งขั้นครึ่ง หรือสองขั้น แต่ผู้บัญชาบัญชามักบ่นว่ามีขั้นไม่พอให้คนเก่งคนดี
ทั้งหลาย ผมก็มาถามตัวเองว่าแล้วท าไมเราต้องให้แค่ ๓ ระดับนี้ ถ้าคนที่ท างานสักแต่ท าเช้าชามเย็นชาม    
ท าไมต้องได้หนึ่งขั้น ท าไมไม่ให้ครึ่งขั้น และคนประเภทที่สังกัดไม่เอาเลย ไม่อยากและเบื่อมาก  ก็ท าไมต้องให้
ครึ่งขั้น เราสู้เก็บขั้นเหล่านี้ไปแบ่งให้คนดีคนเก่งไม่ดีหรือ ผมจึงได้ใช้หลักความดีความชอบเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับ ๐ 
ขั้น ๐.๕ ขั้น ๑ ขั้น ๑.๕ ขั้น และ ๒ ขั้น และให้น าไปใช้อย่างจริงจัง ในการพิจารณาบ าเหน็จ โดยขอให้
ผู้บังคับบัญชาต้องกล้าประเมินลูกน้องตามความเป็นจริง โดยยึดหลักว่า Reward กับ Punishment ต้องแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน ซึ่งหลังจากที่เน้นย้ านโยบายอันน้ี เมื่อได้ไปสู่การปฏิบัติจริงก็ปรากฏว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ข้าราชการกรมท่ีดินในส่วนกลางได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒ ขั้นทั้งปี จ านวน ๔๖๑ คน ๑.๕ ขั้น จ านวน 
๒,๔๔๑ คน ๑ ขั้น ๑๕๖ คน ๐.๕ ขั้น จ านวน ๕๖ คน และงดเลื่อนขั้น จ านวน ๑๐ คน วิธีการเดียวกันนี้ผมก็ได้น าไปใช้
ที่จังหวัดนครสวรรค์เช่นกัน ก็มีข้าราชการที่ผู้บังคับบัญชาเป็นคนเก่ง คนดี และกล้าประเมิน ท าให้มี ข้าราชการ          
ที่นครสวรรค์ได้รับการประเมิน ๐ ขั้นทั้งปีเช่นกัน ผลก็คือต้องออกจากราชการไป แต่ผมบอกผู้บังคับบัญชาเหล่านี้
ว่าต้องท าหลักฐานให้ชัดเจนเพื่อป้องกันในยามที่เขาอาจจะฟ้องศาลปกครอง  จึงขอให้บันทึกให้ดี การมาสาย
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หรือขาดราชการ มีการมอบงานและไม่ได้งานตามก าหนด สิ ่งเหล่านี้ต้องบันทึก ให้ละเอียด เพ่ือที่จะเป็น   
เครื่องป้องกันไว้แก้คดีเวลาอยู่ในศาลปกครอง  
 (๔)  การคัดเลือกคนเก่ง คนดี เข้าสู่ระบบราชการ และขึ้นสู่ต าแหน่งบริหาร ซึ่งผมจะพูดถึง ๒ กรณี
ตัวอย่าง  
 ๑) การด าเนินการสอบเข้ารับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครสวรรค์         
เมื่อผมเดินทางไปรับงานในต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้สักประมาณ ๒ เดือน ก็มีการประกาศรับสมัครสอบ
ข้าราชการในสายงานที่มีวุฒิปริญญาตรี ซึ่งมีอัตราว่างทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ อัตรา แต่ปรากฏว่ามีผู้มาสมัคร           
ทั้งจากในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดรอบ ๆ นครสวรรค์ และที่อ่ืน ๆ รวมแล้วกว่าหมื่นคน ผมเดาได้ทันทีว่า ผู้สมัคร    
จ านวนหนึ่งจะต้องท าทุกวิถีทางที่จะให้สอบได้ หลังจากนั้นไม่นานก็เป็นไปตามที่ผมคาด บัตรฝากมากันล้นหลาม       
แต่บัตรฝากมีมากกว่าที่ผมคิดคือ มีจ านวนมากเกือบเท่ากับอัตราที่ว่าง ถ้าผมให้บัตรฝากพวกนี้ไปพอสมควร           
ก็จะไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครสอบจ านวนมาก ผมรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้ ถ้าให้ฝ่ายหนึ่งไป อีกฝ่ายก็ไม่น่าจะพอใจ 
โดยเฉพาะในบรรยากาศการเมืองที ่ตึงเครียดของจังหวัด ผมเลยต้องตัดสินใจมอบให้มหาวิทยาลัยรามค าแหง        
ซึ่งสันทัดในการออกข้อสอบแบบปรนัยเป็นผู้ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ รวมทั้งการสอบสัมภาษณ์ โดยจังหวัด   
ให้ข้อมูลเพียงขอบเขตความรู้ที่ต้องการ แล้วให้มหาวิทยาลัยรวมคะแนนจัดล าดับมาให้จังหวัด โดยผมประกาศ     
ต่อหน้าที่ประชุมว่า จะขอท าอย่างโปร่งใส ตัวผมเองก็จะไม่ฝากใคร และไม่ขอรับฝากใครทั้งสิ้น 
 เมื่อมหาวิทยาลัยรามค าแหงส่งผลคะแนนมาที่ ผม ผมก็ประกาศผลสอบตามผลคะแนนทันที        
โดยเตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าของบัตรฝากทั้งหลาย แต่ผมคิดว่าผู้ฝาก แต่ละฝ่าย    
จะต้องเช็คข้อมูลกันเองในภายหลังว่าเด็กของฝ่ายอ่ืนได้ไหม ถ้าทุกฝ่ายต่างไม่ได้เขาก็จะรู้กันเองว่า เราท าตาม
เนื้อผ้าจริง ๆ ก็จะท าได้แค่บ่นผู้ว่าราชการจังหวัดลับหลังเท่านั้น และก็ไม่มีการร้องเรียนการสอบครั้งนี้แต่อย่างใด 
และสิ่งที่เป็นตัวชี้ความโปร่งใสชัดเจนคือ หนังสือขอบคุณผมลงชื่อจากผู้สมัครสอบจังหวัดอ่ืน ๆ ที่สอบได้ประมาณ 
๖๐ คน ที่บรรยายว่า “ไม่กล้าคิดว่าจะสอบได้เพราะมาสอบในจังหวัดอ่ืนและไม่มีเส้นมีสายแต่อย่างใด ถือว่าการสอบ
ครั้งนี้ท ากันอย่างโปร่งใสจริง ๆ ขอขอบพระคุณ” ซึ่งเพียงแค่นี้ก็สร้างความปลื้มใจให้กับผมที่ได้ให้โอกาสแก่เด็ก
พวกนี้ ถึงแม้จะรู้ว่าสร้างความไม่พอใจให้แก่เจ้าของบัตรฝากจ านวนไม่น้อย ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการท างาน  
ในอนาคตของผมก็ตาม  
 ๒) การคัดเลือกคนดีคนเก่งเข้าสู่ต าแหน่งบริหารของกรมที่ดิน เมื่อผมได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารง
ต าแหน่งอธิบดีกรมที่ดินนั้น ผมได้ถือโอกาสใช้จังหวะที่ข้าราชการมาแสดงความยินดีกับผมที่จังหวัด โดยตั้งค าถาม
กับข้าราชการกรมท่ีดินที่มาไว้หลายข้อ แต่สองข้อที่ส าคัญก็คือ เรื่องระบบการสอบ ค าตอบของเรื่องระบบการสอบ
คัดเลือกนี้ก็ชัดเจนว่าข้าราชการรู้สึกว่าระบบการสอบคัดเลือกมักไม่ค่อยโปร่งใส มีเด็กผู้ ใหญ่แต่ละสาย               
มีเด็กนักการเมืองได้เป็นส่วนใหญ่ มีการใช้เงินประกอบด้วยในสัดส่วนไม่น้อย ผมจึงตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการสอบ
คัดเลือกแทนการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว แต่ผมก็ได้ใช้วิธีโยนก้อนหินถามทางโดยประกาศแนวความคิดนี้   
ในการสัมมนาผู้บริหารประจ าปีของกรมที่จัดโดยอธิบดีที่ก าลังจะเกษียณ และมีอดีตอธิบดี ๒ ท่าน และอธิบดี         
ในอนาคตคือผมร่วมด้วย เมื่อผมประกาศแนวคิดนี้ไป อดีตอธิบดีท่านหนึ่งซึ่งเคยจัดในลักษณะนี้รีบบอกว่าให้ระวัง
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ข้อสอบจะรั่ว เพราะเคยท ามาแล้ว เพราะฉะนั้นผมจึงคิดในใจว่าผมจะท าให้ไม่รั่ว และเมื่อเข้ารับต าแหน่งแล้ว        
ก็มีข้าราชการอาวุโสบ่นว่าถ้าสอบความรู้ทางวิชาการแบบนี้คนแก่จะสู้เด็ ก ๆ ไม่ได้ ผมเลยตอบว่าผมมีวิธีที่จะให้
คะแนนที่คนแก่ก็จะมีแต้มต่อด้านอาวุโสด้วย ผมจึงต้องปรับปรุงระบบให้ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากคนนอกในสายอาจารย์จาก ๓ มหาวิทยาลัยและจากส านักงาน ก.พ. เข้ามาร่วมด้วย      
เป็นครั้งแรกของกรมที่ดิน และวางแนวทางในคัดเลือกขึ้นใหม่ โดยวิธีการเข้มขึ้น ได้แก่ สอบข้อเขียน จัดท าผลงาน 
น าเสนอผลงานวิสัยทัศน์โดยพาวเวอร์พอยนต์ สอบสัมภาษณ์และประเมินคนละ ๓ บุคคล โดยถือเป็นการเอกซเรย์   
ตัวบุคคลท้ังทางวิชาการ ประสบการณ์ ประวัติการท างานและความอาวุโสในระบบราชการ  โดยมีหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังนี้ สอบข้อเขียน ๓๐ คะแนน  
 - ผมรู้อยู่แล้วว่า ข้าราชการกรมที่ดินจะมีสาย มีพวก มีกลุ่มอยู่มาก เพราะฉะนั้นโอกาสที่ข้อสอบ
จะรั่วก็เกิดจากการมีสาย มีลูกน้อง มีนาย ตรงนี้แหละผมก็ออกข้อสอบโดยจะต้องให้ไม่มีโอกาสที่จะไปบอกได้ 
การออกข้อสอบของผมจึงได้แต่งตั้งเป็นกรรมการออกข้อสอบ โดยคัดเลือกข้าราชการที่มีผลงานและมีประวัติดี
จ านวน ๑๐ คน เป็นการลับและไม่รู้ล่วงหน้า เมื่อมีค าสั่งแล้วผมได้เชิญให้มาร่วมออกข้อสอบโดยไม่แจ้งว่าเชิญมา
ออกข้อสอบ แต่เป็นการแจ้งให้มารับประทานอาหารเย็นกับอธิบดีที่ห้องประชุมกรม ก่อนล่วงหน้าวันสอบ ๑ วัน 
ก าหนดให้ออกข้อสอบคนละ ๕ ข้อ และปิดผนึกพร้อมลงลายชื่อก ากับ ส่งให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา      
และเรียบเรียงใหม่ในเวลา ๑ ชั่วโมงก่อนการสอบในวันรุ่งขึ้น เรียบเรียงใหม่ทั้งหมด ๑๐ คน ๆ ละ ๕ ข้อ ก็เป็น 
๕๐ ข้อ กรรมการจะมาเรียบเรียงใหม่ให้เหลือ ๒ ข้อ เป็นสายทะเบียน ๑ ข้อ สายงานช่าง ๑ ข้อ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธี  
ที่ป้องกันไม่ให้ข้อสอบรั่วได้หรือถ้าหลุดไปได้ก็เป็นส่วนเดียวของบางคนที่ออก แต่เมื่อรวมกันเข้าไปแล้วจะท าให้     
ไม่มีประโยชน์มากนัก และผมได้ประกาศหน้าห้องสอบแล้วด้วยว่า ให้ตอบว่าจะน าความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติจริง
อย่างไร ย้ าขอไม่ให้ตอบเฉพาะวิชาการล้วน ๆ เพราะไม่ม่ันใจว่าท่านจะน าไปใช้อย่างไร  
 - การตรวจกระดาษค าตอบ กรรมการผู้ตรวจ ประกอบทั้งอาจารย์จากภายนอกและข้าราชการ
ภายในซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านความรู้ ประสบการณ์และซื่อสัตย์  
 - สอบสัมภาษณ์ ๔๐ คะแนน  
   (๑) ให้คะแนนตามเอกสารผลการปฏิบัติงานดีเด่นและข้อเสนอวิสัยทัศน์ ๒๕ คะแนน 
กรรมการผู้พิจารณาให้คะแนน จ านวน ๖ คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผู้แทนจากส านักงาน ก.พ. 
และข้าราชการกรมที่ดิน โดยข้าราชการจากกรมที่ดินที่มีอยู่นั้นรวมกันเป็นเสียงข้างน้อย พิจารณาให้คะแนน   
จากเนื้อหาในเอกสาร 
   (๒) การให้คะแนนน าเสนอผลการปฏิบัติงานดี เด่นและข้อเสนอวิสัยทัศน์ในรูปแบบ             
พาวเวอร์พอยนต์ ๑๕ คะแนน ซึ่งตรงนี้ประสงค์จะตรวจสอบว่า เอกสารที่ท ามานั้น ผู้สอบรู้เรื่องเองบ้างไหม       
หรือให้คนอ่ืนท าให้ทั้งหมด จากการตรวจให้เสนอพาวเวอร์พอยนต์และซักถามแล้ว กรรมการก็จะให้คะแนนตรงนี้
และสามารถจะกลับไปปรับคะแนนในเอกสารที่ให้ไปก่อนหน้านี้ได้ เมื่อพบว่าไม่มีความรู้เลยในสิ่งท่ีส่งมา  
   (๓) การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ๓๐ คะแนน โดยยึดการครองต าแหน่งระดับ ๗       
๑๐ คะแนน การประเมินจากผู้บริหารระดับสูง ๒๐ คะแนน  
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 ผลการสอบนี้ปรากฏว่า ข้าราชการที่มีผลงานแต่ไม่ใช่เด็กนายและข้าราชการอาวุโสที่มีผลงาน
ดีเด่น ผลงานดีเป็นที่ยอมรับ ผ่านการสอบได้เป็นจ านวนมาก และได้ผู้บริหารที่เป็นที่พ่ึงพาของผู้ใต้ผู้บังคับบัญชาได้ 
ซึ่งเป็นไปตามแนวพระบรมราโชวาทให้ส่งเสริมคนดีได้ขึ้นปกครองบ้านเมือง วิธีการคัดเลือกนี้ทราบว่าผู้แทน
ส านักงาน ก.พ. (นางบุษบา ไกรวิเชียร) ซึ่งภายหลังได้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. ได้เอ่ยชมเชยว่า    
ส่วนราชการอ่ืนน่าจะยึดเป็นแบบอย่างได้  ซึ่งกรมที่ดินได้เขียนระบบทั้งหมดเป็นลักษณะ Best Practice         
ส่งส านักงาน ก.พ. ด้วย  
 (๕) การแก้ปัญหากรณีการจัดซื้อเครื่อง GPS ของกรมที่ดิน ก่อนที่ผมจะมารับต าแหน่งอธิบดี    
กรมที่ดิน ผมได้เรียนแล้วว่า ผมได้ตั้งค าถามไว้ถามชาวกรมที่ดินที่มาแสดงความยินดีกับผมเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรี     
ให้ไปนั่งกรมที่ดิน สิ่งที่ผมได้รับการร้องเรียนนอกจากเรื่องสอบที่ผมได้พูดก่อนหน้านี้แล้ว ก็มีเรื่อง เครื่องค่าพิกัด  
ด้วยสัญญาณดาวเทียม หรือเรียกว่าเครื่อง GPS ซึ่งใช้ในการรังวัดของเจ้าหน้าที่ที่ดิน มีปัญหามากเนื่องจากกล้อง
คุณภาพไม่ดี เสียบ่อยและรับสัญญาณไม่ได้ตามที่ก าหนดคุณสมบัติไว้ ผมก็รับปัญหานี ้ไว้ และเมื ่อผมมารับ
ต าแหน่งอธิบดีกรมที่ดินก็ได้สอบถามจากส านักกองที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องนี้ ก็ปรากฏว่า ข้อมูลยืนยันตรงกัน 
ผมก็ถามว่าแล้วกล้องที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช้มาตั้งแต่เมื่อไร ก็ปรากฏว่ามาในช่วงก่อนหน้าที่ผมจะมารับต าแหน่ง ๓ – ๔ ปี 
ผมก็ถามว่าแล้วเดิมใช้กล้องอะไร เขาบอกใช้กล้องของประเทศในยุโรปซึ่งคุณภาพดีกว่า  และใช้กันมานานแล้ว 
หลังจากนั้นไม่นานก็เป็นเวลาที่กรมจะต้องจัดซื้อในปี ๒๕๔๙ เครื่องค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมนี้ จ านวน     
๒๗ เครื่อง ด้วยวงเงินงบประมาณ ๕๖ ล้านบาท ผมได้รับทราบปัญหาก่อนหน้านี้ และได้ประกาศในที่ประชุมกรม     
แล้วว่าขอให้ซื้อเครื่องนี้อย่างโปร่งใส เพราะว่าผมได้รับค าบ่นจากผู ้ใช้มามาก เพื่อให้ผู ้บริหารได้ทราบทั่วกันว่า      
เรื ่องนี ้ผมยืนยันเจตนาของผม และผมก็ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ก็ปรากฏว่า มีรายงานของ     
คณะผู้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ RTKGPS คือเครื่องนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่            
๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ได้รายงานว่า เจ้าหน้าที่รังวัดประสบปัญหาการใช้งานเครื่อง GPS เช่น ส่งสัญญาณวิทยุไม่ได้ 
รับสัญญาณดาวเทียมได้ขาด ๆ หาย ๆ ท าให้ท างานได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของส านักเทคโนโลยีท าแผนที่               
และในอดีตกรมเคยซื้อกล้องยี่ห้อ ข และ ค จากประเทศในยุโรป ซึ่งคุณภาพดีกว่ากล้อง ก ที่ปัจจุบันซื้อใช้กันอยู่         
ผมก็มาตรวจสอบต่อมาอีกว่า แล้วเป็นไปได้อย่างไรที่เราเปลี่ยนมาใช้ยี่ ห้อใหม่ซึ่งคุณภาพด้อยกว่า ก็มาดู
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ซึ่งท าหน้าที่มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ คือแต่งตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ 
ปรากฏว่ากรรมการชุดนี ้ท าหน้าที ่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ทุกเรื ่อง ตั ้งแต่ซื ้อวิทยุ จนถึงซื ้อ
แทรกเตอร์ แค่นี้ก็คงจะรู้แล้วว่า ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่า กรรมการแต่ละคนหรือ สองสามคนก็จะรู้เฉพาะเรื่องหนึ่ง   
อีกสองสามคนอาจจะรู้อีกเรื ่องหนึ่ง กรรมการชุดนี ้ตั ้งไว้หลายคน แล้วก็ไม่มีผู ้เชี ่ยวชาญ หรือไม่มีผู ้มีความรู้
เกี่ยวข้องกับกล้อง GPS เข้าไปร่วมด้วย ผมจึงได้แต่งตั้งโดยเรียนเชิญ อาจารย์ชูเกียรติ วิเชียรเจริญ อาจารย์
ประจ าภาควิชาวิศวกรรมส ารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นกรรมการด้วย  
ซึ ่งอาจารย ์ช ูเก ียรติได ้ให้ข ้อเสนอแนะที่ส าคัญว่า เสาอากาศของเครื่องรับสัญญาณ RTK Base Station           
ควรใช้แบบเสาอากาศภายนอก เพ่ือจะได้ไม่ต้องน าตัวเครื่องไปวางตากแดดยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้เครื่องมีอายุ
การใช้งานสั้นลง อาจารย์ชูเกียรติก็ยังเสนอแนะอีกว่า เสาอากาศของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม RTK Rover Station 



- ๖๔๖ - 

ข้อสอบจะรั่ว เพราะเคยท ามาแล้ว เพราะฉะนั้นผมจึงคิดในใจว่าผมจะท าให้ไม่รั่ว และเมื่อเข้ารับต าแหน่งแล้ว        
ก็มีข้าราชการอาวุโสบ่นว่าถ้าสอบความรู้ทางวิชาการแบบนี้คนแก่จะสู้เด็ ก ๆ ไม่ได้ ผมเลยตอบว่าผมมีวิธีที่จะให้
คะแนนที่คนแก่ก็จะมีแต้มต่อด้านอาวุโสด้วย ผมจึงต้องปรับปรุงระบบให้ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากคนนอกในสายอาจารย์จาก ๓ มหาวิทยาลัยและจากส านักงาน ก.พ. เข้ามาร่วมด้วย      
เป็นครั้งแรกของกรมที่ดิน และวางแนวทางในคัดเลือกขึ้นใหม่ โดยวิธีการเข้มขึ้น ได้แก่ สอบข้อเขียน จัดท าผลงาน 
น าเสนอผลงานวิสัยทัศน์โดยพาวเวอร์พอยนต์ สอบสัมภาษณ์และประเมินคนละ ๓ บุคคล โดยถือเป็นการเอกซเรย์   
ตัวบุคคลท้ังทางวิชาการ ประสบการณ์ ประวัติการท างานและความอาวุโสในระบบราชการ  โดยมีหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังนี้ สอบข้อเขียน ๓๐ คะแนน  
 - ผมรู้อยู่แล้วว่า ข้าราชการกรมที่ดินจะมีสาย มีพวก มีกลุ่มอยู่มาก เพราะฉะนั้นโอกาสที่ข้อสอบ
จะรั่วก็เกิดจากการมีสาย มีลูกน้อง มีนาย ตรงนี้แหละผมก็ออกข้อสอบโดยจะต้องให้ไม่มีโอกาสที่จะไปบอกได้ 
การออกข้อสอบของผมจึงได้แต่งตั้งเป็นกรรมการออกข้อสอบ โดยคัดเลือกข้าราชการที่มีผลงานและมีประวัติดี
จ านวน ๑๐ คน เป็นการลับและไม่รู้ล่วงหน้า เมื่อมีค าสั่งแล้วผมได้เชิญให้มาร่วมออกข้อสอบโดยไม่แจ้งว่าเชิญมา
ออกข้อสอบ แต่เป็นการแจ้งให้มารับประทานอาหารเย็นกับอธิบดีที่ห้องประชุมกรม ก่อนล่วงหน้าวันสอบ ๑ วัน 
ก าหนดให้ออกข้อสอบคนละ ๕ ข้อ และปิดผนึกพร้อมลงลายชื่อก ากับ ส่งให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา      
และเรียบเรียงใหม่ในเวลา ๑ ชั่วโมงก่อนการสอบในวันรุ่งขึ้น เรียบเรียงใหม่ทั้งหมด ๑๐ คน ๆ ละ ๕ ข้อ ก็เป็น 
๕๐ ข้อ กรรมการจะมาเรียบเรียงใหม่ให้เหลือ ๒ ข้อ เป็นสายทะเบียน ๑ ข้อ สายงานช่าง ๑ ข้อ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธี  
ที่ป้องกันไม่ให้ข้อสอบรั่วได้หรือถ้าหลุดไปได้ก็เป็นส่วนเดียวของบางคนที่ออก แต่เมื่อรวมกันเข้าไปแล้วจะท าให้     
ไม่มีประโยชน์มากนัก และผมได้ประกาศหน้าห้องสอบแล้วด้วยว่า ให้ตอบว่าจะน าความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติจริง
อย่างไร ย้ าขอไม่ให้ตอบเฉพาะวิชาการล้วน ๆ เพราะไม่ม่ันใจว่าท่านจะน าไปใช้อย่างไร  
 - การตรวจกระดาษค าตอบ กรรมการผู้ตรวจ ประกอบทั้งอาจารย์จากภายนอกและข้าราชการ
ภายในซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านความรู้ ประสบการณ์และซื่อสัตย์  
 - สอบสัมภาษณ์ ๔๐ คะแนน  
   (๑) ให้คะแนนตามเอกสารผลการปฏิบัติงานดีเด่นและข้อเสนอวิสัยทัศน์ ๒๕ คะแนน 
กรรมการผู้พิจารณาให้คะแนน จ านวน ๖ คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผู้แทนจากส านักงาน ก.พ. 
และข้าราชการกรมที่ดิน โดยข้าราชการจากกรมที่ดินที่มีอยู่นั้นรวมกันเป็นเสียงข้างน้อย พิจารณาให้คะแนน   
จากเนื้อหาในเอกสาร 
   (๒) การให้คะแนนน าเสนอผลการปฏิบัติงานดี เด่นและข้อเสนอวิสัยทัศน์ในรูปแบบ             
พาวเวอร์พอยนต์ ๑๕ คะแนน ซึ่งตรงนี้ประสงค์จะตรวจสอบว่า เอกสารที่ท ามานั้น ผู้สอบรู้เรื่องเองบ้างไหม       
หรือให้คนอ่ืนท าให้ทั้งหมด จากการตรวจให้เสนอพาวเวอร์พอยนต์และซักถามแล้ว กรรมการก็จะให้คะแนนตรงนี้
และสามารถจะกลับไปปรับคะแนนในเอกสารที่ให้ไปก่อนหน้านี้ได้ เมื่อพบว่าไม่มีความรู้เลยในสิ่งท่ีส่งมา  
   (๓) การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ๓๐ คะแนน โดยยึดการครองต าแหน่งระดับ ๗       
๑๐ คะแนน การประเมินจากผู้บริหารระดับสูง ๒๐ คะแนน  

- ๖๔๗ - 

 ผลการสอบนี้ปรากฏว่า ข้าราชการที่มีผลงานแต่ไม่ใช่เด็กนายและข้าราชการอาวุโสที่มีผลงาน
ดีเด่น ผลงานดีเป็นที่ยอมรับ ผ่านการสอบได้เป็นจ านวนมาก และได้ผู้บริหารที่เป็นที่พ่ึงพาของผู้ใต้ผู้บังคับบัญชาได้ 
ซึ่งเป็นไปตามแนวพระบรมราโชวาทให้ส่งเสริมคนดีได้ขึ้นปกครองบ้านเมือง วิธีการคัดเลือกนี้ทราบว่าผู้แทน
ส านักงาน ก.พ. (นางบุษบา ไกรวิเชียร) ซึ่งภายหลังได้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. ได้เอ่ยชมเชยว่า    
ส่วนราชการอ่ืนน่าจะยึดเป็นแบบอย่างได้  ซึ่งกรมที่ดินได้เขียนระบบทั้งหมดเป็นลักษณะ Best Practice         
ส่งส านักงาน ก.พ. ด้วย  
 (๕) การแก้ปัญหากรณีการจัดซื้อเครื่อง GPS ของกรมที่ดิน ก่อนที่ผมจะมารับต าแหน่งอธิบดี    
กรมที่ดิน ผมได้เรียนแล้วว่า ผมได้ตั้งค าถามไว้ถามชาวกรมที่ดินที่มาแสดงความยินดีกับผมเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรี     
ให้ไปนั่งกรมที่ดิน สิ่งที่ผมได้รับการร้องเรียนนอกจากเรื่องสอบที่ผมได้พูดก่อนหน้านี้แล้ว ก็มีเรื่อง เครื่องค่าพิกัด  
ด้วยสัญญาณดาวเทียม หรือเรียกว่าเครื่อง GPS ซึ่งใช้ในการรังวัดของเจ้าหน้าที่ที่ดิน มีปัญหามากเนื่องจากกล้อง
คุณภาพไม่ดี เสียบ่อยและรับสัญญาณไม่ได้ตามที่ก าหนดคุณสมบัติไว้ ผมก็รับปัญหานี ้ไว้ และเมื ่อผมมารับ
ต าแหน่งอธิบดีกรมที่ดินก็ได้สอบถามจากส านักกองที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องนี้ ก็ปรากฏว่า ข้อมูลยืนยันตรงกัน 
ผมก็ถามว่าแล้วกล้องที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช้มาตั้งแต่เมื่อไร ก็ปรากฏว่ามาในช่วงก่อนหน้าที่ผมจะมารับต าแหน่ง ๓ – ๔ ปี 
ผมก็ถามว่าแล้วเดิมใช้กล้องอะไร เขาบอกใช้กล้องของประเทศในยุโรปซึ่งคุณภาพดีกว่า  และใช้กันมานานแล้ว 
หลังจากนั้นไม่นานก็เป็นเวลาที่กรมจะต้องจัดซื้อในปี ๒๕๔๙ เครื่องค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมนี้ จ านวน     
๒๗ เครื่อง ด้วยวงเงินงบประมาณ ๕๖ ล้านบาท ผมได้รับทราบปัญหาก่อนหน้านี้ และได้ประกาศในที่ประชุมกรม     
แล้วว่าขอให้ซื้อเครื่องนี้อย่างโปร่งใส เพราะว่าผมได้รับค าบ่นจากผู ้ใช้มามาก เพื่อให้ผู ้บริหารได้ทราบทั่วกันว่า      
เรื ่องนี ้ผมยืนยันเจตนาของผม และผมก็ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ก็ปรากฏว่า มีรายงานของ     
คณะผู้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ RTKGPS คือเครื่องนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่            
๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ได้รายงานว่า เจ้าหน้าที่รังวัดประสบปัญหาการใช้งานเครื่อง GPS เช่น ส่งสัญญาณวิทยุไม่ได้ 
รับสัญญาณดาวเทียมได้ขาด ๆ หาย ๆ ท าให้ท างานได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของส านักเทคโนโลยีท าแผนที่               
และในอดีตกรมเคยซื้อกล้องยี่ห้อ ข และ ค จากประเทศในยุโรป ซึ่งคุณภาพดีกว่ากล้อง ก ที่ปัจจุบันซื้อใช้กันอยู่         
ผมก็มาตรวจสอบต่อมาอีกว่า แล้วเป็นไปได้อย่างไรที่เราเปลี่ยนมาใช้ยี่ ห้อใหม่ซึ่งคุณภาพด้อยกว่า ก็มาดู
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ซึ่งท าหน้าที่มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ คือแต่งตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ 
ปรากฏว่ากรรมการชุดนี ้ท าหน้าที ่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ทุกเรื ่อง ตั ้งแต่ซื ้อวิทยุ จนถึงซื ้อ
แทรกเตอร์ แค่นี้ก็คงจะรู้แล้วว่า ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่า กรรมการแต่ละคนหรือ สองสามคนก็จะรู้เฉพาะเรื่องหนึ่ง   
อีกสองสามคนอาจจะรู้อีกเรื ่องหนึ่ง กรรมการชุดนี ้ตั ้งไว้หลายคน แล้วก็ไม่มีผู ้เชี ่ยวชาญ หรือไม่มีผู ้มีความรู้
เกี่ยวข้องกับกล้อง GPS เข้าไปร่วมด้วย ผมจึงได้แต่งตั้งโดยเรียนเชิญ อาจารย์ชูเกียรติ วิเชียรเจริญ อาจารย์
ประจ าภาควิชาวิศวกรรมส ารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นกรรมการด้วย  
ซึ ่งอาจารย ์ช ูเก ียรติได ้ให้ข ้อเสนอแนะที่ส าคัญว่า เสาอากาศของเครื่องรับสัญญาณ RTK Base Station           
ควรใช้แบบเสาอากาศภายนอก เพ่ือจะได้ไม่ต้องน าตัวเครื่องไปวางตากแดดยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้เครื่องมีอายุ
การใช้งานสั้นลง อาจารย์ชูเกียรติก็ยังเสนอแนะอีกว่า เสาอากาศของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม RTK Rover Station 
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ควรใช้เสาแบบเสาอากาศภายนอกเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้าย เนื่องจากในการใช้งานต้องวางไว้บนเสา และต้อง
เคลื่อนย้ายตลอดเวลา หากใช้อุปกรณ์ที่มีเครื่องรับสัญญาณและเสาอากาศเป็นชิ้นเดียวกันจะมีน้ าหนักมาก          
และเป็นภาระในการเคลื่อนย้ายเมื่ออาจารย์ชูเกียรติได้เสนอแบบนี้ในคณะกรรมการชุดเดิมที่เขาตั้งกันมา ปรากฏว่า
กรรมการผู้ใหญ่บางท่านก็คัดค้านเห็นแย้ง ทั้งในแง่คุณลักษณะเฉพาะและเห็นว่า ยี่ห้อที่ตามคุณลักษณะเฉพาะใหม่
ราคาจะสูงกว่างบประมาณ คงท าไม่ได้ กรรมการท่านอื่นที่ไม่มีความรู้ ก็พลอยเห็นด้วยกับกรรมการที่แย้งไปด้วย 
ผมจึงหาวิธีแก้ปัญหาคือ  
 ๑) ขอให้อาจารย์ชูเกียรติบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
 ๒) ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดใหม่ โดยได้ยกเลิก
คณะกรรมการชุดเดิมที่แต่งตั้งในปี ๒๕๔๗ เนื่องจากปกติจะไม่ค่อยเห็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแบบนี้คือ ชุดเดียว
ซื้อทุกอย่าง ผมจึงให้แต่งตั้งตามระบบท่ีใช้กันอยู่ทุกกรมคือ ให้ได้มีกรรมการที่มีความรู้ความช านาญในการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เป็นรายครุภัณฑ์ไป โดยในกรณีของเครื่อง GPS นี้จะมีอาจารย์ชูเกียรติร่วมเป็นกรรมการด้วย 
และให้ก าหนดเปลี่ยนแปลง แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม หรือ GPS  
แบบจลน์   
 ๓) และแต่งตั ้งคณะกรรมการชุด เดียวกันนี ้ เพื่อก าหนดขอบเขตงานหรือ TOR และร่าง
เอกสารประกวดราคา และร่างประกาศเชิญชวนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการ     
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๔) อนุมัติคุณสมบัติของกล้อง GPS ตามที่คณะกรรมการร่างขอบเขตงานได้ก าหนดและประกาศ     
ในเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งปรากฏว่ามีบริษัท ๒ แห่ง คัดค้าน
คุณสมบัติครุภัณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ผลการพิจารณาปรากฏว่า คณะกรรมการยืนยันตาม TOR เดิม 
เพ่ือให้ได้กล้องคุณภาพสูงเหมาะสมกับการใช้งาน  
 ๕) ผมได้เชิญผู้ที่มาซื้อซองทั้งหมด และประกาศต่อหน้าข้าราชการและผู้ที่มาซื้อซองทั้งหมด     
ให้ทราบว่างานนี้ไม่มีการช่วยเหลือ ไม่มีนอกมีในทั้งสิ้น ขอให้ประกวดราคาโดยสู้กันให้เต็มที่  เพื่อให้ได้
ราคาที่ดีที ่สุดโดยมีคุณภาพตามที่เราก าหนดในคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ความมั่นใจกับผู ้ซื ้อซองทุกท่าน         
ว่าไม่ต้องเป็นห่วงใด ๆ เรื่องการที่จะมีผู้ใหญ่ไปช่วยใคร บริษัทไหน  
 ผลของการด าเนินการในท้ายที่สุด กรมที่ดินสามารถด าเนินการจัดซื้อกล้อง GPS ยี่ห้อ ข     
โดยวิธี E-auction ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่ายี่ห้อ ก ซึ่งเป็นยี่ห้อที่กรมที่ดินมีไว้ใช้งานก่อนหน้านี้ จ านวน ๒๗ เครื่อง    
ในราคา ๔๕,๙๐๐,๐๐๐ บาทเศษ จากวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๖ ล้านบาท ท าให้กรมที่ดินสามารถประหยัด
งบประมาณจ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๖ ของยอดเงินงบประมาณ นอกเหนือจาก    
การประหยัดงบประมาณแล้ว การด าเนินงานอย่างโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และความเห็น    
ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท าให้กรมที่ดินได้กล้อง GPS ที่มีคุณภาพสูงไว้ใช้งาน ซึ่งกว่าจะส าเร็จได้ใช้เวลาร่วม     
๘ เดือน ในการเปลี ่ยนแปลง (Change Management) แบบไม่เกรงใจคนเก่า แต่มุ่งประโยชน์ส่วนรวม   
เป็นส าคัญ และเท่าที่ผมตรวจสอบดูแล้วจนถึงวันนี้ทราบว่ากรมท่ีดินก็ยังคงซื้อยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงลักษณะนี้ใช้อยู่ 
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 ๒.๑๑ การท างานอย่างมีระบบ อดีต ปัจจุบันและอนาคต  
 การท างานให้เกิดความส าเร็จและมีความย่ังยืนได้นั้น ต้องสร้างระบบขึ้นมา มิใช่ทุกอย่างฝากไว้กับ
ผู้น าคนเดียว ต่อให้ผู้น าดีและเก่งอย่างไร เก่งเพียงใด พอย้ายไปสิ่งที่ท าอยู่ก็ไม่มีใครท าต่อ และกระทรวงมหาดไทย  
ก็ถูกบ่นจากประชาชนก็เรื่องนี้ คือของดี ๆ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งท าไว้ คนใหม่มาไม่ท าต่อ กระทรวงก็ท า
อะไรไม่ได้ เพราะไม่ได้สร้างระบบขึ้นมารองรับ ผมจะขอพูดถึงเรื่องนี้ใน ๒ มิติ คือ มิติเมื่อเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
และเมื่อเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มีโอกาสชี้แจงนโยบายต่อผู้ว่าราชจังหวัดทั้งหลายไว้ว่าจะสร้างระบบ
อะไรขึ ้นมาบ้าง แม้จะไม่มีโอกาสท าเนื่องจากระยะเวลาที่อยู่สั้นเกินกว่าจะท าได้ เพราะการแทรกแซงของ         
ฝ่ายการเมืองในข้อหาสั่งผมซ้ายหันขวาหันไม่ได้ ผมจึงอยากฝากสิ่งที่ผมประกาศไว้หลาย ๆ ข้อเป็นแนวคิด      
ให้แก่นักปกครองรุ่นต่อไปลองพิจารณาดู  
 (๑) การจัดระบบบริหารงานเมื่อเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
 นอกเหนือจากระบบต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เช่น ระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน        
ในรูปประชาคมหมู่บ้าน ระบบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระบบการแก้ปัญหาความยากจน              
และการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น สิ่งที่ส าคัญคือการบริหารและวางระบบการท างาน ซึ่งมีระบบงานที่เกี่ยวข้องดังนี้  
 ๑) ยุทธศาสตร์ ผู้เขียนได้เริ่มฟังจากข้าราชการที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชนหลัก ๆ ของจังหวัด มูลนิธิ-
สมาคมเพื่อสังคม ประธานกลุ่มอาชีพหลัก ๆ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ปราชญ์ชาวบ้าน NGO หลัก ๆ กลุ่มสตรี 
ผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น โดยผู้เขียนได้เชิญมาสัมมนาในเดือนสิงหาคม ก่อนวันเข้ารับ
ต าแหน่ง  (๑ ตุลาคม ๒๕๔๖) ตามนโยบายรัฐบาลสมัยนั้น ที่ก าหนดให้ผู้ได้รับการโยกย้ายไปหาข้อมูลล่วงหน้า           
เพ่ือหาแนวทางการท างานก่อนเข้ารับต าแหน่ง ผู้ เขียนจึงได้ไปศึกษาข้อมูลล่วงหน้าจากแผนพัฒนาจังหวัด            
ถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัด และศึกษาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการศึกษาต่าง ๆ    
ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครสวรรค์ และได้แจ้งให้จังหวัดเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นมาสัมมนา           
โดยแบ่งหัวข้อการสัมมนาไปตามสาขา อันประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความสงบเรียบร้อย และให้สถาบันราชภัฏจัดวิทยากรกระบวนการมาเป็นผู้ด าเนินการสัมมนาในแต่ละกลุ่มย่อย 
โดยก าหนดขั้นตอนการสัมมนาเป็นดังนี้ 
  - หนึ่งชั่วโมงแรก เป็นการพบปะของผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ฟังปัญหาด้านต่าง ๆ โดยรวม        
จากเวทีใหญ่  
  - แบ่งกลุ่ม ชั่วโมงหลังจากนั้นถึง ๑๕.๐๐ น. จะแบ่งกลุ่มสัมมนาเป็น ๔ สาขาตามที่ผมจัดไว้แล้ว 
เพ่ือให้อภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เขาเห็น หลังจากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ให้เสนอผลการระดมสมอง
ของแต่ละกลุ่มและอภิปรายอีกครั้งในเวทีใหญ่ ผมได้แจ้งต่อที่ประชุมในหนึ่งชั่วโมงแรกของที่ประชุมว่า          
ผมไม่มีนโยบายเฉพาะของผม แต่นโยบายในขณะนี้ของผมคือ สิ่งต่าง ๆ ที่ท่านทั้งหลายอยากให้ผมมาช่วยพัฒนา
บ้านของท่าน จึงขอฟังปัญหาโดยรวมก่อน และหลังจากนี้ก็ขอให้ไปถกกันในรายละเอียด และมาคุยสรุปกัน        
ในตอนเย็นอีกรอบหนึ่ง 
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ควรใช้เสาแบบเสาอากาศภายนอกเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้าย เนื่องจากในการใช้งานต้องวางไว้บนเสา และต้อง
เคลื่อนย้ายตลอดเวลา หากใช้อุปกรณ์ที่มีเครื่องรับสัญญาณและเสาอากาศเป็นชิ้นเดียวกันจะมีน้ าหนักมาก          
และเป็นภาระในการเคลื่อนย้ายเมื่ออาจารย์ชูเกียรติได้เสนอแบบนี้ในคณะกรรมการชุดเดิมที่เขาตั้งกันมา ปรากฏว่า
กรรมการผู้ใหญ่บางท่านก็คัดค้านเห็นแย้ง ทั้งในแง่คุณลักษณะเฉพาะและเห็นว่า ยี่ห้อที่ตามคุณลักษณะเฉพาะใหม่
ราคาจะสูงกว่างบประมาณ คงท าไม่ได้ กรรมการท่านอื่นที่ไม่มีความรู้ ก็พลอยเห็นด้วยกับกรรมการที่แย้งไปด้วย 
ผมจึงหาวิธีแก้ปัญหาคือ  
 ๑) ขอให้อาจารย์ชูเกียรติบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
 ๒) ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดใหม่ โดยได้ยกเลิก
คณะกรรมการชุดเดิมที่แต่งตั้งในปี ๒๕๔๗ เนื่องจากปกติจะไม่ค่อยเห็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแบบนี้คือ ชุดเดียว
ซื้อทุกอย่าง ผมจึงให้แต่งตั้งตามระบบท่ีใช้กันอยู่ทุกกรมคือ ให้ได้มีกรรมการที่มีความรู้ความช านาญในการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เป็นรายครุภัณฑ์ไป โดยในกรณีของเครื่อง GPS นี้จะมีอาจารย์ชูเกียรติร่วมเป็นกรรมการด้วย 
และให้ก าหนดเปลี่ยนแปลง แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม หรือ GPS  
แบบจลน์   
 ๓) และแต่งตั ้งคณะกรรมการชุด เดียวกันนี ้ เพื่อก าหนดขอบเขตงานหรือ TOR และร่าง
เอกสารประกวดราคา และร่างประกาศเชิญชวนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการ     
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๔) อนุมัติคุณสมบัติของกล้อง GPS ตามที่คณะกรรมการร่างขอบเขตงานได้ก าหนดและประกาศ     
ในเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งปรากฏว่ามีบริษัท ๒ แห่ง คัดค้าน
คุณสมบัติครุภัณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ผลการพิจารณาปรากฏว่า คณะกรรมการยืนยันตาม TOR เดิม 
เพ่ือให้ได้กล้องคุณภาพสูงเหมาะสมกับการใช้งาน  
 ๕) ผมได้เชิญผู้ที่มาซื้อซองทั้งหมด และประกาศต่อหน้าข้าราชการและผู้ที่มาซื้อซองทั้งหมด     
ให้ทราบว่างานนี้ไม่มีการช่วยเหลือ ไม่มีนอกมีในทั้งสิ้น ขอให้ประกวดราคาโดยสู้กันให้เต็มที่  เพื่อให้ได้
ราคาที่ดีที ่สุดโดยมีคุณภาพตามที่เราก าหนดในคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ความมั่นใจกับผู ้ซื ้อซองทุกท่าน         
ว่าไม่ต้องเป็นห่วงใด ๆ เรื่องการที่จะมีผู้ใหญ่ไปช่วยใคร บริษัทไหน  
 ผลของการด าเนินการในท้ายที่สุด กรมที่ดินสามารถด าเนินการจัดซื้อกล้อง GPS ยี่ห้อ ข     
โดยวิธี E-auction ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่ายี่ห้อ ก ซึ่งเป็นยี่ห้อที่กรมที่ดินมีไว้ใช้งานก่อนหน้านี้ จ านวน ๒๗ เครื่อง    
ในราคา ๔๕,๙๐๐,๐๐๐ บาทเศษ จากวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๖ ล้านบาท ท าให้กรมที่ดินสามารถประหยัด
งบประมาณจ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๖ ของยอดเงินงบประมาณ นอกเหนือจาก    
การประหยัดงบประมาณแล้ว การด าเนินงานอย่างโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และความเห็น    
ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท าให้กรมที่ดินได้กล้อง GPS ที่มีคุณภาพสูงไว้ใช้งาน ซึ่งกว่าจะส าเร็จได้ใช้เวลาร่วม     
๘ เดือน ในการเปลี ่ยนแปลง (Change Management) แบบไม่เกรงใจคนเก่า แต่มุ่งประโยชน์ส่วนรวม   
เป็นส าคัญ และเท่าที่ผมตรวจสอบดูแล้วจนถึงวันนี้ทราบว่ากรมท่ีดินก็ยังคงซื้อยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงลักษณะนี้ใช้อยู่ 

- ๖๔๙ - 

 ๒.๑๑ การท างานอย่างมีระบบ อดีต ปัจจุบันและอนาคต  
 การท างานให้เกิดความส าเร็จและมีความย่ังยืนได้นั้น ต้องสร้างระบบขึ้นมา มิใช่ทุกอย่างฝากไว้กับ
ผู้น าคนเดียว ต่อให้ผู้น าดีและเก่งอย่างไร เก่งเพียงใด พอย้ายไปสิ่งที่ท าอยู่ก็ไม่มีใครท าต่อ และกระทรวงมหาดไทย  
ก็ถูกบ่นจากประชาชนก็เรื่องนี้ คือของดี ๆ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งท าไว้ คนใหม่มาไม่ท าต่อ กระทรวงก็ท า
อะไรไม่ได้ เพราะไม่ได้สร้างระบบขึ้นมารองรับ ผมจะขอพูดถึงเรื่องนี้ใน ๒ มิติ คือ มิติเมื่อเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
และเมื่อเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มีโอกาสชี้แจงนโยบายต่อผู้ว่าราชจังหวัดทั้งหลายไว้ว่าจะสร้างระบบ
อะไรขึ ้นมาบ้าง แม้จะไม่มีโอกาสท าเนื่องจากระยะเวลาที่อยู่สั้นเกินกว่าจะท าได้ เพราะการแทรกแซงของ         
ฝ่ายการเมืองในข้อหาสั่งผมซ้ายหันขวาหันไม่ได้ ผมจึงอยากฝากสิ่งที่ผมประกาศไว้หลาย ๆ ข้อเป็นแนวคิด      
ให้แก่นักปกครองรุ่นต่อไปลองพิจารณาดู  
 (๑) การจัดระบบบริหารงานเมื่อเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
 นอกเหนือจากระบบต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เช่น ระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน        
ในรูปประชาคมหมู่บ้าน ระบบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระบบการแก้ปัญหาความยากจน              
และการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น สิ่งที่ส าคัญคือการบริหารและวางระบบการท างาน ซึ่งมีระบบงานที่เกี่ยวข้องดังนี้  
 ๑) ยุทธศาสตร์ ผู้เขียนได้เริ่มฟังจากข้าราชการที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชนหลัก ๆ ของจังหวัด มูลนิธิ-
สมาคมเพื่อสังคม ประธานกลุ่มอาชีพหลัก ๆ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ปราชญ์ชาวบ้าน NGO หลัก ๆ กลุ่มสตรี 
ผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น โดยผู้เขียนได้เชิญมาสัมมนาในเดือนสิงหาคม ก่อนวันเข้ารับ
ต าแหน่ง  (๑ ตุลาคม ๒๕๔๖) ตามนโยบายรัฐบาลสมัยนั้น ที่ก าหนดให้ผู้ได้รับการโยกย้ายไปหาข้อมูลล่วงหน้า           
เพ่ือหาแนวทางการท างานก่อนเข้ารับต าแหน่ง ผู้ เขียนจึงได้ไปศึกษาข้อมูลล่วงหน้าจากแผนพัฒนาจังหวัด            
ถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัด และศึกษาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการศึกษาต่าง ๆ    
ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครสวรรค์ และได้แจ้งให้จังหวัดเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นมาสัมมนา           
โดยแบ่งหัวข้อการสัมมนาไปตามสาขา อันประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความสงบเรียบร้อย และให้สถาบันราชภัฏจัดวิทยากรกระบวนการมาเป็นผู้ด าเนินการสัมมนาในแต่ละกลุ่มย่อย 
โดยก าหนดขั้นตอนการสัมมนาเป็นดังนี้ 
  - หนึ่งชั่วโมงแรก เป็นการพบปะของผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ฟังปัญหาด้านต่าง ๆ โดยรวม        
จากเวทีใหญ่  
  - แบ่งกลุ่ม ชั่วโมงหลังจากนั้นถึง ๑๕.๐๐ น. จะแบ่งกลุ่มสัมมนาเป็น ๔ สาขาตามที่ผมจัดไว้แล้ว 
เพ่ือให้อภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เขาเห็น หลังจากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ให้เสนอผลการระดมสมอง
ของแต่ละกลุ่มและอภิปรายอีกครั้งในเวทีใหญ่ ผมได้แจ้งต่อที่ประชุมในหนึ่งชั่วโมงแรกของที่ประชุมว่า          
ผมไม่มีนโยบายเฉพาะของผม แต่นโยบายในขณะนี้ของผมคือ สิ่งต่าง ๆ ที่ท่านทั้งหลายอยากให้ผมมาช่วยพัฒนา
บ้านของท่าน จึงขอฟังปัญหาโดยรวมก่อน และหลังจากนี้ก็ขอให้ไปถกกันในรายละเอียด และมาคุยสรุปกัน        
ในตอนเย็นอีกรอบหนึ่ง 
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  ผลจากการส ัมมนาว ันนั ้น  ผม ได ้กรอบข ้อม ูลป ัญหาของประชาชน ข ้อค ิด เห ็น              
ในการแก้ปัญหาที่ผมได้น ามาประกอบในการท ายุทธศาสตร์จังหวัดต่อไป  
 เมื่อจัดท าร่างยุทธศาสตร์ เสร็จแล้วและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจังหวัด               
แบบบูรณาการแล้ว ผมได้เชิญตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน มวลชน และองค์กรต่าง ๆ มาประชุมกันอีกรอบหนึ่ง 
ประมาณ ๔๐๐ กว่าคนจากทุกพื้นที่ เพื่อรับรองและรับทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดบ้าง 
ก่อนที่จะน าเสนอรัฐบาล โดยผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งในการพิจารณานั้น 
จังหวัดนครสวรรค์ไม่ถูกขอให้แก้ไขยุทธศาสตร์แต่อย่างใด และเมื่อบริหารงานในระบบจังหวัดแบบบูรณาการ
ครบ ๑ ปี ผมก็ได้ร ับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการดีเด่น และได้รับทุนเพ่ือไปเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์             
ยังต่างประเทศ ซึ่งผู้เขียนได้เลือกเพ่ือไปอบรมที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ผ่าน        
การคัดเลือกให้เข้าไปร่วมหลักสูตร Senior Managers in Government หรือจะเรียกภาษาไทยก็คือ ผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐบาล  
 ๒) ระบบการบริหารงานจังหวัด เมื่อได้ท าเค้าโครงของยุทธศาสตร์จากภาคส่วนต่าง ๆ แล้ว 
รัฐบาลก าหนดให้มีคณะกรรมการจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดเอาแต่ยึดความคิด       
ของตัวเองเป็นใหญ่ ซึ่งผมได้น าภาคีต่าง ๆ มาร่วมถึง ๘ ภาคีด้วยกัน คือ  
   ๑. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่ส าคัญหลัก ๆ และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด ในเรื่องที่จะผลักดันเท่านั้น  
   ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจะเอานายก อบจ. ๑ คน และนายกเทศมนตรีที่ใหญ่ที่สุด
เป็นตัวแทนท้องถิ่นคนใดคนหนึ่งก็ได้ หรือทั้งสองคนก็ได้ หรืออาจจะเอาตัวแทน อบต. อีก ๑ คนก็ได้ 
   ๓. ภาคเอกชนที่เป็นองค์กร เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ในแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนี้   
หากมีกลุ่มอาชีพใหญ่ ๆ เช่น กลุ่มชาวไร่อ้อยใหญ่ก็ให้เชิญมาร่วม ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์มีชมรมโรงสีซึ่งใหญ่มาก
ผมก็ได้น าเข้ามาในภาคีท่ี ๓ นี้ 
   ๔. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคนที่เก่งเฉพาะตัว เช่น ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของภาคเหนือ และอาจารย์ที่เก่งทางการบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล    
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
   ๕. สถาบันวิชาการ อันนี ้เป็นรายสถาบัน ซึ ่งอาจจะเชิญอธิการบดีเข้ามา จังหวัด
นครสวรรค์มี ๗ แห่ง ก็เชิญเข้ามา ๒ แห่ง 
   ๖. NGO ในจังหวัด ก็เลือกเอาที่เป็น NGO หลัก ๆ เข้ามาช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง ผมไม่เคย
มีปัญหากับ NGO จังหวัด มีแต่จะมาร่วมกันท างานกับผมได้เป็นอย่างดี  
   ๗. กลุ่มนักธุรกิจหนุ่มสาวที่ช่วยพ่อแม่ท ากิจการอยู่ ผมน ามาร่วมทีมกันพัฒนาจังหวัด       
ใน ก.บ.จ. นี้ ซึ่งกลุ่มหนุ่มสาวนี้ทางส านักงาน ก.พ. ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี และได้เชิญไปบรรยายด้วย  
   ๘. ปราชญ์ชาวบ้าน ผมคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านทั้งจังหวัดมา ๕๐๐ คน ดังได้กล่าวมาแล้ว 
ประธานของปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเลือกตั้งกันมา ผมเอามาอยู่ใน กบจ. เพ่ือมาพูดแทนชาวบ้าน เพ่ือเอาไว้คอยถ่วงดุล  
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หรือให้ข้อคิดเห็นเวลาที่ส่วนราชการที่ท าโครงการที่เกี่ยวกับชาวบ้านเน้นเฉพาะเกษตรและของพาณิชย์ จะถาม
ความคิดเห็นชาวบ้านผ่านปราชญ์คนนี้ ว่าอย่างนี้ควรจะท าได้หรือไม่ได้ 
   ซึ่งผมทราบเป็นการภายในจากส านักงาน ก.พ.ร. ว่า จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีภาคี
มาร่วมใน กบจ. มากที่สุด และมีจ านวนครั้งของการประชุม ก.บ.จ. มากที่สุด คือ เกือบทุกสัปดาห์ โดยที่การประชุม
ต้องถี่มากเพราะเหตุว่า การท างานตามยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์นั้นจะก าหนดให้เป็นระบบ 
Matrix คือให้เจ้าภาพที่เป็นเจ้าของเนื้องานมากที่สุด เป็นทั้งประธานและเลขานุการ และให้ส่วนราชการอ่ืน          
ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคเอกชนคนหนุ่มคนสาว และตัวแทนกลุ่มมวลชนอ่ืน ๆ ไปร่วมกันอยู่ในคณะท างานที่เป็น
เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละเรื่อง ไปช่วยกันคิดในคณะท างานนี้ให้ส าเร็จ และให้น าเสนอความคิดเห็นนี้     
ต่อคณะกรรมการ กบจ. โดยตรงไม่ต้องผ่านสายการบังคับบัญชาปกติ  เราจึงต้องใช้การประชุมทุกอาทิตย ์      
ซึ่งจะท าให้งานออกเร็วมาก มากกว่าปกติที่เขาท ากัน เพราะว่าถ้าขืนไม่ท าเช่นนี้ รอให้คณะท างานในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์เสนอผ่านสายการบังคับบัญชา คือ สายหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจะท าให้
งานทั้งหมดไปติดช้าอยู่ เพราะฉะนั้นการใช้วิธีนี้จึงจ าเป็นต้องประชุมทุกอาทิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดก็นั่งอยู่ 
หัวหน้าส่วนราชการก็นั่งอยู่หมด ใครมีความเห็นอะไรก็เสนอกันให้จบในที่ประชุม แล้วไปเสนอเรื่องได้เลยให้จบ 
เพราะฉะนั้น ลักษณะอย่างนี้จึงเป็นการเปลี่ยนระบบการท างานตามสายการบังคับบัญชาที่เคยท ากันอยู่  
 ๓) การริเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) เนื่องจากนโยบาย
ร ัฐบาลต้องการให้จ ังหว ัดเป ็นเจ ้าภาพในระด ับพื ้นที ่ ( Area Approach) และมีองค์กรระดับจ ังหว ัดคือ 
คณะกรรมการ ก.บ.จ. แล้ว แต่การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลในพ้ืนที่ จ าเป็นต้องมีองค์กรในพ้ืนที่รองรับ
การบูรณาการการท างานของภาคส่วนต่าง ๆ ด้วย แต่ไม่มีก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี จังหวัด
นครสวรรค์จึงริเริ่มให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ก.บ.อ. หรือคณะกรรมการบูรณาการระดับอ าเภอเป็นจังหวัดแรก
ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๘ โดยนายอ าเภอเป็นประธาน และคณะกรรมการมีองค์ประกอบและหน้าที่คล้ายคลึงกับ ก.บ.จ. ด้วย 
และผู้ เขียนได้น าเสนอแนวคิดนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีเป็นผลให้มีการก าหนดเพิ่มเติมไว้ในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมา  
  การจัดตั้ง ก.บ.อ. ในครั้งนี้นั้นเพ่ือให้นายอ าเภอสามารถท างานได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ จึงได้มีการพัฒนา
และให้ความรู้แก่นายอ าเภอ พร้อมทั้งมอบอ านาจและการสั่งการในการอ านวยการที่ส าคัญ ๆ คือ 
  ๑. การมอบหมายให้อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ รับผิดชอบโครงการที่เสนอของบประมาณตามท่ี ก.บ.จ. 
อนุมัติ  
  ๒. การมอบอ านาจในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ
หรือจากสาธารณภัยในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งระเบียบก าหนดไว้อย่างน้อย ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ๓. การมอบอ านาจในด้านพัสดุ ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
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  ผลจากการส ัมมนาว ันนั ้น  ผม ได ้กรอบข ้อม ูลป ัญหาของประชาชน ข ้อค ิด เห ็น              
ในการแก้ปัญหาที่ผมได้น ามาประกอบในการท ายุทธศาสตร์จังหวัดต่อไป  
 เมื่อจัดท าร่างยุทธศาสตร์ เสร็จแล้วและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจังหวัด               
แบบบูรณาการแล้ว ผมได้เชิญตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน มวลชน และองค์กรต่าง ๆ มาประชุมกันอีกรอบหนึ่ง 
ประมาณ ๔๐๐ กว่าคนจากทุกพื้นที่ เพื่อรับรองและรับทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดบ้าง 
ก่อนที่จะน าเสนอรัฐบาล โดยผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งในการพิจารณานั้น 
จังหวัดนครสวรรค์ไม่ถูกขอให้แก้ไขยุทธศาสตร์แต่อย่างใด และเมื่อบริหารงานในระบบจังหวัดแบบบูรณาการ
ครบ ๑ ปี ผมก็ได้ร ับรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการดีเด่น และได้รับทุนเพ่ือไปเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์             
ยังต่างประเทศ ซึ่งผู้เขียนได้เลือกเพ่ือไปอบรมที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ผ่าน        
การคัดเลือกให้เข้าไปร่วมหลักสูตร Senior Managers in Government หรือจะเรียกภาษาไทยก็คือ ผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐบาล  
 ๒) ระบบการบริหารงานจังหวัด เมื่อได้ท าเค้าโครงของยุทธศาสตร์จากภาคส่วนต่าง ๆ แล้ว 
รัฐบาลก าหนดให้มีคณะกรรมการจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดเอาแต่ยึดความคิด       
ของตัวเองเป็นใหญ่ ซึ่งผมได้น าภาคีต่าง ๆ มาร่วมถึง ๘ ภาคีด้วยกัน คือ  
   ๑. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่ส าคัญหลัก ๆ และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด ในเรื่องที่จะผลักดันเท่านั้น  
   ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจะเอานายก อบจ. ๑ คน และนายกเทศมนตรีที่ใหญ่ที่สุด
เป็นตัวแทนท้องถิ่นคนใดคนหนึ่งก็ได้ หรือทั้งสองคนก็ได้ หรืออาจจะเอาตัวแทน อบต. อีก ๑ คนก็ได้ 
   ๓. ภาคเอกชนที่เป็นองค์กร เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ในแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนี้   
หากมีกลุ่มอาชีพใหญ่ ๆ เช่น กลุ่มชาวไร่อ้อยใหญ่ก็ให้เชิญมาร่วม ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์มีชมรมโรงสีซึ่งใหญ่มาก
ผมก็ได้น าเข้ามาในภาคีท่ี ๓ นี้ 
   ๔. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคนที่เก่งเฉพาะตัว เช่น ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของภาคเหนือ และอาจารย์ที่เก่งทางการบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล    
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
   ๕. สถาบันวิชาการ อันนี ้เป็นรายสถาบัน ซึ ่งอาจจะเชิญอธิการบดีเข้ามา จังหวัด
นครสวรรค์มี ๗ แห่ง ก็เชิญเข้ามา ๒ แห่ง 
   ๖. NGO ในจังหวัด ก็เลือกเอาที่เป็น NGO หลัก ๆ เข้ามาช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง ผมไม่เคย
มีปัญหากับ NGO จังหวัด มีแต่จะมาร่วมกันท างานกับผมได้เป็นอย่างดี  
   ๗. กลุ่มนักธุรกิจหนุ่มสาวที่ช่วยพ่อแม่ท ากิจการอยู่ ผมน ามาร่วมทีมกันพัฒนาจังหวัด       
ใน ก.บ.จ. นี้ ซึ่งกลุ่มหนุ่มสาวนี้ทางส านักงาน ก.พ. ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี และได้เชิญไปบรรยายด้วย  
   ๘. ปราชญ์ชาวบ้าน ผมคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านทั้งจังหวัดมา ๕๐๐ คน ดังได้กล่าวมาแล้ว 
ประธานของปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเลือกตั้งกันมา ผมเอามาอยู่ใน กบจ. เพ่ือมาพูดแทนชาวบ้าน เพ่ือเอาไว้คอยถ่วงดุล  
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หรือให้ข้อคิดเห็นเวลาที่ส่วนราชการที่ท าโครงการที่เกี่ยวกับชาวบ้านเน้นเฉพาะเกษตรและของพาณิชย์ จะถาม
ความคิดเห็นชาวบ้านผ่านปราชญ์คนนี้ ว่าอย่างนี้ควรจะท าได้หรือไม่ได้ 
   ซึ่งผมทราบเป็นการภายในจากส านักงาน ก.พ.ร. ว่า จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีภาคี
มาร่วมใน กบจ. มากที่สุด และมีจ านวนครั้งของการประชุม ก.บ.จ. มากที่สุด คือ เกือบทุกสัปดาห์ โดยที่การประชุม
ต้องถี่มากเพราะเหตุว่า การท างานตามยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์นั้นจะก าหนดให้เป็นระบบ 
Matrix คือให้เจ้าภาพที่เป็นเจ้าของเนื้องานมากที่สุด เป็นทั้งประธานและเลขานุการ และให้ส่วนราชการอ่ืน          
ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคเอกชนคนหนุ่มคนสาว และตัวแทนกลุ่มมวลชนอ่ืน ๆ ไปร่วมกันอยู่ในคณะท างานที่เป็น
เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละเรื่อง ไปช่วยกันคิดในคณะท างานนี้ให้ส าเร็จ และให้น าเสนอความคิดเห็นนี้     
ต่อคณะกรรมการ กบจ. โดยตรงไม่ต้องผ่านสายการบังคับบัญชาปกติ  เราจึงต้องใช้การประชุมทุกอาทิตย ์      
ซึ่งจะท าให้งานออกเร็วมาก มากกว่าปกติที่เขาท ากัน เพราะว่าถ้าขืนไม่ท าเช่นนี้ รอให้คณะท างานในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์เสนอผ่านสายการบังคับบัญชา คือ สายหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจะท าให้
งานทั้งหมดไปติดช้าอยู่ เพราะฉะนั้นการใช้วิธีนี้จึงจ าเป็นต้องประชุมทุกอาทิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดก็นั่งอยู่ 
หัวหน้าส่วนราชการก็นั่งอยู่หมด ใครมีความเห็นอะไรก็เสนอกันให้จบในที่ประชุม แล้วไปเสนอเรื่องได้เลยให้จบ 
เพราะฉะนั้น ลักษณะอย่างนี้จึงเป็นการเปลี่ยนระบบการท างานตามสายการบังคับบัญชาที่เคยท ากันอยู่  
 ๓) การริเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) เนื่องจากนโยบาย
ร ัฐบาลต้องการให้จ ังหว ัดเป ็นเจ ้าภาพในระด ับพื ้นที ่ ( Area Approach) และมีองค์กรระดับจ ังหว ัดคือ 
คณะกรรมการ ก.บ.จ. แล้ว แต่การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลในพ้ืนที่ จ าเป็นต้องมีองค์กรในพ้ืนที่รองรับ
การบูรณาการการท างานของภาคส่วนต่าง ๆ ด้วย แต่ไม่มีก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี จังหวัด
นครสวรรค์จึงริเริ่มให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ก.บ.อ. หรือคณะกรรมการบูรณาการระดับอ าเภอเป็นจังหวัดแรก
ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๘ โดยนายอ าเภอเป็นประธาน และคณะกรรมการมีองค์ประกอบและหน้าที่คล้ายคลึงกับ ก.บ.จ. ด้วย 
และผู้ เขียนได้น าเสนอแนวคิดนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีเป็นผลให้มีการก าหนดเพิ่มเติมไว้ในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมา  
  การจัดตั้ง ก.บ.อ. ในครั้งนี้นั้นเพ่ือให้นายอ าเภอสามารถท างานได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ จึงได้มีการพัฒนา
และให้ความรู้แก่นายอ าเภอ พร้อมทั้งมอบอ านาจและการสั่งการในการอ านวยการที่ส าคัญ ๆ คือ 
  ๑. การมอบหมายให้อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ รับผิดชอบโครงการที่เสนอของบประมาณตามท่ี ก.บ.จ. 
อนุมัติ  
  ๒. การมอบอ านาจในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ
หรือจากสาธารณภัยในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งระเบียบก าหนดไว้อย่างน้อย ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ๓. การมอบอ านาจในด้านพัสดุ ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 



- ๖๕๒ - 

    นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบบูรณาการระดับจังหวัดกับอ าเภอ โดยก าหนดให้ส่วนราชการ       
ในระดับจังหวัดที่ไม่มีหน่วยงานในระดับพ้ืนที่อ าเภอ ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกับอ าเภอ ซึ่งมีกิจกรรม  
ที่ประสานงานนับตั้งแต่การมีโครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ รวมทั้งการรายงานผลและปัญหาต่ออ าเภอ         
และก่ิงอ าเภอด้วย  
 ๔) การมอบอ านาจให้รองว่าราชการจังหวัดแบบ ๓ มิติ ในระบบ Matrix เพื่อให้การผลักดัน
ยุทธศาสตร์และภารกิจปกติสามารถผสมผสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ในทุกพ้ืนที่จังหวัด ผมจึงได้แบ่งหน้าที่ให้แก่      
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมอ าเภอและการตัดสินใจดังนี้  
  ๑. แบ่งตามโครงสร้างหน้าที่หรือฟังชั่น (โดยก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นราย
หน่วยงาน ในสายงานรองผู้ว่าราชการจังหวัด  
  ๒. แบ่งตามภารกิจ (Agenda) คือแบ่งตามความรับผิดชอบ ตามยุทธศาสตร์ที่จังหวัดก าหนดไว้  
รวม ๑๘ ยุทธศาสตร์  
  ๓. แบ่งตามพื้นที่  (Area) โดยก าหนดพ้ืนที่ที่ รับผิดชอบและก ากับดูแลในแต่ละโซน             
โดยในแต่ละโซน (๕ อ าเภอ) ภายใต้ความรับผิดชอบของรองผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องบูรณาการภารกิจต่าง ๆ     
ลงในพื้นที่ตรงนี้ให้สัมฤทธิ์ผลได้ด้วย 
   รูปธรรมจากการจัดระบบแบบนี้จะท าให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถรู้ทุกยุทธศาสตร์           
จากที่ประชุม กบจ. และรู้ลึกในยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบ และรับผิดชอบ ก ากับ ทุกยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ 
ในทุกพื้นที่อ าเภอในความรับผิดชอบด้วย 
   นอกจากนี้ ผมยังได้มอบอ านาจในเรื่องการพัสดุให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัด ดังนี้  
   ๑. เพ่ือให้การบริหารงานด าเนินไปด้วยอย่างรวดเร็ว ผมได้มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเต็มวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ ผมมีเงื่อนไขเพียงขอให้ด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย       
หากมีการร้องเรียนขึ้นมาผมไม่สามารถช่วยได้  
   ๒. มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   จากการ ที ่ผมได ้ผล ักด ัน ให ้ม ีการท างานก ันอย ่า งจร ิงจ ังทั ้ง ในระด ับจ ังหว ัด  คือ             
ทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดและนายอ าเภอ ปรากฏว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งย้ายจากนครสวรรค์      
และไปขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดที่อ่ืนได้กลับมาบอกว่า ทุกอย่างที่ท ากันที่จังหวัดนครสวรรค์ท่านได้น าไปใช้หมด 
นายอ าเภอท่ีย้ายไปเป็นนายอ าเภอเมืองที่จังหวัดนครปฐม ก็โทรกลับมาบอกว่าความที่ถูกเคี่ยวไว้เยอะที่นครสวรรค์ 
เมื่อไปอยู่ที่นครปฐมกลายเป็นคนเก่งที่สุดในหมู่นายอ าเภอที่รู้เรื่องยุทธศาสตร์ สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า เมื่อคนที่เขา
ท างานหนักอยู่กับผมเมื่อย้ายออกจากผมไปเขาจะรู้เองว่าการท างานหนักอย่างนี้ท าให้เขาจะไปเก่งในที่อื่น ๆ 
จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาด้วยในการท างานไปข้างหน้า 
 
 

- ๖๕๓ - 

 ๕) การผนึกก าลังภาคเอกชนหนุ่มสาวมาร่วมกันพัฒนา 
  ผมได้ดึงพลังของคนหนุ่มสาวที่มีความรู้ เพ่ือมาร่วมในการพัฒนาจังหวัดที่ เป็นรูปธรรม                  
ก็คือที่สกลนครและที่นครสวรรค์ เรียกว่า กลุ่ม Young Community Leader (YCL) หรือกลุ่มผู้น าชุมชน         
รุ่นหนุ่มสาว ด้วยแนวคิดที่ว่ากลุ่มคนอัจฉริยะนี้มีอยู่ทุกจังหวัด ซึ่งมักเป็นรุ่นลูกของผู้ประกอบกิจการในจังหวัด    
และยังเป็นรุ่นที่ไฟแรง มีความรู้ในหลายสาขา และอยากเห็นบ้านเมืองของเขาเจริญ หากน ามาร่วมพัฒนาบ้านเมือง
เขาเองได้ก็จะเป็นแรงบวกที่มีพลังมาก นอกจากนี้เด็กกลุ่มนี้ ยังจะเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือท างาน
พัฒนาบ้านเมืองของตนเองต่อไปอย่างยั่งยืน ไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เปลี่ยนแปลงไปจะสนับสนุนหรือไม่ก็ตาม 
ผมจึงได้หารือแกนน าชุมชนในจังหวัด เพ่ือสรรหาตัวกลุ่มหนุ่มสาวรุ่นลูกมา และให้ รองศาสตราจารย์ ดร. นิกร วัฒนพนม 
แห่งมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาผู้น าธุรกิจและชุมชนมาสร้างทัศนคติในการท างานเพ่ือส่วนร่วม และหลังจากนั้นก็จะเข้ามา
ร่วมกันท างานกับจังหวัด โดยที่จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดให้ประธานของกลุ่ม YCL เข้ามาอยู่ใน กบจ. ส่วนสมาชิก YCL 
ก็เข้าร่วมในคณะท างานยุทธศาสตร์ที่ตนมีความถนัด โดยเฉพาะการช่วยงานแผนการจัดท าระบบ  Logistic    
เพื่อช่วยลดต้นทุนการส่งข้าวไปสู่ต่างประเทศ นอกจากนี้  กลุ่ม YCL ยังได้ขอความช่วยเหลือจากสถานทูต
ต่างประเทศ โดยขอให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดไปด้วยเพื่อรับรอง การท างานของกลุ่ม และได้รับงบประมาณ    
ความช่วยเหลือมาท าการศึกษาพัฒนาตัวเมืองนครสวรรค์ด้วย 
  ผู้เขียนได้รับทราบข้อมูลว่า หลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูงของ ก.พ. ได้เชิญกลุ่ม YCL  
มาบรรยายถึงความเป็นมาและระบบการท างานมาจนปัจจุบัน  ซึ่งกลุ่ม YCL ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า กลุ่มนี้เกิดขึ้น
ด้วยการสนับสนุนของ ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ ซึ่งเป็นความภูมิใจที่กลุ่ม YCL ยังให้เกียรติผมแม้ผ่านมาหลายปีแล้ว 
ส่วน YCL ของจังหวัดสกลนคร ซ่ึงก่อตั้งในยุคผมเช่นกัน ทุกวันนี้ก็ยังท างานช่วยพัฒนาด้านการศึกษาในด้าน     
การเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ และช่วยเหลือกิจกรรมด้านศาสนาอีกด้วย 
 (๒) ระบบท่ีได้ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสท า  
  ผู้เขียนไดช้ี้แจงนโยบายในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดที่ส าคัญในหลายเรื่องที่ควรท าดังนี้ 
  ๑) การท าปฏิทินการวางแผนจังหวัด ผมได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในสาระส าคัญดังนี้ 
   “ผมอยากจะฝากเรื่องการวางแผนจังหวัด เพราะอยากให้ท่านท าปฏิทินการวางแผนจังหวัด 
ให้เริ่มท าของปี ๒๕๕๔ แต่จะต้องเตรียมโครงการระดับหมู่บ้านตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๒ โดยให้ระดับหมู่บ้าน 
ระดับชุมชน ประชาคม ประชุมกันเพ่ือเอา Needs คือความต้องการของเขาขึ้นมาเรียงและพิจารณากันที่ระดับต าบล
และอ าเภอให้จบ ท าเป็นแผนของอ าเภอว่าจะท าอะไรบ้าง อาจจะให้เวลาตรงกระบวนการที่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
ประมาณ ๒ – ๓ เดือน เสร็จเดือนพฤษภาคม และมาพิจารณาที่จังหวัดอีกรอบหนึ่งใช้เวลาประมาณ ๒ – ๓ เดือน    
ถ้าเริ่มท าอย่างนี้จะมีเวลากรองอีกเยอะ กรองให้เห็นว่าที่จ าเป็นจริง ๆ อยู่ตรงไหน เรียงล าดับกันอย่างไร ทุกวันนี้
เราท างบประมาณจังหวัดและแผนแบบน้ าร้อนลวกปาก  เพราะมัวแต่รอนโยบายซึ่งมักจะมาแบบด่วน ๆ       
แต่จริง ๆ แล้วกระทรวงมหาดไทยสั่งเองได้เพราะกระบวนการนี้อยู่กับเราทุกปี ถ้าเราเตรียมการเองโดยเดือนมีนาคม 
แจ้งทุกอ าเภอประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ปัญหามีอะไรบ้างบอกมา เรียงมา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ แล้วมากรอง        
ที่ต าบลและอ าเภอ จากนั้นน าความจ าเป็นที่ได้มา ที่จังหวัดโดยแบ่งว่าเรื่องน้ ามีเท่าไร เร่งด่วนตรงไหน เรียงกันไป      



- ๖๕๒ - 

    นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบบูรณาการระดับจังหวัดกับอ าเภอ โดยก าหนดให้ส่วนราชการ       
ในระดับจังหวัดที่ไม่มีหน่วยงานในระดับพ้ืนที่อ าเภอ ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกับอ าเภอ ซึ่งมีกิจกรรม  
ที่ประสานงานนับตั้งแต่การมีโครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ รวมทั้งการรายงานผลและปัญหาต่ออ าเภอ         
และก่ิงอ าเภอด้วย  
 ๔) การมอบอ านาจให้รองว่าราชการจังหวัดแบบ ๓ มิติ ในระบบ Matrix เพื่อให้การผลักดัน
ยุทธศาสตร์และภารกิจปกติสามารถผสมผสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ในทุกพ้ืนที่จังหวัด ผมจึงได้แบ่งหน้าที่ให้แก่      
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมอ าเภอและการตัดสินใจดังนี้  
  ๑. แบ่งตามโครงสร้างหน้าที่หรือฟังชั่น (โดยก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นราย
หน่วยงาน ในสายงานรองผู้ว่าราชการจังหวัด  
  ๒. แบ่งตามภารกิจ (Agenda) คือแบ่งตามความรับผิดชอบ ตามยุทธศาสตร์ที่จังหวัดก าหนดไว้  
รวม ๑๘ ยุทธศาสตร์  
  ๓. แบ่งตามพื้นที่  (Area) โดยก าหนดพ้ืนที่ที่ รับผิดชอบและก ากับดูแลในแต่ละโซน             
โดยในแต่ละโซน (๕ อ าเภอ) ภายใต้ความรับผิดชอบของรองผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องบูรณาการภารกิจต่าง ๆ     
ลงในพื้นที่ตรงนี้ให้สัมฤทธิ์ผลได้ด้วย 
   รูปธรรมจากการจัดระบบแบบนี้จะท าให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถรู้ทุกยุทธศาสตร์           
จากที่ประชุม กบจ. และรู้ลึกในยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบ และรับผิดชอบ ก ากับ ทุกยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ 
ในทุกพื้นที่อ าเภอในความรับผิดชอบด้วย 
   นอกจากนี้ ผมยังได้มอบอ านาจในเรื่องการพัสดุให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัด ดังนี้  
   ๑. เพ่ือให้การบริหารงานด าเนินไปด้วยอย่างรวดเร็ว ผมได้มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเต็มวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ ผมมีเงื่อนไขเพียงขอให้ด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย       
หากมีการร้องเรียนขึ้นมาผมไม่สามารถช่วยได้  
   ๒. มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   จากการ ที ่ผมได ้ผล ักด ัน ให ้ม ีการท างานก ันอย ่า งจร ิงจ ังทั ้ง ในระด ับจ ังหว ัด  คือ             
ทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดและนายอ าเภอ ปรากฏว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งย้ายจากนครสวรรค์      
และไปขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดที่อ่ืนได้กลับมาบอกว่า ทุกอย่างที่ท ากันที่จังหวัดนครสวรรค์ท่านได้น าไปใช้หมด 
นายอ าเภอท่ีย้ายไปเป็นนายอ าเภอเมืองที่จังหวัดนครปฐม ก็โทรกลับมาบอกว่าความที่ถูกเคี่ยวไว้เยอะที่นครสวรรค์ 
เมื่อไปอยู่ที่นครปฐมกลายเป็นคนเก่งที่สุดในหมู่นายอ าเภอที่รู้เรื่องยุทธศาสตร์ สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า เมื่อคนที่เขา
ท างานหนักอยู่กับผมเมื่อย้ายออกจากผมไปเขาจะรู้เองว่าการท างานหนักอย่างนี้ท าให้เขาจะไปเก่งในที่อื่น ๆ 
จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาด้วยในการท างานไปข้างหน้า 
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 ๕) การผนึกก าลังภาคเอกชนหนุ่มสาวมาร่วมกันพัฒนา 
  ผมได้ดึงพลังของคนหนุ่มสาวที่มีความรู้ เพ่ือมาร่วมในการพัฒนาจังหวัดที่ เป็นรูปธรรม                  
ก็คือที่สกลนครและที่นครสวรรค์ เรียกว่า กลุ่ม Young Community Leader (YCL) หรือกลุ่มผู้น าชุมชน         
รุ่นหนุ่มสาว ด้วยแนวคิดที่ว่ากลุ่มคนอัจฉริยะนี้มีอยู่ทุกจังหวัด ซึ่งมักเป็นรุ่นลูกของผู้ประกอบกิจการในจังหวัด    
และยังเป็นรุ่นที่ไฟแรง มีความรู้ในหลายสาขา และอยากเห็นบ้านเมืองของเขาเจริญ หากน ามาร่วมพัฒนาบ้านเมือง
เขาเองได้ก็จะเป็นแรงบวกที่มีพลังมาก นอกจากนี้เด็กกลุ่มนี้ ยังจะเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือท างาน
พัฒนาบ้านเมืองของตนเองต่อไปอย่างยั่งยืน ไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เปลี่ยนแปลงไปจะสนับสนุนหรือไม่ก็ตาม 
ผมจึงได้หารือแกนน าชุมชนในจังหวัด เพ่ือสรรหาตัวกลุ่มหนุ่มสาวรุ่นลูกมา และให้ รองศาสตราจารย์ ดร. นิกร วัฒนพนม 
แห่งมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาผู้น าธุรกิจและชุมชนมาสร้างทัศนคติในการท างานเพ่ือส่วนร่วม และหลังจากนั้นก็จะเข้ามา
ร่วมกันท างานกับจังหวัด โดยที่จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดให้ประธานของกลุ่ม YCL เข้ามาอยู่ใน กบจ. ส่วนสมาชิก YCL 
ก็เข้าร่วมในคณะท างานยุทธศาสตร์ที่ตนมีความถนัด โดยเฉพาะการช่วยงานแผนการจัดท าระบบ  Logistic    
เพื่อช่วยลดต้นทุนการส่งข้าวไปสู่ต่างประเทศ นอกจากนี้  กลุ่ม YCL ยังได้ขอความช่วยเหลือจากสถานทูต
ต่างประเทศ โดยขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดไปด้วยเพื่อรับรอง การท างานของกลุ่ม และได้รับงบประมาณ    
ความช่วยเหลือมาท าการศึกษาพัฒนาตัวเมืองนครสวรรค์ด้วย 
  ผู้เขียนได้รับทราบข้อมูลว่า หลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูงของ ก.พ. ได้เชิญกลุ่ม YCL  
มาบรรยายถึงความเป็นมาและระบบการท างานมาจนปัจจุบัน  ซึ่งกลุ่ม YCL ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า กลุ่มนี้เกิดขึ้น
ด้วยการสนับสนุนของ ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ ซึ่งเป็นความภูมิใจที่กลุ่ม YCL ยังให้เกียรติผมแม้ผ่านมาหลายปีแล้ว 
ส่วน YCL ของจังหวัดสกลนคร ซึ่งก่อตั้งในยุคผมเช่นกัน ทุกวันนี้ก็ยังท างานช่วยพัฒนาด้านการศึกษาในด้าน     
การเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ และช่วยเหลือกิจกรรมด้านศาสนาอีกด้วย 
 (๒) ระบบท่ีได้ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสท า  
  ผู้เขียนไดช้ี้แจงนโยบายในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดที่ส าคัญในหลายเรื่องที่ควรท าดังนี้ 
  ๑) การท าปฏิทินการวางแผนจังหวัด ผมได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในสาระส าคัญดังนี้ 
   “ผมอยากจะฝากเรื่องการวางแผนจังหวัด เพราะอยากให้ท่านท าปฏิทินการวางแผนจังหวัด 
ให้เริ่มท าของปี ๒๕๕๔ แต่จะต้องเตรียมโครงการระดับหมู่บ้านตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๒ โดยให้ระดับหมู่บ้าน 
ระดับชุมชน ประชาคม ประชุมกันเพ่ือเอา Needs คือความต้องการของเขาขึ้นมาเรียงและพิจารณากันที่ระดับต าบล
และอ าเภอให้จบ ท าเป็นแผนของอ าเภอว่าจะท าอะไรบ้าง อาจจะให้เวลาตรงกระบวนการที่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
ประมาณ ๒ – ๓ เดือน เสร็จเดือนพฤษภาคม และมาพิจารณาที่จังหวัดอีกรอบหนึ่งใช้เวลาประมาณ ๒ – ๓ เดือน    
ถ้าเริ่มท าอย่างนี้จะมีเวลากรองอีกเยอะ กรองให้เห็นว่าที่จ าเป็นจริง ๆ อยู่ตรงไหน เรียงล าดับกันอย่างไร ทุกวันนี้
เราท างบประมาณจังหวัดและแผนแบบน้ าร้อนลวกปาก  เพราะมัวแต่รอนโยบายซึ่งมักจะมาแบบด่วน ๆ       
แต่จริง ๆ แล้วกระทรวงมหาดไทยสั่งเองได้เพราะกระบวนการนี้อยู่กับเราทุกปี ถ้าเราเตรียมการเองโดยเดือนมีนาคม 
แจ้งทุกอ าเภอประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ปัญหามีอะไรบ้างบอกมา เรียงมา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ แล้วมากรอง        
ที่ต าบลและอ าเภอ จากนั้นน าความจ าเป็นที่ได้มา ที่จังหวัดโดยแบ่งว่าเรื่องน้ ามีเท่าไร เร่งด่วนตรงไหน เรียงกันไป      
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เรื่องพืชไร่มีเท่าไร แบ่งเป็นประมาณ ๔ – ๕ สาขาการพัฒนา แล้วจึงจะเอาไปท างบประมาณ ประเด็นที่ท าอย่างนี้     
ก็เพ่ือจะใช้งานใช้เงินอย่างไรให้ได้ตรงปัญหาเร่งด่วนของชาวบ้าน สมัยผมท าที่จังหวัดนครสวรรค์ ผมจะมีบัญชี       
ทุกหมู่บ้าน เอาเพียง ๑๐ ปัญหาเป็นรายหมู่บ้าน ทั้งจังหวัดจะมีปัญหาประมาณ ๑๕,๐๐๐ ปัญหา น ามากรอง     
แล้วเรียงล าดับแล้วแยกเป็นเรื่อง แบ่งเป็นสาขา ๆ เมื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( ส.ส.) 
ขออะไร ผมก็จะบอกว่าเอาเล่มบัญชีของผมไปดูด้วยและขอให้อยู่ในเล่มนี้ เพราะชาวบ้านเขาขออย่างนี้              
ถ้าขอนอกเหนือจากนี้ ผมต้องเชิญประชาคมมาคุย แล้วต้องคุยกับเขาเองนะ ถึงแม้ว่าจะโดน ส.ส. ต่อว่าบ้างตามสมควร 
แต่เขาก็โค่นผมไม่ลง เพราะประชาชนอยู่ข้างผม ศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มสตรี ชุมชนชาวไร่อ้อย  อยู่ข้างผมทั้งหมด 
เพราะฉะนั้น กระบวนการนี้นอกจากได้ใจประชาชนแล้วยังท าให้มีประชาชนเป็นพวกอีกด้วย”  
  ๒) การส่งมอบงาน ผมได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า  
   “ผมอยากให้ส่งด้วยเนื้องานว่าท าอะไรมา แล้วท่านคิดว่าในอนาคตเมื่อท่านไปแล้วควรท า
อะไรต่อ เช่น เรื่องยาเสพติดที่โรงเรียน ผมฝึกอบรมครูทั้งหมด ท าไปเท่าไรแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดคนต่อไป
ควรจะไปต่อเรื่องครูอย่างไร พอเราออกมาครูก็วังเวง เพราะท ากันจนยาเสพติดที่ขายข้างรั้วโรงเรียนหายไปหมด 
ท ามาด้วยกันโดยตลอด เขาก็อยากเห็นระบบการท างานต่อเนื่องกัน เพราะฉะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด            
จะต้องมีส านักงานจังหวัด หรือใครคอยดูว่าท่านเร่งงานอะไรบ้าง ของเดิมสภาพเดิมเป็นอย่างไร และระบบปัจจุบัน
ที่ท าไป ท าไปอย่างไร เมื่อผมย้ายจากนครนายก ผมได้ท าสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ส่งนายกรัฐมนตรีและส่งกระทรวงด้วย เพราะหวังว่าจะมีใครเอาแนวคิดไปปฏิบัติจริงจังบ้าง ผมขอฝาก         
ส านักนโยบายและแผนว่าต้องเริ่มหาวิธีที่จะรู้ว่างานดี ๆ ในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่งจะย้ายไปมีอะไรบ้าง 
เพ่ือให้ท่านที่ก าลังจะไปนั่งต้องรู้ด้วย แล้วอะไรที่ชาวบ้านชอบใจ แล้วกระทรวงเราจะรู้ได้อย่างไร ก็น่าจะให้ออก
แบบสอบถามถึงประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออีกสัก ๑๐ องค์กร 
หรือกลุ่มมวลชน ถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคนเก่าท าอะไรที่ เป็นนโยบายดี ๆ แล้วประชาชนชอบใจ พอใจ        
ให้แจ้งมาที่กระทรวง เราก็จะได้รู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ไปแล้วรู้ไหม  ได้ท าต่อไหม เพราะตรงนี้ส าคัญมาก 
เราถูกบ่นกันมามากเรื่องนี้ แล้วงานไม่ต่อเนื่องเวลาผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยน  บางคนก็กลัวจะไม่ดังเท่าคนเก่า 
อะไรที่คนเก่าท าไว้ดี ๆ ต้องไม่ไปท าแข่ง ต้องไปท าที่คนเก่าเขาอ่อน จึงท าให้ของเก่าที่เขาท าไว้ดีไม่ไปท าเต็มเม็ด
เต็มหน่วย ท าไมไม่ท าทั้งสองอย่างล่ะ อะไรที่เขาท าดีก็ท าต่อไป ตัวท่านจะเริ่มอะไรก็ว่าไป” 
 การท างานท่านต้องให้ลูกน้องบันทึกไว้บ้าง เมื่อท่านย้ายจากจังหวัดนี้ผมต้องการส่งมอบงาน           
ที่เป็นเนื้องาน ไม่ต้องการส่งมอบตู้เอกสาร มอบวงเงิน มอบข้าราชการกี่คน ขอให้ส่งมอบเนื้องาน  แล้วผมจะคุย          
กับส านักนโยบายและแผนเรื่องแบบฟอร์ม สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคือจังหวัดนครนายก ผมส่ งเนื้องาน        
เช่น  การท่องเที่ยว จะบอกตอนผมมาสภาพเป็นอย่างไร ผมท าอะไรบ้าง ผมจัดงานนครนายกมรดกธรรมชาติ
ครั ้งแรกของนครนายก  กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จในงาน         
ท่านเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคเอกชนเป็นเวลา ๒ ชั่วโมง มีชมรมท่องเที่ยวมาช่วยท างาน ในอนาคต
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ควรท าอะไรบ้าง ผมบรรยายไว้หมด ที่ยังขาดตกบกพร่องยังท าไม่สมบูรณ์คืออะไรบ้าง   
ผมเน้นเนื้องาน ส่วนเรื ่องภายใน เรื ่องที่ควรจะรู้แต่ไม่ควรบันทึก  ก็ควรจะพูดคุยกันเองระหว่างผู้ว่าราชการ
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จังหวัด ๒ คน แต่ก็ต้องระวัง ผมได้เคยพูดกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไปว่า บางทีพวกเราหักหลังกันเอง 
สมมุติเราไปบอกว่า ผมมีปัญหากับผู้มีอิทธิพล ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่มา ไม่อยากมีปัญหาเหมือนผู้ว่าราชการ
จังหวัดคนเก่าก็เลยไปตีสนิทกับผู้มีอิทธิพลก็เลยหมดปัญหากันไป แล้วยังแทงข้างหลังผู้ว่าราชการจังหวัดคนเก่าด้วย 
เพราะฉะนั้น เรื่องอย่างนี้บางเรื่องก็ควรเล่า บางเรื่องก็ต้องให้เขาไปดูเอง  
  ๓) วิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัด ผมได้ฝากผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ดังนี้  
   ผมคิดว่าประชาชนเขาต้องการผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ พวกเราบางคนยึดวิสัยทัศน์ของตัวเอง      
คนเดียว แล้วก็ไม่สนใจกรณีคนอ่ืนเขาไม่เอาด้วย เลยกลายเป็นวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดียวกับคนรอบ ๆ 
ตัวไม่กี่คน พอไปคุยที่ไหนคนอ่ืนเขาเงียบหมด จริง ๆ ไม่เห็นด้วยแต่ไม่กล้าค้าน ผมฝากตรงนี้ว่า การท าวิสัยทัศน์
จังหวัดให้ระดมจากคนมาก ๆ จากภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน อย่างที่ผมพูดไว้แล้ว       
ในตัวอย่างที่ผมท าที่จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือที่เขาจะได้มาให้ความคิดเห็นร่วมกันทั้งหมดว่ามีเรื่องอะไร แล้วควร       
จะแก้ไขอย่างไร ระดมมาเป็นวิสัยทัศน์ นี่คือวิธีการแก้ปัญหาหากตัวเราเองเป็นคนวิสัยทัศน์สั้น 
   สมมุติว่าตัวเราวิสัยทัศน์สั้น วิสัยทัศน์ไม่กว้างขวาง วิธีแก้ วิธีช่วย ก็คือ  ฟังจากคนอ่ืนทีเ่ขา
มีวิสัยทัศน์เอามาผสมกัน แล้วก็ออกมาเป็นเรื่องที่วัดได้ทั้งจังหวัด คนกว่าครึ่ง ๗๐ – ๘๐% รับวิสัยทัศน์
อันนี้ท่านก็ปลอดภัยแล้ว เวลาไปพูดที่ไหนผู้ว่าราชการจังหวัด จะท าอย่างนั้นก็มีคนรองรับท่านทั้งหมด ไม่อยากให้
เขามากล่าวหาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคิดเอง คิดอยู่ ในกลุ่มคนรอบ ๆ ตัวไม่กี่คน แล้วชาวบ้านไม่เอาด้วย            
แล้วนักการเมืองวันนี้เขาก็ไม่โง่ เขาก็มีคนอยู่มากมายพอสมควรที่เขาจะสดับตรับฟัง โดยเฉพาะนักการเมือง        
ในสมัยที่มีการท ายุทธศาสตร์นั้น  
  ๔) การประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด  
   ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบันทึกการท างานของตนเอง กระทรวงจะขอดูผลงานของท่านทุก ๆ    
๓ เดือน ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าลังหาวิธีออกไปประเมินการครองตน ครองคน และครองงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น ขอให้ท่านจัดทีม
ท างาน คิดงานให้เป็นระบบ พัฒนาให้ต่อเนื่องให้เห็นผลงานทุก ๆ ๓ เดือน การประเมินจะมีการแบ่งกลุ่ม         
ผู้ว่าราชการจังหวัดออกเป็นกลุ่มก้าวหน้า ปานกลาง ล้าหลัง โดยจะรับฟังข้อมูลจากรอบด้าน เช่น จากผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่น เช่น กระทรวง
สาธารณสุข หรือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ลงไปท างานร่วมกับจังหวัด จึงขอให้บันทึกการท างานไว้เพ่ือว่าเวลาส่งมอบงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด จะได้ส่งมอบงานที่เป็นเนื้องานจริง ๆ เพ่ือผู้ที่มารับหน้าที่ต่อจะท างานต่อเนื่องได้ โดยเฉพาะ
ผลงานที่ประชาชนพึงพอใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่ก็จะต้องด าเนินการให้ต่อเนื่องไป  
 กระทรวงฯ อยากจะวัดความเจริญของจังหวัดเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างคุณภาพของคน    
กับเส้น อยากเห็นจังหวัดเจริญขึ้น ขอให้ส านักนโยบายและแผนช่วยผมคิดว่าวันนี้จะวัดจังหวัด สมมุติท่าน         
ผู ้ว่าราชการจังหวัดไปวันที ่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเป็นอย่างไร เรื ่องกลุ ่มอาชีพ          
การพัฒนาอาชีพ ระดับเดิมเป็นอย่างไร และผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนี้เข้าไปท่านเองควรจะบันทึกเพื่อเตรียม
รายงานกระทรวงฯ ว่าสถานภาพเมื่อท่านไปเป็นอย่างไร อีก ๓ เดือนผ่านไปเป็นอย่างไร ๖ เดือนผ่านไป         
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เรื่องพืชไร่มีเท่าไร แบ่งเป็นประมาณ ๔ – ๕ สาขาการพัฒนา แล้วจึงจะเอาไปท างบประมาณ ประเด็นที่ท าอย่างนี้     
ก็เพ่ือจะใช้งานใช้เงินอย่างไรให้ได้ตรงปัญหาเร่งด่วนของชาวบ้าน สมัยผมท าที่จังหวัดนครสวรรค์ ผมจะมีบัญชี       
ทุกหมู่บ้าน เอาเพียง ๑๐ ปัญหาเป็นรายหมู่บ้าน ทั้งจังหวัดจะมีปัญหาประมาณ ๑๕,๐๐๐ ปัญหา น ามากรอง     
แล้วเรียงล าดับแล้วแยกเป็นเรื่อง แบ่งเป็นสาขา ๆ เมื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( ส.ส.) 
ขออะไร ผมก็จะบอกว่าเอาเล่มบัญชีของผมไปดูด้วยและขอให้อยู่ในเล่มนี้ เพราะชาวบ้านเขาขออย่างนี้              
ถ้าขอนอกเหนือจากนี้ ผมต้องเชิญประชาคมมาคุย แล้วต้องคุยกับเขาเองนะ ถึงแม้ว่าจะโดน ส.ส. ต่อว่าบ้างตามสมควร 
แต่เขาก็โค่นผมไม่ลง เพราะประชาชนอยู่ข้างผม ศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มสตรี ชุมชนชาวไร่อ้อย  อยู่ข้างผมทั้งหมด 
เพราะฉะนั้น กระบวนการนี้นอกจากได้ใจประชาชนแล้วยังท าให้มีประชาชนเป็นพวกอีกด้วย”  
  ๒) การส่งมอบงาน ผมได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า  
   “ผมอยากให้ส่งด้วยเนื้องานว่าท าอะไรมา แล้วท่านคิดว่าในอนาคตเมื่อท่านไปแล้วควรท า
อะไรต่อ เช่น เรื่องยาเสพติดที่โรงเรียน ผมฝึกอบรมครูทั้งหมด ท าไปเท่าไรแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดคนต่อไป
ควรจะไปต่อเรื่องครูอย่างไร พอเราออกมาครูก็วังเวง เพราะท ากันจนยาเสพติดที่ขายข้างรั้วโรงเรียนหายไปหมด 
ท ามาด้วยกันโดยตลอด เขาก็อยากเห็นระบบการท างานต่อเนื่องกัน เพราะฉะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด            
จะต้องมีส านักงานจังหวัด หรือใครคอยดูว่าท่านเร่งงานอะไรบ้าง ของเดิมสภาพเดิมเป็นอย่างไร และระบบปัจจุบัน
ที่ท าไป ท าไปอย่างไร เมื่อผมย้ายจากนครนายก ผมได้ท าสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ส่งนายกรัฐมนตรีและส่งกระทรวงด้วย เพราะหวังว่าจะมีใครเอาแนวคิดไปปฏิบัติจริงจังบ้าง ผมขอฝาก         
ส านักนโยบายและแผนว่าต้องเริ่มหาวิธีที่จะรู้ว่างานดี ๆ ในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่งจะย้ายไปมีอะไรบ้าง 
เพ่ือให้ท่านที่ก าลังจะไปนั่งต้องรู้ด้วย แล้วอะไรที่ชาวบ้านชอบใจ แล้วกระทรวงเราจะรู้ได้อย่างไร ก็น่าจะให้ออก
แบบสอบถามถึงประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออีกสัก ๑๐ องค์กร 
หรือกลุ่มมวลชน ถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคนเก่าท าอะไรที่ เป็นนโยบายดี ๆ แล้วประชาชนชอบใจ พอใจ        
ให้แจ้งมาที่กระทรวง เราก็จะได้รู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ไปแล้วรู้ไหม  ได้ท าต่อไหม เพราะตรงนี้ส าคัญมาก 
เราถูกบ่นกันมามากเร่ืองนี้ แล้วงานไม่ต่อเนื่องเวลาผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยน  บางคนก็กลัวจะไม่ดังเท่าคนเก่า 
อะไรที่คนเก่าท าไว้ดี ๆ ต้องไม่ไปท าแข่ง ต้องไปท าที่คนเก่าเขาอ่อน จึงท าให้ของเก่าที่เขาท าไว้ดีไม่ไปท าเต็มเม็ด
เต็มหน่วย ท าไมไม่ท าทั้งสองอย่างล่ะ อะไรที่เขาท าดีก็ท าต่อไป ตัวท่านจะเริ่มอะไรก็ว่าไป” 
 การท างานท่านต้องให้ลูกน้องบันทึกไว้บ้าง เมื่อท่านย้ายจากจังหวัดนี้ผมต้องการส่งมอบงาน           
ที่เป็นเนื้องาน ไม่ต้องการส่งมอบตู้เอกสาร มอบวงเงิน มอบข้าราชการกี่คน ขอให้ส่งมอบเนื้องาน  แล้วผมจะคุย          
กับส านักนโยบายและแผนเรื่องแบบฟอร์ม สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคือจังหวัดนครนายก ผมส่ งเนื้องาน        
เช่น  การท่องเที่ยว จะบอกตอนผมมาสภาพเป็นอย่างไร ผมท าอะไรบ้าง ผมจัดงานนครนายกมรดกธรรมชาติ
ครั ้งแรกของนครนายก  กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จในงาน         
ท่านเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคเอกชนเป็นเวลา ๒ ชั่วโมง มีชมรมท่องเที่ยวมาช่วยท างาน ในอนาคต
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ควรท าอะไรบ้าง ผมบรรยายไว้หมด ที่ยังขาดตกบกพร่องยังท าไม่สมบูรณ์คืออะไรบ้าง   
ผมเน้นเนื้องาน ส่วนเรื่องภายใน เรื่องที่ควรจะรู้แต่ไม่ควรบันทึก  ก็ควรจะพูดคุยกันเองระหว่างผู้ว่าราชการ
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จังหวัด ๒ คน แต่ก็ต้องระวัง ผมได้เคยพูดกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไปว่า บางทีพวกเราหักหลังกันเอง 
สมมุติเราไปบอกว่า ผมมีปัญหากับผู้มีอิทธิพล ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่มา ไม่อยากมีปัญหาเหมือนผู้ว่าราชการ
จังหวัดคนเก่าก็เลยไปตีสนิทกับผู้มีอิทธิพลก็เลยหมดปัญหากันไป แล้วยังแทงข้างหลังผู้ว่าราชการจังหวัดคนเก่าด้วย 
เพราะฉะนั้น เรื่องอย่างนี้บางเรื่องก็ควรเล่า บางเรื่องก็ต้องให้เขาไปดูเอง  
  ๓) วิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัด ผมได้ฝากผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ดังนี้  
   ผมคิดว่าประชาชนเขาต้องการผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ พวกเราบางคนยึดวิสัยทัศน์ของตัวเอง      
คนเดียว แล้วก็ไม่สนใจกรณีคนอ่ืนเขาไม่เอาด้วย เลยกลายเป็นวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดียวกับคนรอบ ๆ 
ตัวไม่กี่คน พอไปคุยที่ไหนคนอ่ืนเขาเงียบหมด จริง ๆ ไม่เห็นด้วยแต่ไม่กล้าค้าน ผมฝากตรงนี้ว่า การท าวิสัยทัศน์
จังหวัดให้ระดมจากคนมาก ๆ จากภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน อย่างที่ผมพูดไว้แล้ว       
ในตัวอย่างที่ผมท าที่จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือที่เขาจะได้มาให้ความคิดเห็นร่วมกันทั้งหมดว่ามีเรื่องอะไร แล้วควร       
จะแก้ไขอย่างไร ระดมมาเป็นวิสัยทัศน์ นี่คือวิธีการแก้ปัญหาหากตัวเราเองเป็นคนวิสัยทัศน์สั้น 
   สมมุติว่าตัวเราวิสัยทัศน์สั้น วิสัยทัศน์ไม่กว้างขวาง วิธีแก้ วิธีช่วย ก็คือ  ฟังจากคนอ่ืนทีเ่ขา
มีวิสัยทัศน์เอามาผสมกัน แล้วก็ออกมาเป็นเรื่องที่วัดได้ทั้งจังหวัด คนกว่าครึ่ง ๗๐ – ๘๐% รับวิสัยทัศน์
อันนี้ท่านก็ปลอดภัยแล้ว เวลาไปพูดที่ไหนผู้ว่าราชการจังหวัด จะท าอย่างนั้นก็มีคนรองรับท่านทั้งหมด ไม่อยากให้
เขามากล่าวหาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคิดเอง คิดอยู่ ในกลุ่มคนรอบ ๆ ตัวไม่กี่คน แล้วชาวบ้านไม่เอาด้วย            
แล้วนักการเมืองวันนี้เขาก็ไม่โง่ เขาก็มีคนอยู่มากมายพอสมควรที่เขาจะสดับตรับฟัง โดยเฉพาะนักการเมือง        
ในสมัยที่มีการท ายุทธศาสตร์นั้น  
  ๔) การประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด  
   ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบันทึกการท างานของตนเอง กระทรวงจะขอดูผลงานของท่านทุก ๆ    
๓ เดือน ขณะน้ีกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าลังหาวิธีออกไปประเมินการครองตน ครองคน และครองงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น ขอให้ท่านจัดทีม
ท างาน คิดงานให้เป็นระบบ พัฒนาให้ต่อเนื่องให้เห็นผลงานทุก ๆ ๓ เดือน การประเมินจะมีการแบ่งกลุ่ม         
ผู้ว่าราชการจังหวัดออกเป็นกลุ่มก้าวหน้า ปานกลาง ล้าหลัง โดยจะรับฟังข้อมูลจากรอบด้าน เช่น จากผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่น เช่น กระทรวง
สาธารณสุข หรือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ลงไปท างานร่วมกับจังหวัด จึงขอให้บันทึกการท างานไว้เพ่ือว่าเวลาส่งมอบงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด จะได้ส่งมอบงานที่เป็นเนื้องานจริง ๆ เพ่ือผู้ที่มารับหน้าที่ต่อจะท างานต่อเนื่องได้ โดยเฉพาะ
ผลงานที่ประชาชนพึงพอใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่ก็จะต้องด าเนินการให้ต่อเนื่องไป  
 กระทรวงฯ อยากจะวัดความเจริญของจังหวัดเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างคุณภาพของคน    
กับเส้น อยากเห็นจังหวัดเจริญขึ้น ขอให้ส านักนโยบายและแผนช่วยผมคิดว่าวันนี้จะวัดจังหวัด สมมุติท่าน         
ผู ้ว่าราชการจังหวัดไปวันที ่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเป็นอย่างไร เรื ่องกลุ ่มอาชีพ          
การพัฒนาอาชีพ ระดับเดิมเป็นอย่างไร และผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนี้เข้าไปท่านเองควรจะบันทึกเพื่อเตรียม
รายงานกระทรวงฯ ว่าสถานภาพเมื่อท่านไปเป็นอย่างไร อีก ๓ เดือนผ่านไปเป็นอย่างไร ๖ เดือนผ่านไป         
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เป็นอย่างไร ๙ เดือนผ่านไป ๑๒ เดือนผ่านไปเป็นอย่างไร ผมอยากเห็น เราต้องการการรายงานจากท่านสม่ าเสมอ
ว่า เรื่องเนื้อ ๆ เรื่องอาชีพ เรื่องน้ า เรื่องยากจน เรื่องยาเสพติด ท าอะไรบ้าง นโยบายหลัก ๆ ท าอะไรบ้าง โครงการ
พระราชด าริจะท าอะไร เศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรเกิดข้ึนบ้าง สิ่งที่ผมเรียนท่านวันนี้ก็จะแจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทั้งหมดแบบเดียวกัน แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ได้ไปก่อนก็จะได้ไปท าก่อน  
 ทุกวันนี้เราให้ส านักงาน ก.พ.ร. มาวัด ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะวัดกระบวนการ เขาไม่ค่อยได้วัดเนื้องานนัก 
เพราะว่าสัมฤทธิ์ผลตรงนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะวัดอย่างไร เขาวัดกระบวนการเรื่องการบริการประชาชนรวดเร็ว เขาวัด KPI 
เรื่องการลดขั้นตอน แต่ตอนนี้มานั่งนึกว่าท าไมกระทรวงมหาดไทยต้องรอส านักงาน ก.พ.ร. มาวัด เราเองอยากวัดผล
ที่เกิดกับชาวบ้าน อยากเห็นอย่างนี้ เราอาจจะต้องยอมเสียเงินจ้าง ๔ สถาบันมอบหมายไปคนละภาค คุณเข้าไป
จังหวัด ไปเลยโดยไม่ต้องบอกใคร เหมือนสมัยรัฐบาลในยุคนั้นที่เขาประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างลับ ๆ       
โดยเขาแบ่ง KPI เป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูล เรื่องการท างานการพัฒนาทั้งหลาย ส่วนที่ ๒ เป็นการฟังข้อมูล
จากทหาร ต ารวจ ส.ส. และภาคเอกชน แล้วท าทั้งหมดมาประมวลผู้ว่าราชการจังหวัด ให้คะแนนเป็นรายคน       
ทั้ง ๗๕ คน ผมเผอิญรู้เพราะ ส.ส. จังหวัดนครสวรรค์ ท่านไปเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาเล่าให้ผมฟัง      
เป็นการส่วนตัว ท่านบอกว่า นายกรัฐมนตรี บ่นว่าเขาประเมินผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งประเทศ ที่ได้ ๕ คะแนนมีเพียง     
๒ คน คนหนึ่งคือ พีรพล ที่เป็นจังหวัดอาวุโส อีกคนเป็นจังหวัดอ่อนอาวุโส แต่ผมไม่ได้ถามว่าคนนั้นเป็นใคร นี่คือวิธี
เหมือนการท าวิจัย Test แบบการท าวิจัย กระทรวงฯ ก็อาจจะไปสุ่มถามสัก ๑๒ แหล่ง มันจะประมวลออก    
เป็นภาพผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่ง คือ ขนาดตัวอย่างและ Sample Size ต้องมากพอควร แหล่งหนึ่งผม
อาจจะถามสัก ๑๐ ตัวอย่าง ซึ่งเราก าลังคิดอยู่หรืออาจจะขอให้ส านักงาน ก.พ.ร. มาท าร่วมกับเรา เพราะเราเอง  
ก็อยากได้ผลตรงนี ้ อย่างไรก็ตาม  ถ้ารอแต่ให้คนอื่นประเมินเรา แล้วพวกเราก็จะมานั่งเถียงว่าเขาไม่รู ้จริง 
เพราะฉะนั้น เราควรที่จะมีประเมินตัวเองด้วยดีกว่าแล้วคะแนนที่เราได้ของเราเองประกอบกับที่ส านักงาน ก.พ.ร. วัดผล 
สิ่งที่เราต้องท าอย่างนี้เพราะเราอยากได้คนที่มีคุณภาพและเอาเรื่องคุณภาพมาคานกับเรื่องเส้น  
  ๕) การครองตน วันนี้ผมขอฝากเรื่องการครองตน คือ ความเป็นพ่อเมือง พระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัวเคยมีรับสั่งว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพ่อเมืองนะ อย่าเป็นเจ้าเมือง “อันนี้รับสั่งตั้งแต่สมัยผมเป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัด” รับสั่งกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้าเฝ้าในโอกาสวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เรื่องนี้ชัดเจนมาก 
ตีความง่าย ๆ ก็คือ พ่อเมือง เรากับชาวบ้านเหมือนครอบครัวเดียวกัน ชาวบ้านเดือดร้อนก็คือลูกเราเดือดร้อน      
แต่เจ้าเมืองนั้นมีความเป็นศักดินาอยู่ เพราะฉะนั้นท่านไม่อยากเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดท าตัวแบบนั้น แต่อีกนัยหนึ่ง   
ก็คือ ท าอย่างไรจะท าต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้เหมือนธรรมดา อย่าให้เป็นเทวดา ท าอย่างไรไปไหนให้มีคน
กล้ามาจูงไม้จูงมือ ทักทายผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าชาวบ้านกล้าคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเป็นกันเองได้จะได้ข่าวเยอะ 
มันต่างกับลักษณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้ว ทุกคนหลบกันหมด ผมมองพวกเราแล้ว หลาย ๆ คนท าได้        
และท าอยู่แล้วด้วย แต่ผมเป็นห่วงบางท่านเท่านั ้น แต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้และได้พิมพ์ลงในไดอารี่       
นักปกครองปีใหม่นี้ คือ สุดยอดของนักปกครองคือ การเป็นที่รักของประชาชน  ซึ ่งเป็นค ากล่าวที่เรียบง่าย      
แต่ชี้ให้เห็นทุกอย่าง เพราะถ้าประชาชนส่วนใหญ่พูดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในแง่ดี ด้วยความศรัทธาเราจะท าอะไร
ก็ส าเร็จ 

- ๖๕๗ - 

 (๓) สิ่งท่ีได้ด าเนินการไปด้วยความปิติ 
  ๑) การออกโฉนดที่ดินโครงการพระราชด าริแหลมผักเบี้ย   
   เมื่อผมมารับต าแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ หลังจากนั้นไม่นาน          
ก็ได้รับทราบข้อมูลจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ว่าโครงการพระราชด าริแหลมผักเบ้ีย      
มีปัญหาการอาศัยอยู่ของประชาชนในที่ดินที่คาบเกี่ยวกับที่ดินของโครงการ ซึ่งยืดเยื้อมานานขอให้ช่วยด าเนินการ
ให้ด้วย  
   กรมที่ดินจึงได้ตั้งคณะท างานน าโดยนายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้อ านวยการส านักจัดการที่ดิน
ของรัฐ ในขณะนั้น ร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ลงไปท าการส ารวจและรังวัดที่ดินตรวจสอบพ้ืนที่
ทั้งหมดพบว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ทางราชการได้สงวนหวงห้ามไว้เป็นที่สาธารณะประจ าต าบลแหลมผักเบี้ย    
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๑๔๒ ไร่ โดยราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการประกอบอาชีพประมง        
และใช้เป็นทางเดินออกไปสู่ทะเล แต่ปัจจุบันราษฎรเลิกใช้ประโยชน์แล้วเนื่องจากได้เลิกประกอบอาชีพ             
การท าประมงและไปใช้เส้นทางที่มีความสะดวกกว่าในการเดินทางไปสู่ทะเลแทน คณะท างานจึงได้ประชุ มหารือ      
กับชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ที่คาบเกี่ยวกันนั้น และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี โดยยินดีขยับออกจาก
พ้ืนที่โครงการไปอยู่ในพื้นท่ีที่ติดกันแทน  
   เมื่อตกลงกันได้เช่นนั้น กรมที่ดินจึงได้เริ่มกระบวนการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
แปลงดังกล่าวบางส่วนเป็นเนื้อที่ประมาณ ๙๐๐ ไร่ และได้ด าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้พิจารณา 
ซึ่งก็ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในการขอถอนสภาพที่ดินดังกล่าว  
   กระทรวงมหาดไทยจึงท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพ่ือถอนสภาพที่ดินสาธารณะ 
ประจ าต าบลแหลมผักเบี้ยบางส่วน เนื้อที่ประมาณ ๙๐๐ ไร่ ๑ งาน ๔๘.๙ ตารางวา เพ่ือมอบหมายให้อธิบดีกรมที่ดิน
ไปจัดหาประโยชน์และกรมที่ดินได้ให้โอนที่ดินดังกล่าวให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือด าเนินโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เนื้อที่ประมาณ ๕๕๑ ไร่ และให้กรมประมงใช้เป็นที่ตั้ง
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ าเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ ๓๔๙ ไร่ และได้ตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพดังกล่าว
ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
   โดยปกติแล้วการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น             
เป็นกระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาทั้งจากประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  แต่กรณีนี้     
กรมท่ีดินเร่งด าเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาประมาณ ๖ เดือนเท่านั้น  
   หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชวโรกาส        
ให้อธิบดีกรมท่ีดินและคณะเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ พระต าหนักจิตรดารโหฐาน 
 
 



- ๖๕๖ - 

เป็นอย่างไร ๙ เดือนผ่านไป ๑๒ เดือนผ่านไปเป็นอย่างไร ผมอยากเห็น เราต้องการการรายงานจากท่านสม่ าเสมอ
ว่า เรื่องเนื้อ ๆ เรื่องอาชีพ เรื่องน้ า เรื่องยากจน เรื่องยาเสพติด ท าอะไรบ้าง นโยบายหลัก ๆ ท าอะไรบ้าง โครงการ
พระราชด าริจะท าอะไร เศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรเกิดข้ึนบ้าง สิ่งที่ผมเรียนท่านวันนี้ก็จะแจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทั้งหมดแบบเดียวกัน แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ได้ไปก่อนก็จะได้ไปท าก่อน  
 ทุกวันนี้เราให้ส านักงาน ก.พ.ร. มาวัด ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะวัดกระบวนการ เขาไม่ค่อยได้วัดเนื้องานนัก 
เพราะว่าสัมฤทธิ์ผลตรงนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะวัดอย่างไร เขาวัดกระบวนการเรื่องการบริการประชาชนรวดเร็ว เขาวัด KPI 
เรื่องการลดขั้นตอน แต่ตอนนี้มานั่งนึกว่าท าไมกระทรวงมหาดไทยต้องรอส านักงาน ก.พ.ร. มาวัด เราเองอยากวัดผล
ที่เกิดกับชาวบ้าน อยากเห็นอย่างนี้ เราอาจจะต้องยอมเสียเงินจ้าง ๔ สถาบันมอบหมายไปคนละภาค คุณเข้าไป
จังหวัด ไปเลยโดยไม่ต้องบอกใคร เหมือนสมัยรัฐบาลในยุคนั้นที่เขาประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างลับ ๆ       
โดยเขาแบ่ง KPI เป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูล เรื่องการท างานการพัฒนาทั้งหลาย ส่วนที่ ๒ เป็นการฟังข้อมูล
จากทหาร ต ารวจ ส.ส. และภาคเอกชน แล้วท าทั้งหมดมาประมวลผู้ว่าราชการจังหวัด ให้คะแนนเป็นรายคน       
ทั้ง ๗๕ คน ผมเผอิญรู้เพราะ ส.ส. จังหวัดนครสวรรค์ ท่านไปเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาเล่าให้ผมฟัง      
เป็นการส่วนตัว ท่านบอกว่า นายกรัฐมนตรี บ่นว่าเขาประเมินผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งประเทศ ที่ได้ ๕ คะแนนมีเพียง     
๒ คน คนหนึ่งคือ พีรพล ที่เป็นจังหวัดอาวุโส อีกคนเป็นจังหวัดอ่อนอาวุโส แต่ผมไม่ได้ถามว่าคนนั้นเป็นใคร นี่คือวิธี
เหมือนการท าวิจัย Test แบบการท าวิจัย กระทรวงฯ ก็อาจจะไปสุ่มถามสัก ๑๒ แหล่ง มันจะประมวลออก    
เป็นภาพผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่ง คือ ขนาดตัวอย่างและ Sample Size ต้องมากพอควร แหล่งหนึ่งผม
อาจจะถามสัก ๑๐ ตัวอย่าง ซึ่งเราก าลังคิดอยู่หรืออาจจะขอให้ส านักงาน ก.พ.ร. มาท าร่วมกับเรา เพราะเราเอง  
ก็อยากได้ผลตรงนี ้ อย่างไรก็ตาม  ถ้ารอแต่ให้คนอื่นประเมินเรา แล้วพวกเราก็จะมานั่งเถียงว่าเขาไม่รู้จริง 
เพราะฉะนั้น เราควรที่จะมีประเมินตัวเองด้วยดีกว่าแล้วคะแนนที่เราได้ของเราเองประกอบกับที่ส านักงาน ก.พ.ร. วัดผล 
สิ่งที่เราต้องท าอย่างนี้เพราะเราอยากได้คนที่มีคุณภาพและเอาเรื่องคุณภาพมาคานกับเรื่องเส้น  
  ๕) การครองตน วันนี้ผมขอฝากเรื่องการครองตน คือ ความเป็นพ่อเมือง พระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัวเคยมีรับสั่งว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพ่อเมืองนะ อย่าเป็นเจ้าเมือง “อันนี้รับสั่งตั้งแต่สมัยผมเป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัด” รับสั่งกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้าเฝ้าในโอกาสวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เรื่องนี้ชัดเจนมาก 
ตีความง่าย ๆ ก็คือ พ่อเมือง เรากับชาวบ้านเหมือนครอบครัวเดียวกัน ชาวบ้านเดือดร้อนก็คือลูกเราเดือดร้อน      
แต่เจ้าเมืองนั้นมีความเป็นศักดินาอยู่ เพราะฉะนั้นท่านไม่อยากเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดท าตัวแบบนั้น แต่อีกนัยหนึ่ง   
ก็คือ ท าอย่างไรจะท าต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้เหมือนธรรมดา อย่าให้เป็นเทวดา ท าอย่างไรไปไหนให้มีคน
กล้ามาจูงไม้จูงมือ ทักทายผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าชาวบ้านกล้าคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเป็นกันเองได้จะได้ข่าวเยอะ 
มันต่างกับลักษณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้ว ทุกคนหลบกันหมด ผมมองพวกเราแล้ว หลาย ๆ คนท าได้        
และท าอยู่แล้วด้วย แต่ผมเป็นห่วงบางท่านเท่านั ้น แต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้และได้พิมพ์ลงในไดอารี่       
นักปกครองปีใหม่นี้ คือ สุดยอดของนักปกครองคือ การเป็นที่รักของประชาชน  ซึ ่งเป็นค ากล่าวที่เรียบง่าย      
แต่ชี้ให้เห็นทุกอย่าง เพราะถ้าประชาชนส่วนใหญ่พูดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในแง่ดี ด้วยความศรัทธาเราจะท าอะไร
ก็ส าเร็จ 

- ๖๕๗ - 

 (๓) สิ่งท่ีได้ด าเนินการไปด้วยความปิติ 
  ๑) การออกโฉนดที่ดินโครงการพระราชด าริแหลมผักเบี้ย   
   เมื่อผมมารับต าแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ หลังจากนั้นไม่นาน          
ก็ได้รับทราบข้อมูลจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ว่าโครงการพระราชด าริแหลมผักเบ้ีย      
มีปัญหาการอาศัยอยู่ของประชาชนในที่ดินที่คาบเกี่ยวกับที่ดินของโครงการ ซึ่งยืดเยื้อมานานขอให้ช่วยด าเนินการ
ให้ด้วย  
   กรมที่ดินจึงได้ตั้งคณะท างานน าโดยนายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้อ านวยการส านักจัดการที่ดิน
ของรัฐ ในขณะนั้น ร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ลงไปท าการส ารวจและรังวัดที่ดินตรวจสอบพ้ืนที่
ทั้งหมดพบว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ทางราชการได้สงวนหวงห้ามไว้เป็นที่สาธารณะประจ าต าบลแหลมผักเบี้ย    
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๑๔๒ ไร่ โดยราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการประกอบอาชีพประมง        
และใช้เป็นทางเดินออกไปสู่ทะเล แต่ปัจจุบันราษฎรเลิกใช้ประโยชน์แล้วเนื่องจากได้เลิกประกอบอาชีพ             
การท าประมงและไปใช้เส้นทางที่มีความสะดวกกว่าในการเดินทางไปสู่ทะเลแทน คณะท างานจึงได้ประชุ มหารือ      
กับชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ที่คาบเกี่ยวกันนั้น และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี โดยยินดีขยับออกจาก
พ้ืนที่โครงการไปอยู่ในพื้นท่ีที่ติดกันแทน  
   เมื่อตกลงกันได้เช่นนั้น กรมที่ดินจึงได้เริ่มกระบวนการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
แปลงดังกล่าวบางส่วนเป็นเนื้อที่ประมาณ ๙๐๐ ไร่ และได้ด าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบ้ีย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้พิจารณา 
ซึ่งก็ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในการขอถอนสภาพที่ดินดังกล่าว  
   กระทรวงมหาดไทยจึงท าเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพ่ือถอนสภาพที่ดินสาธารณะ 
ประจ าต าบลแหลมผักเบี้ยบางส่วน เนื้อที่ประมาณ ๙๐๐ ไร่ ๑ งาน ๔๘.๙ ตารางวา เพ่ือมอบหมายให้อธิบดีกรมที่ดิน
ไปจัดหาประโยชน์และกรมที่ดินได้ให้โอนที่ดินดังกล่าวให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือด าเนินโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เนื้อที่ประมาณ ๕๕๑ ไร่ และให้กรมประมงใช้เป็นที่ตั้ง
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ าเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ ๓๔๙ ไร่ และได้ตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพดังกล่าว
ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
   โดยปกติแล้วการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น             
เป็นกระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เน่ืองจากต้องผ่านการพิจารณาทั้งจากประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  แต่กรณีนี้     
กรมท่ีดินเร่งด าเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาประมาณ ๖ เดือนเท่านั้น  
   หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชวโรกาส        
ให้อธิบดีกรมท่ีดินและคณะเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ พระต าหนักจิตรดารโหฐาน 
 
 



- ๖๕๘ - 

  ๒) การจัดท าโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย 
   เมื่อผมมารับต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับการปรารภจากท่านองคมนตรี            
อ าพล เสนาณรงค์ ซึ่งดูแลศูนย์การศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ แห่ง ว่าปัจจุบันมีข้าราชการเข้าไปดูงานที่ศูนย์เหล่านี้น้อย     
และการน าผลการศึกษาวิจัย ผลการทดลองไปใช้ขยายผลในจังหวัดต่าง ๆ ก็ยิ่งน้อยใหญ่ ท่านใช้ค าว่าศูนย์การศึกษา   
ทั้ง ๖ แห่ง เวลานี้อยู่ในสภาพเงียบเหงา เมื่อได้ยินดังนั้น ผมจึงตั้งใจที่จะท าให้มีการขยายผลอย่างเป็นระบบ
เพื ่อให ้เก ิดประโยชน ์แก่ประชาชนทั่วประเทศ และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล                
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกด้วย  
   ผมจึงได้ประกาศในการชี้แจงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๑ และวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ดังนี้  
   เราจะเปิดตัวโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทยร่วมกับ กปร.     
และมูลนิธิชัยพัฒนา ความจริงโครงการลักษณะนี้ควรจะเริ่มมานานแล้ว เรามีศูนย์ศึกษาการพัฒนา ๖ แห่ง      
และยังมีโครงการหลวงที่ปฏิบัติการบนพ้ืนที่สูงอีกจ านวนหนึ่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ๖ แห่ง คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา  
เขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรี        
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาส   
   ทั้ง ๖ ศูนย์นี้กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
ทรงน าเอาปัญหาเรื่องการท าการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมาแก้ปัญหา โดยท าวิจัยมีอาจารย์ นักการเกษตรทั้งหมด     
จนมีความส าเร็จที่แสดงให้เห็นในศูนย์ศึกษาเหล่านี้ วันนี้สิ่งที่ขาดอยู่คือ การขยายผลใน ๗๕ จังหวัด ซึ่งมี       
ผู้ว่าราชการจังหวัดบางท่านน าไปขยายผลบ้าง แต่ก็ยังน้อยมาก กปร. หารือว่าจะท าอย่างไร เราเลยบอกว่าจะขยายผล
พร้อม ๆ กันทั้ง ๗๕ จังหวัด 
   ในชั้นนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไวหน่อย จะส่งทีมเข้าไปที่ศูนย์ ๖ ศูนย์ในภาคของท่านก่อนก็ได้ 
หลังจากนั้นจึงจะให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดน าคณะไปด้วยตนเอง ประกอบด้วย ท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน       
ปราชญ์ชาวบ้านที่เก่ง ๆ ภาคเอกชนที่จะร่วมคิด เข้าไปในศูนย์สัก ๑ วันเต็ม เพื่อศึกษาให้ลึกในเมนูต่าง ๆ             
ว่าแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง โดยต้องรู้ว่าจังหวัดมีปัญหาอะไร ศูนย์ศึกษาภาคนั้นมีอะไรบ้างที่จะแก้ได้ในบ้านของท่าน 
แล้วกลับมาหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะอีกที และก าหนดโซนของท่านว่าจะแก้ปัญหาในโซนอ าเภอ 
ต าบล หมู่บ้านไหนบ้าง ซึ่งเวลาที่ท่านจะท าอะไรให้เสนอโครงการขึ้นมาแล้ว กระทรวงฯ กับ กปร. จะช่วยกันดู       
ให้ตรงแนวพระราชด าริและประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์มากที่สุด 
   หลังจากประกาศนโยบายแล้วเราได้จัดการประชุมให้ความรู้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเรียนเชิญ
ท่านองคมนตรี ๒ ท่าน คือท่านองคมนตรี อ าพล เสนาณรงค์ และองคมนตรี ดร.เกษม วัฒนชัย เป็นผู้บรรยาย            
และได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานและการประเมินผลไว้ ดังนี้  

- ๖๕๙ - 

  
   ผู้เขียนได้แต่เสียดายว่าได้อยู่ในต าแหน่งเพียงในช่วงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้น าทีมเข้าศึกษา 
ณ ศูนย์การศึกษาต่าง ๆ และได้รับทราบข้อมูลจากท่านองคมนตรี อ าพล เสนาณรงค์ ว่าศูนย์ทั้ง ๖ แห่ง เริ่มมีความคึกคัก
ขึ้นมา จากการดูงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อผู้เขียนไม่มีโอกาสอยู่บริหารและดูแล       
ให้ส าเร็จ  ก็ได้แต่หวังว่าด้วยประโยชน์และคุณค่าของโครงการประกอบกับความจงรักภักดีของข้าราชการ            
ที่เก่ียวข้อง จะช่วยให้มีการใส่ใจ การอ านวยการสนับสนุนและติดตามให้โครงการส าเร็จได้ในที่สุด 
 
 
 
 
 



- ๖๕๘ - 

  ๒) การจัดท าโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย 
   เมื่อผมมารับต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับการปรารภจากท่านองคมนตรี            
อ าพล เสนาณรงค์ ซึ่งดูแลศูนย์การศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ แห่ง ว่าปัจจุบันมีข้าราชการเข้าไปดูงานที่ศูนย์เหล่านี้น้อย     
และการน าผลการศึกษาวิจัย ผลการทดลองไปใช้ขยายผลในจังหวัดต่าง ๆ ก็ยิ่งน้อยใหญ่ ท่านใช้ค าว่าศูนย์การศึกษา   
ทั้ง ๖ แห่ง เวลานี้อยู่ในสภาพเงียบเหงา เมื่อได้ยินดังนั้น ผมจึงตั้งใจที่จะท าให้มีการขยายผลอย่างเป็นระบบ
เพื ่อให ้เก ิดประโยชน ์แก่ประชาชนทั่วประเทศ และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล                
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกด้วย  
   ผมจึงได้ประกาศในการชี้แจงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๑ และวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ดังนี้  
   เราจะเปิดตัวโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทยร่วมกับ กปร.     
และมูลนิธิชัยพัฒนา ความจริงโครงการลักษณะนี้ควรจะเริ่มมานานแล้ว เรามีศูนย์ศึกษาการพัฒนา ๖ แห่ง      
และยังมีโครงการหลวงที่ปฏิบัติการบนพ้ืนที่สูงอีกจ านวนหนึ่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ๖ แห่ง คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา  
เขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรี        
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาส   
   ทั้ง ๖ ศูนย์นี้กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
ทรงน าเอาปัญหาเรื่องการท าการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมาแก้ปัญหา โดยท าวิจัยมีอาจารย์ นักการเกษตรทั้งหมด     
จนมีความส าเร็จที่แสดงให้เห็นในศูนย์ศึกษาเหล่านี้ วันนี้สิ่งที่ขาดอยู่คือ การขยายผลใน ๗๕ จังหวัด ซึ่งมี       
ผู้ว่าราชการจังหวัดบางท่านน าไปขยายผลบ้าง แต่ก็ยังน้อยมาก กปร. หารือว่าจะท าอย่างไร เราเลยบอกว่าจะขยายผล
พร้อม ๆ กันทั้ง ๗๕ จังหวัด 
   ในชั้นนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไวหน่อย จะส่งทีมเข้าไปที่ศูนย์ ๖ ศูนย์ในภาคของท่านก่อนก็ได้ 
หลังจากนั้นจึงจะให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดน าคณะไปด้วยตนเอง ประกอบด้วย ท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน       
ปราชญ์ชาวบ้านที่เก่ง ๆ ภาคเอกชนที่จะร่วมคิด เข้าไปในศูนย์สัก ๑ วันเต็ม เพื่อศึกษาให้ลึกในเมนูต่าง ๆ             
ว่าแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง โดยต้องรู้ว่าจังหวัดมีปัญหาอะไร ศูนย์ศึกษาภาคนั้นมีอะไรบ้างที่จะแก้ได้ในบ้านของท่าน 
แล้วกลับมาหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะอีกที และก าหนดโซนของท่านว่าจะแก้ปัญหาในโซนอ าเภอ 
ต าบล หมู่บ้านไหนบ้าง ซึ่งเวลาที่ท่านจะท าอะไรให้เสนอโครงการขึ้นมาแล้ว กระทรวงฯ กับ กปร. จะช่วยกันดู       
ให้ตรงแนวพระราชด าริและประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์มากที่สุด 
   หลังจากประกาศนโยบายแล้วเราได้จัดการประชุมให้ความรู้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเรียนเชิญ
ท่านองคมนตรี ๒ ท่าน คือท่านองคมนตรี อ าพล เสนาณรงค์ และองคมนตรี ดร.เกษม วัฒนชัย เป็นผู้บรรยาย            
และได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานและการประเมินผลไว้ ดังนี้  

- ๖๕๙ - 

  
   ผู้เขียนได้แต่เสียดายว่าได้อยู่ในต าแหน่งเพียงในช่วงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้น าทีมเข้าศึกษา 
ณ ศูนย์การศึกษาต่าง ๆ และได้รับทราบข้อมูลจากท่านองคมนตรี อ าพล เสนาณรงค์ ว่าศูนย์ทั้ง ๖ แห่ง เริ่มมีความคึกคัก
ขึ้นมา จากการดูงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อผู้เขียนไม่มีโอกาสอยู่บริหารและดูแล       
ให้ส าเร็จ  ก็ได้แต่หวังว่าด้วยประโยชน์และคุณค่าของโครงการประกอบกับความจงรักภักดีของข้าราชการ            
ที่เก่ียวข้อง จะช่วยให้มีการใส่ใจ การอ านวยการสนับสนุนและติดตามให้โครงการส าเร็จได้ในที่สุด 
 
 
 
 
 



- ๖๖๐ - 

  ๓) ความภูมิใจจากความเห็นของประชาชนที่มีต่อ “พ่อเมือง” 
        จากใจชาวนครสวรรค์ 

อาจารย์ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา,รองผู้อ านวยการโรงเรียนในเครือวิริยาลัยนครสวรรค์, 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์,เลขาธิการศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดนครสวรรค์, 
ประธานฝ่ายประชาพิจารณ์สมัชชารัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ 

 “...ภาพของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ ที่พวกเรามองเห็นจนเจนตาคือ     
ความขยันขันแข็ง กระตือรือร้น เอาจริงเอาจัง มุมานะ อดทนและเฉียบขาดควบคู่ไปกับสติปัญญาอันชาญฉลาด
เยี่ยมยอดผสานกับความเป็นคนดีโดยเนื้อแท้ระดับที่เรา “ยอมรับและเคารพรักยิ่ง” ได้อย่างแท้จริง 
 นครสวรรค์ในวันที่ท่านมาอยู่เป็น “พ่อเมือง” (ท่านไม่ยอมเป็น “เจ้าเมือง”) จึงเคลื ่อนที่
รุดหน้าอย่างเห็นได้ชัดทั้งด้วยระบบผู้ว่าราชการจังหวัด CEO และด้วยความเป็น ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ 
 อย่างไรก็ตามเป็นการเคลื่อนที่ ที่พวกเราผู้เฝ้าดูตระหนักว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราเหนื่อยมาก 
 แม้ในวันที่พวกเราส่วนหนึ่ง ขอเชิญท่านรับประทานอาหารในหมู่คณะกันเองที่มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยาเมื่อกลางเดือนกันยายนนี้ ซึ่งเป็นการเชิญท่านด้วยความรู้สึกว่าเกรงจะรบกวนเวลาของท่านเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะท่านท าให้เวลาของท่านมีคุณค่าต่อประชาชนทั่วไปเหนืออ่ืนใดเสมอ 
 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กรุณารับเชิญ แต่ตรงตามความรู้สึกเกรงใจของพวกเราเพราะท่านมี
ภารกิจของจังหวัดจนกระท่ังเวลาสองทุ่มครึ่งท่านจึงไปถึงงานของเรา 
 งานที่ประชาชนทุกคน ในงานรับประทานอาหารอิ่มหน าส าราญแล้ว แต่ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด ของเรามีโอกาสจะได้รับประทานอาหาร ซึ่งท่านก็รับประทานได้เล็กน้อยเหลือเกินด้วยความที่ล่วงเลย  
เวลาไปมาก 
 ไม่ใช่เพียงความหมายของความเหน็ดเหนื่อยความหิว หรือความหนักหนาใด ๆ ทางกายอันยังพอ
เห็นได้ แต่ความสาหัสทางจิตใจอันคงจะเหลือคณานับกับภาระที่ท่านใช้ใจแบกรับไว้เต็มหัวใจเช่นนี้เล่า 
 นี่คือตัวตนอันแท้จริง ของท่านที่เราไม่เคยเห็นผิดแผกไปกว่านี้ตลอดเวลาสองปีเต็มในการเป็น          
ผู้ว่าราชการจังหวัด ของเรา 
 ท่ามกลางความเป็นจริงที่ผ่านมาทั้งปวงเช่นนี้ ท่านยังกรุณาบอกพวกเราว่าท่านไม่ลืมจังหวัด
นครสวรรค์เพราะจังหวัดนี้ส่งท่านไปดี คือ ส่งท่านสู่ต าแหน่งอธิบดีกรมท่ีดินตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
 ขอบพระคุณไม่มีวันหมดสิ้น ในทุกสิ่งที่ท่านท าเพ่ือชาวนครสวรรค์ ถึงอย่างไรก็ยังเป็นความอบอุ่น
ใจว่าแม้ท่านอาจจะไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตลอดไป แต่ท่านก็ยังเป็นอธิบดีกรมท่ีดินของชาวนครสวรรค์
อยู่นั่นเอง 
 คือคนตรง คือคนซื่อ คือคนกล้า คือคนเก่ง เปี่ยมปรีชาน่าเลื่อมใส คือคนดีเนืองนิตย์ด้วยจิตใจ 
คือคนผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง...” 

 

- ๖๖๑ - 

นายภักดี บุษยบุตร 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์, 

กรรมการบริหารสมัชชารัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนจังหวัดนครสวรรค์  
 “...เมื่อประมาณ ๒ ปีก่อน ผมได้มีโอกาสท างานร่วมกับท่านพบว่าท่านท างานโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ซึ่งเป็นการท างานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ผมเคยยื่นกระทู้ต่อสภา อบจ. เพ่ือเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ชี้แจง
ข้อขัดข้องบางประการ ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ท าให้ผมรู้สึกอึดอัด ซึ่งท่านตอบเป็นหนังสือ ซึ่งหนังสือนั้นกอปรไปด้วย
เหตุและผล มีความเชื่อมโยงอันสะท้อนถึงสิ่งที่ผมได้กล่าวแล้ว คือ ธรรมาภิบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้สมัชชารัฐธรรมนูญฯ 
จะได้น าแนวทางและวิธีปฏิบัติของท่านไปขยายผลเพ่ือการพัฒนาการเมือง การปฏิบัติงานประจ าและธุรกิจเอกชน
ต่อไป...” 
 

นายมานะ ฤทธิชัยสมาจาร 
นายกสมาคมชาวไร่อ้อย สี่แควนครสวรรค์,ประธานด าเนินการ สหกรณ์การเกษตร ชาวไร่อ้อยสี่แคว จ ากัด/ 

 
นายบุญเรือง ด้วงสั้น 

นายกสมาคมชาวไร่อ้อย เขต ๑๑ นครสวรรค์ 
 “...ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ ท่านเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา ๒ ปี เป็น ๒ ปี ที่จังหวัดนครสวรรค์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในการที่ดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน ท่านเป็น   
นักบริหารที่มีความสามารถมากคนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสพบและสัมผัส ทั้งในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่ง         
และในฐานะผู้น าองค์กรเกษตรกรของจังหวัดนครสวรรค์ อีกทั้งท่านเป็นบุคคลที่มีความซื่อตรง ทุ่มเท และมีความกล้า
ที่จะยืนอยู่บนหลักการของความถูกต้องอย่างมีเหตุและผล 
 ซึ่งหากจะหาคนที่มีความเก่ง มีความสามารถ อาจพบได้มากมายในแผ่นดิน แต่ถ้ามีเพียงความเก่ง
ความสามารถเพียงอย่างเดียว ก็อาจไม่เพียงพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ดี ถ้าบุคคลนั้นขาดเสีย            
ซึ่งความซื่อตรง ความทุ่มเท และความกล้าที่จะท างานเพ่ือประเทศชาติ เพราะถ้าเก่งแต่ไม่มีความทุ่มเทและกล้า     
ที่จะท าความดีก็จะขาดประโยชน์ และโดยเฉพาะถ้าเก่งแล้วโกงไม่ซื่อตรงก็จะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างมาก 
 ซ่ึงตรงนี้คงต้องกล่าวว่า ท่าน ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ มีความครบถ้วนทั้งความเก่ง ทุ่มเท ซื่อตรง   
และความกล้า จึงต้องแสดงความชื่นชมยินดีต่อท่าน และต่อประเทศชาติ ในโอกาสนี้ด้วย 
 ท่านผู้ เป็นผู้น าที่มิใช่ “ผู้น าโดยต าแหน่ง” แต่ท่านเป็นผู้น าที่มี “ภาวะของความเป็นผู้น า 
(Leadership)” อย่างสูง...” 
 
 
 
 



- ๖๖๐ - 

  ๓) ความภูมิใจจากความเห็นของประชาชนที่มีต่อ “พ่อเมือง” 
        จากใจชาวนครสวรรค์ 

อาจารย์ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา,รองผู้อ านวยการโรงเรียนในเครือวิริยาลัยนครสวรรค์, 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์,เลขาธิการศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดนครสวรรค์, 
ประธานฝ่ายประชาพิจารณ์สมัชชารัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ 

 “...ภาพของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ ที่พวกเรามองเห็นจนเจนตาคือ     
ความขยันขันแข็ง กระตือรือร้น เอาจริงเอาจัง มุมานะ อดทนและเฉียบขาดควบคู่ไปกับสติปัญญาอันชาญฉลาด
เยี่ยมยอดผสานกับความเป็นคนดีโดยเนื้อแท้ระดับที่เรา “ยอมรับและเคารพรักยิ่ง” ได้อย่างแท้จริง 
 นครสวรรค์ในวันที่ท่านมาอยู่เป็น “พ่อเมือง” (ท่านไม่ยอมเป็น “เจ้าเมือง”) จึงเคลื ่อนที่
รุดหน้าอย่างเห็นได้ชัดทั้งด้วยระบบผู้ว่าราชการจังหวัด CEO และด้วยความเป็น ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ 
 อย่างไรก็ตามเป็นการเคลื่อนที่ ที่พวกเราผู้เฝ้าดูตระหนักว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราเหนื่อยมาก 
 แม้ในวันที่พวกเราส่วนหนึ่ง ขอเชิญท่านรับประทานอาหารในหมู่คณะกันเองที่มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยาเมื่อกลางเดือนกันยายนนี้ ซึ่งเป็นการเชิญท่านด้วยความรู้สึกว่าเกรงจะรบกวนเวลาของท่านเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะท่านท าให้เวลาของท่านมีคุณค่าต่อประชาชนทั่วไปเหนืออ่ืนใดเสมอ 
 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กรุณารับเชิญ แต่ตรงตามความรู้สึกเกรงใจของพวกเราเพราะท่านมี
ภารกิจของจังหวัดจนกระท่ังเวลาสองทุ่มครึ่งท่านจึงไปถึงงานของเรา 
 งานที่ประชาชนทุกคน ในงานรับประทานอาหารอิ่มหน าส าราญแล้ว แต่ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด ของเรามีโอกาสจะได้รับประทานอาหาร ซึ่งท่านก็รับประทานได้เล็กน้อยเหลือเกินด้วยความที่ล่วงเลย  
เวลาไปมาก 
 ไม่ใช่เพียงความหมายของความเหน็ดเหนื่อยความหิว หรือความหนักหนาใด ๆ ทางกายอันยังพอ
เห็นได้ แต่ความสาหัสทางจิตใจอันคงจะเหลือคณานับกับภาระที่ท่านใช้ใจแบกรับไว้เต็มหัวใจเช่นนี้เล่า 
 นี่คือตัวตนอันแท้จริง ของท่านที่เราไม่เคยเห็นผิดแผกไปกว่านี้ตลอดเวลาสองปีเต็มในการเป็น          
ผู้ว่าราชการจังหวัด ของเรา 
 ท่ามกลางความเป็นจริงที่ผ่านมาทั้งปวงเช่นนี้ ท่านยังกรุณาบอกพวกเราว่าท่านไม่ลืมจังหวัด
นครสวรรค์เพราะจังหวัดนี้ส่งท่านไปดี คือ ส่งท่านสู่ต าแหน่งอธิบดีกรมท่ีดินตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
 ขอบพระคุณไม่มีวันหมดสิ้น ในทุกสิ่งที่ท่านท าเพ่ือชาวนครสวรรค์ ถึงอย่างไรก็ยังเป็นความอบอุ่น
ใจว่าแม้ท่านอาจจะไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตลอดไป แต่ท่านก็ยังเป็นอธิบดีกรมท่ีดินของชาวนครสวรรค์
อยู่นั่นเอง 
 คือคนตรง คือคนซื่อ คือคนกล้า คือคนเก่ง เปี่ยมปรีชาน่าเลื่อมใส คือคนดีเนืองนิตย์ด้วยจิตใจ 
คือคนผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง...” 

 

- ๖๖๑ - 

นายภักดี บุษยบุตร 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์, 

กรรมการบริหารสมัชชารัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนจังหวัดนครสวรรค์  
 “...เมื่อประมาณ ๒ ปีก่อน ผมได้มีโอกาสท างานร่วมกับท่านพบว่าท่านท างานโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ซึ่งเป็นการท างานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ผมเคยยื่นกระทู้ต่อสภา อบจ. เพ่ือเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ชี้แจง
ข้อขัดข้องบางประการ ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ท าให้ผมรู้สึกอึดอัด ซึ่งท่านตอบเป็นหนังสือ ซึ่งหนังสือนั้นกอปรไปด้วย
เหตุและผล มีความเชื่อมโยงอันสะท้อนถึงสิ่งที่ผมได้กล่าวแล้ว คือ ธรรมาภิบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้สมัชชารัฐธรรมนูญฯ 
จะได้น าแนวทางและวิธีปฏิบัติของท่านไปขยายผลเพ่ือการพัฒนาการเมือง การปฏิบัติงานประจ าและธุรกิจเอกชน
ต่อไป...” 
 

นายมานะ ฤทธิชัยสมาจาร 
นายกสมาคมชาวไร่อ้อย สี่แควนครสวรรค์,ประธานด าเนินการ สหกรณ์การเกษตร ชาวไร่อ้อยสี่แคว จ ากัด/ 

 
นายบุญเรือง ด้วงสั้น 

นายกสมาคมชาวไร่อ้อย เขต ๑๑ นครสวรรค์ 
 “...ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ ท่านเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา ๒ ปี เป็น ๒ ปี ที่จังหวัดนครสวรรค์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในการที่ดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน ท่านเป็น   
นักบริหารที่มีความสามารถมากคนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสพบและสัมผัส ทั้งในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่ง         
และในฐานะผู้น าองค์กรเกษตรกรของจังหวัดนครสวรรค์ อีกทั้งท่านเป็นบุคคลที่มีความซื่อตรง ทุ่มเท และมีความกล้า
ที่จะยืนอยู่บนหลักการของความถูกต้องอย่างมีเหตุและผล 
 ซึ่งหากจะหาคนที่มีความเก่ง มีความสามารถ อาจพบได้มากมายในแผ่นดิน แต่ถ้ามีเพียงความเก่ง
ความสามารถเพียงอย่างเดียว ก็อาจไม่เพียงพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ดี ถ้าบุคคลนั้นขาดเสีย            
ซึ่งความซื่อตรง ความทุ่มเท และความกล้าที่จะท างานเพ่ือประเทศชาติ เพราะถ้าเก่งแต่ไม่มีความทุ่มเทและกล้า     
ที่จะท าความดีก็จะขาดประโยชน์ และโดยเฉพาะถ้าเก่งแล้วโกงไม่ซื่อตรงก็จะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างมาก 
 ซ่ึงตรงนี้คงต้องกล่าวว่า ท่าน ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ มีความครบถ้วนทั้งความเก่ง ทุ่มเท ซื่อตรง   
และความกล้า จึงต้องแสดงความชื่นชมยินดีต่อท่าน และต่อประเทศชาติ ในโอกาสนี้ด้วย 
 ท่านผู้ เป็นผู้น าที่มิใช่ “ผู้น าโดยต าแหน่ง” แต่ท่านเป็นผู้น าที่มี “ภาวะของความเป็นผู้น า 
(Leadership)” อย่างสูง...” 
 
 
 
 



- ๖๖๒ - 

ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล 
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

 “...ในระบบ CEO นั้น เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในคณะกรรมการ
หรือคณะท างานต่าง ๆ มากมาย จึงได้เห็นว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัด พีรพล นั้นสไตล์ท างานของท่านเชิงรุกท้ังบุกทั้งบู๊     
ค าว่าบู๊นี้ผมหมายถึงบู๊กับงานนะครับ จับประเด็นของเรื่องอย่างเป็นกลางมองประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 
พิจารณาเรื่องด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุผล อธิบายได้ ตรวจสอบได้ ไม่เข้าข้างใคร ข้อท้วงติง ข้อเสนอของท่าน        
ท าให้ผลสรุปการประชุมเป็นที่ยอมรับของแต่ละฝ่าย ท่านจะพูดอยู่เสมอ ๆ ว่า “ท าให้มันเป็นระบบไว้ก่อน       
เดี๋ยววันหน้ามีเรื่องอย่างนี้อีกก็มีระบบรองรับไว้แล้ว” 
 ผมเคยเล่าให้สมาชิกฟังว่า ก่อนหน้านี้ผมก็เคยเป็นตัวแทนสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมประชุมกับ    
ภาคราชการ ยังไงก็เสร็จเที่ยงหรือสี่โมงเย็นกว่า ๆ ก็เลิก แต่ในยุคของท่านหลายครั้งที่ต้องกินข้าวเที่ยงตอนบ่าย      
และหลายครั้งที่ท่านนัดประชุมตอนบ่าย ๓ บ้าง บ่าย ๔ บ้าง กว่าจะเสร็จก็ทุ่มกว่า ๒ ทุ่ม เมื่อก่อนตอนประชุม    
ผมไม่ค่อยทานขนม แต่หลัง ๆ นี้พอเสิร์ฟขนมมา ผมต้องทานไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะได้กินข้าวกี่โมง ในภาคเอกชน    
ผมเห็นเป็นเรื่องปกติแต่ในภาคราชการผมไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อน...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๖๖๓ - 

ความในใจของประชาคมจังหวัดสกลนคร 

 



- ๖๖๒ - 

ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล 
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

 “...ในระบบ CEO นั้น เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในคณะกรรมการ
หรือคณะท างานต่าง ๆ มากมาย จึงได้เห็นว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัด พีรพล นั้นสไตล์ท างานของท่านเชิงรุกท้ังบุกทั้งบู๊     
ค าว่าบู๊นี้ผมหมายถึงบู๊กับงานนะครับ จับประเด็นของเรื่องอย่างเป็นกลางมองประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 
พิจารณาเรื่องด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุผล อธิบายได้ ตรวจสอบได้ ไม่เข้าข้างใคร ข้อท้วงติง ข้อเสนอของท่าน        
ท าให้ผลสรุปการประชุมเป็นที่ยอมรับของแต่ละฝ่าย ท่านจะพูดอยู่เสมอ ๆ ว่า “ท าให้มันเป็นระบบไว้ก่อน       
เดี๋ยววันหน้ามีเรื่องอย่างนี้อีกก็มีระบบรองรับไว้แล้ว” 
 ผมเคยเล่าให้สมาชิกฟังว่า ก่อนหน้านี้ผมก็เคยเป็นตัวแทนสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมประชุมกับ    
ภาคราชการ ยังไงก็เสร็จเที่ยงหรือสี่โมงเย็นกว่า ๆ ก็เลิก แต่ในยุคของท่านหลายครั้งที่ต้องกินข้าวเที่ยงตอนบ่าย      
และหลายครั้งที่ท่านนัดประชุมตอนบ่าย ๓ บ้าง บ่าย ๔ บ้าง กว่าจะเสร็จก็ทุ่มกว่า ๒ ทุ่ม เมื่อก่อนตอนประชุม    
ผมไม่ค่อยทานขนม แต่หลัง ๆ นี้พอเสิร์ฟขนมมา ผมต้องทานไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะได้กินข้าวกี่โมง ในภาคเอกชน    
ผมเห็นเป็นเรื่องปกติแต่ในภาคราชการผมไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อน...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๖๖๓ - 

ความในใจของประชาคมจังหวัดสกลนคร 

 



- ๖๖๔ - 

 
 

- ๖๖๕ - 

 



- ๖๖๔ - 

 
 

- ๖๖๕ - 

 



- ๖๖๖ - 

 
 

 

 

 

 

- ๖๖๗ - 

เอกสารอ้างอิง 

กองแผนงาน. (๒๕๔๙). “๑ ปี กับงานกรมที่ดิน : วิเคราะห์บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง”. กรมท่ีดิน. 
 กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ กรมที่ดิน. 
 
ดร.พีรพล  ไตรทศาวิทย์. (๒๕๖๓). “พ.ศ. ๒๕๑๕ แรกมีนิทรรศการทางวิชาการของนิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
 : ๕๐ ปี จามจุรี ๑๒”. กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด. 
 
พีรพล ไตรทศาวิทย์. (๒๕๔๖). ๙๐ วัน กับสงครามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร. จังหวัดสกลนคร. 
 
พีรพล ไตรทศาวิทย์. (๒๕๕๐). เอกสารความรู้ สดร. เรื่อง การบริหารงานอย่างมืออาชีพ. กรุงเทพฯ  
 : กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด ารงราชานุภาพ. 
 
พีรพล ไตรทศาวิทย์. (๒๕๕๒). เอกสารความรู้ สดร. เรื่อง ประสบการณ์นักปกครอง. กรุงเทพฯ  
 : กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด ารงราชานุภาพ. 
 
พีรพล ไตรทศาวิทย์. (๒๕๕๒). เอกสารความรู้ สดร. เรื่อง การชี้แจงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ. 
 กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด ารงราชานุภาพ. 
 
ส านักงานจังหวัดนครสวรรค์. (๒๕๔๘). ปฏิบัติการผู้ว่า CEO นครสวรรค์. จังหวัดนครสวรรค์  
 : บริษัท ทิศทางการพิมพ์ จ ากัด. 
 
ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (๒๕๕๑). โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ 
 ปวงชนชาวไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะ สยาม เฮอริเทจ จ ากัด. 

 
******************** 

 

 
 



- ๖๖๖ - 

 
 

 

 

 

 

- ๖๖๗ - 

เอกสารอ้างอิง 

กองแผนงาน. (๒๕๔๙). “๑ ปี กับงานกรมที่ดิน : วิเคราะห์บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง”. กรมท่ีดิน. 
 กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ กรมที่ดิน. 
 
ดร.พีรพล  ไตรทศาวิทย์. (๒๕๖๓). “พ.ศ. ๒๕๑๕ แรกมีนิทรรศการทางวิชาการของนิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
 : ๕๐ ปี จามจุรี ๑๒”. กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด. 
 
พีรพล ไตรทศาวิทย์. (๒๕๔๖). ๙๐ วัน กับสงครามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร. จังหวัดสกลนคร. 
 
พีรพล ไตรทศาวิทย์. (๒๕๕๐). เอกสารความรู้ สดร. เรื่อง การบริหารงานอย่างมืออาชีพ. กรุงเทพฯ  
 : กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด ารงราชานุภาพ. 
 
พีรพล ไตรทศาวิทย์. (๒๕๕๒). เอกสารความรู้ สดร. เรื่อง ประสบการณ์นักปกครอง. กรุงเทพฯ  
 : กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด ารงราชานุภาพ. 
 
พีรพล ไตรทศาวิทย์. (๒๕๕๒). เอกสารความรู้ สดร. เรื่อง การชี้แจงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ. 
 กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด ารงราชานุภาพ. 
 
ส านักงานจังหวัดนครสวรรค์. (๒๕๔๘). ปฏิบัติการผู้ว่า CEO นครสวรรค์. จังหวัดนครสวรรค์  
 : บริษัท ทิศทางการพิมพ์ จ ากัด. 
 
ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (๒๕๕๑). โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ 
 ปวงชนชาวไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะ สยาม เฮอริเทจ จ ากัด. 

 
******************** 

 

 
 



นายวิชัย ศรีขวัญ   

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม  - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๒

- ๖๖๘ - 

 
 
 
 

นายวิชัย ศรีขวัญ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 

- ๖๖๙ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 ภูมิล าเนา   อ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี

 ด้านการศึกษา 
  - รัฐศำสตรบัณฑิต คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
  - รัฐศำสตรมหำบัณฑิต คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 การฝึกอบรม 
  - หลักสูตรนำยอ ำเภอ รุ่นที่ ๒๗ 
  - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๓๑ 
  - หลักสูตรผู้บริหำรระดับ ๙ ของกระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 ประวัติการรับราชการ 

 งานประจ า 
  พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท 
  พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลพบุรี 
  พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ อธิบดีกรมกำรปกครอง 
  พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ รองปลัดกระทรวงมหำดไทย 
  พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๒ ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 งานอ่ืน ๆ 
  พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ประธำนกรรมกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  
  พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ประธำนกรรมกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศ  
  พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 
  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ มหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก  
  - เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ มหำวชิรมงกุฎ 

 คติหรือหลักปรัชญาส าคัญในการปฏิบัติราชการ 

  คติหรือหลักปรัชญำในกำรปฏิบัติรำชกำรได้มำจำกกำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจงำนในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
กฎระเบียบ รวมทั้งกรอบแนวทำงกำรประพฤติปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงในกำรด ำรงชีวิตและกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรถ่ำยทอด
สืบต่อกัน โดยน ำมำประมวลเป็นคติหรือหลักในกำรปฏิบัติรำชกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ 



- ๖๖๙ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 ภูมิล าเนา   อ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี

 ด้านการศึกษา 
  - รัฐศำสตรบัณฑิต คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
  - รัฐศำสตรมหำบัณฑิต คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 การฝึกอบรม 
  - หลักสูตรนำยอ ำเภอ รุ่นที่ ๒๗ 
  - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๓๑ 
  - หลักสูตรผู้บริหำรระดับ ๙ ของกระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 ประวัติการรับราชการ 

 งานประจ า 
  พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท 
  พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลพบุรี 
  พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ อธิบดีกรมกำรปกครอง 
  พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ รองปลัดกระทรวงมหำดไทย 
  พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๒ ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 งานอ่ืน ๆ 
  พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ประธำนกรรมกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  
  พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ประธำนกรรมกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศ  
  พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 
  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ มหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก  
  - เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ มหำวชิรมงกุฎ 

 คติหรือหลักปรัชญาส าคัญในการปฏิบัติราชการ 

  คติหรือหลักปรัชญำในกำรปฏิบัติรำชกำรได้มำจำกกำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจงำนในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
กฎระเบียบ รวมทั้งกรอบแนวทำงกำรประพฤติปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงในกำรด ำรงชีวิตและกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรถ่ำยทอด
สืบต่อกัน โดยน ำมำประมวลเป็นคติหรือหลักในกำรปฏิบัติรำชกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ 



- ๖๗๐ - 

   ๑. หลักกำรปฏิบัติตำมหลักธรรมของพระศำสนำที่นับถือ ซึ่งพระธรรมโกศำจำรย์ (พุทธทำสภิกขุ)           
ได้มีธรรมกถำเรื่อง ใจควำมทั้งหมดหรือแก่นของพระพุทธศำสนำซึ่งสรุปได้ คือ “สุญญตำ หรือควำมว่ำง” ได้แก่ 
ควำมว่ำงอย่ำงยิ่งจำกควำมทุกข์และว่ำงจำกกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดควำมทุกข์ ส ำหรับวิธีปฏิบัติเพ่ือเป็นอยู่ด้วยควำมว่ำง 
คือ “สัพเพ ธัมมำ นำลัง อภินิเวสำยะ หรือสิ่งทั้งหลำยทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น”  
    ๒. หลักกำรปฏิบัติตำมปณิธำนและรับสั่งแก่ข้ำรำชกำรมหำดไทยขององค์ปฐมเสนำบดีกระทรวงมหำดไทย 
สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ  ได้แก่  ปณิธำนเกี่ยวกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ                      
ของกระทรวงมหำดไทย คือ ปณิธำนแห่งกำร “บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข” และรับสั่งเกี่ยวกับกำรประพฤติปฏิบัติ        
ของข้ำรำชกำรมหำดไทยว่ำ “เจ้ำคุณอ ำนำจอยู่ที่รำษฎรเชื่อถือ ไม่ใช่อยู่ที่พระแสงรำชศัสตรำ จะไปอยู่ที่ไหนก็ตำม
ถ้ำเจ้ำคุณท ำให้รำษฎรเชื่อถือด้วยควำมศรัทธำแล้ว ไม่มีใครถอดเจ้ำคุณได้แม้ในหลวง เพรำะท่ำนก็ทรงปรำรถนำ  
ให้รำษฎรอยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกัน” 
   ๓. หลักกำรปฏิบัติตำมรอยเบ้ืองพระยุคลบำท ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ได้แก่ หลักทศพิธรำชธรรม หลักกำรทรงงำน รวมทั้งพระรำชจริยวัตร 
พระรำชด ำริ และพระบรมรำโชวำทในวโรกำสต่ำง ๆ เช่น หลักกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนตำมแนวคิด  
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และในโอกำสที่ได้เข้ำเฝ้ำถวำยสัตย์ปฏิญำณร่วมกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทั่วประเทศ  
ณ ท้องพระโรงศำลำเริง วังไกลกังวล เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ ประเด็นส ำคัญจำกพระบรมรำโชวำทที่พระรำชทำน      
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรับใส่เกล้ำฯ เป็นแนวทำงกำรประพฤติและกำรปฏิบัติรำชกำร ได้แก่ 
    (๑) กำรมีควำมรู้ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ทั้งหลักกำรทำงวิชำกำร ควำมเชี่ยวชำญที่ได้จำกกำรศึกษำอบรมหรือกำรศึกษำวิจัย และประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติ 
รวมทั้งข้อมูลและข่ำวสำรของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
    (๒) กำรประสำนงำน ได้แก่ กำรมีทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดกำรมีส่วน ร่วม
และร่วมมือกันในกำรปฏิบัติงำนของผู้เกี่ยวข้อง 
    (๓) กำรมีคุณธรรมควำมสุจริต ได้แก่ ควำมตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของคุณธรรม
จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งกำรป้องกันและปรำมปรำมมิให้มีกำรทุจริต 

   กำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมหลักกำรส ำคัญข้ำงต้น นอกจำกกำรปฏิบัติ โดยยึดเจตนำรมณ์           
ตำมบทบัญญัติของกฎหมำยและนโยบำยของผู้มีอ ำนำจหน้ำที่แล้ว ยังต้องอำศัยควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมรู้
จำกหลักวิชำกำรที่เป็นแนวคิดทฤษฎีหรือเครื่องมือทำงกำรบริหำร และจำกประสบกำรณ์กำรปฏิบัติของตนเอง 
ของผู้บริหำรทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน จำกภูมิปัญญำดั้งเดิม และที่ส ำคัญคือกำรได้รับถ่ำยทอด          
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกผู้บริหำรหรืออดีตผู้บังคับบัญชำของกระทรวงมหำดไทย 

๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
  ในช่วงกำรปฏิบัติรำชกำรต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบันนี้ ได้มีโอกำสถ่ำยทอดประสบกำรณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมและตำมยุทธศำสตร์กำรปฏิรูประบบรำชกำร ในแผนงำนกำรปรับเปล่ียนบทบำท ภำรกิจ 
และวิธีกำรบริหำร และแผนงำนกำรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่ำนิยมของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ       

- ๖๗๑ - 

โดยกำรน ำระบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำร (Integrated Management) มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรเชิงพ้ืนที่ 
(Area Based Approach) ในพ้ืนที่ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท ซึ่งเป็นหนึ่งในห้ำจังหวัดตำมโครงกำรจังหวัดทดลองแบบบูรณำกำรเพ่ือกำรพัฒนำ 
ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกจังหวัดด ำเนินกำรบริหำรแบบบูรณำกำร และให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ยกเว้นกรุงเทพมหำนครเป็นผู้บริหำรสูงสุดของจังหวัด โดยใช้รูปแบบและวิธีกำรบริหำรเช่นเดียวกับจังหวัด       
ตำมโครงกำรจังหวัดทดลองแบบบูรณำกำรเพ่ือกำรพัฒนำข้ำงต้น ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ ได้ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ใช้ระบบบริหำรแบบบูรณำกำร ต่อมำที่จังหวัดชัยนำท ลพบุรี และเชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้น
นอกจำกภำครัฐท ำกำรทดลองและขยำยผลกำรใช้รูปแบบและวิธีกำรบริหำรแบบบูรณำกำรเชิงพ้ืนที่ระดับจัง หวัด
และกลุ่มจังหวัดดังกล่ำวแล้ว ยังก ำหนดให้บูรณำกำรท ำงำนเชิงพ้ืนที่ของหน่วยงำนที่มีส ำนักงำนหรือมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ
อยู่ในต่ำงประเทศ รวมทั้งให้มีกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงกรมในกระทรวงเดียวกัน และกำรบูรณำกำรข้ำมกระทรวง 
ซึ่งเป็นกำรบริหำรเชิงโครงสร้ำงหรือภำรกิจ (Function) หรือกำรบริหำรเชิงประเด็นยุทธศำสตร์หรือตำมระเบียบวำระ 
(Agenda) ซึ่งกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้รำชกำรจังหวัดทั้งสำมจังหวัดได้น ำประสบกำรณ์จำกกำรร่วมปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัด
ทดลอง และข้อเสนอจำกกำรติดตำมและประเมินโครงกำรจังหวัดทดลองรวมทั้งจังหวัดที่ขยำยผลกำรบริหำร   
แบบบูรณำกำรทั่วประเทศโดยสถำบันอุดมศึกษำและองค์กรผู้เชี่ยวชำญที่ได้รับมอบหมำย มำเป็นกรอบแนวทำง     
กำรด ำเนินงำน ท่ีส ำคัญคือกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรจัดองค์กรและกระบวนกำรบริหำรให้สอดคล้อง
กับระบบกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำรเพ่ือสร้ำงโอกำสและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ระหว่ำงภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคธุรกิจเอกชน และภำคประชำสังคมในพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับจังหวัด 
อ ำเภอและต ำบล โดยอำศัยอ ำนำจที่ให้ไว้ตำมบทบัญญัติของกฎหมำย รวมทั้งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๑ (๗) ที่ให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัด       
แบบบูรณำกำรมีอ ำนำจหน้ำที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมที่มอบหมำย  
ซึ่งได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

   ๒.๑ กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรจัดองค์กำรของคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร 
เพ่ือให้มีกำรเชื่อมโยงกำรปฏิบัติของทุกภำคส่วนในระดับจังหวัด รวมทั้งจัดให้มีคณะท ำงำนเพ่ือกำรอ ำนวยกำรและ
ประสำนงำนในพ้ืนที่ระดับอ ำเภอและต ำบลด้วย ดังนี้ 
    ๒.๑.๑  กำรปรับปรุงกำรจัดองค์กำรในคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำรระดับ
จังหวัด 
      (๑) กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนแบ่งตำมลักษณะงำนออกเป็น ๔ กลุ่มภำรกิจ (Cluster)      
คือ กลุ่มภำรกิจด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนควำมมั่นคงและสิ่งแวดล้อม และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  หำกงำนใด    
ไม่สำมำรถจัดเข้ำไปอยู่ในกลุ่มใดได้ให้อยู่ในกลุ่มภำรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยคณะท ำงำนในแต่ละกลุ่มภำรกิจ
ประกอบด้วย หัวหน้ำหน่วยงำนหรือองค์กรที่มีที่ตั้งส ำนักงำนหรือมีหน้ำที่รับผิดชอบภำรกิจนั้น ซึ่งทุกหน่วยจะต้องอยู่
อย่ำงน้อยหนึ่งกลุ่มภำรกิจ โดยมอบหมำยให้รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดคนหนึ่งเป็นประธำน ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร  



- ๖๗๐ - 

   ๑. หลักกำรปฏิบัติตำมหลักธรรมของพระศำสนำที่นับถือ ซึ่งพระธรรมโกศำจำรย์ (พุทธทำสภิกขุ)           
ได้มีธรรมกถำเรื่อง ใจควำมทั้งหมดหรือแก่นของพระพุทธศำสนำซึ่งสรุปได้ คือ “สุญญตำ หรือควำมว่ำง” ได้แก่ 
ควำมว่ำงอย่ำงยิ่งจำกควำมทุกข์และว่ำงจำกกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดควำมทุกข์ ส ำหรับวิธีปฏิบัติเพ่ือเป็นอยู่ด้วยควำมว่ำง 
คือ “สัพเพ ธัมมำ นำลัง อภินิเวสำยะ หรือสิ่งทั้งหลำยทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น”  
    ๒. หลักกำรปฏิบัติตำมปณิธำนและรับสั่งแก่ข้ำรำชกำรมหำดไทยขององค์ปฐมเสนำบดีกระทรวงมหำดไทย 
สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ  ได้แก่  ปณิธำนเกี่ยวกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ                      
ของกระทรวงมหำดไทย คือ ปณิธำนแห่งกำร “บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข” และรับสั่งเกี่ยวกับกำรประพฤติปฏิบัติ        
ของข้ำรำชกำรมหำดไทยว่ำ “เจ้ำคุณอ ำนำจอยู่ที่รำษฎรเชื่อถือ ไม่ใช่อยู่ที่พระแสงรำชศัสตรำ จะไปอยู่ที่ไหนก็ตำม
ถ้ำเจ้ำคุณท ำให้รำษฎรเชื่อถือด้วยควำมศรัทธำแล้ว ไม่มีใครถอดเจ้ำคุณได้แม้ในหลวง เพรำะท่ำนก็ทรงปรำรถนำ  
ให้รำษฎรอยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกัน” 
   ๓. หลักกำรปฏิบัติตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ได้แก่ หลักทศพิธรำชธรรม หลักกำรทรงงำน รวมทั้งพระรำชจริยวัตร 
พระรำชด ำริ และพระบรมรำโชวำทในวโรกำสต่ำง ๆ เช่น หลักกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนตำมแนวคิด  
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และในโอกำสที่ได้เข้ำเฝ้ำถวำยสัตย์ปฏิญำณร่วมกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทั่วประเทศ  
ณ ท้องพระโรงศำลำเริง วังไกลกังวล เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ ประเด็นส ำคัญจำกพระบรมรำโชวำทที่พระรำชทำน      
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรับใส่เกล้ำฯ เป็นแนวทำงกำรประพฤติและกำรปฏิบัติรำชกำร ได้แก่ 
    (๑) กำรมีควำมรู้ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ทั้งหลักกำรทำงวิชำกำร ควำมเชี่ยวชำญที่ได้จำกกำรศึกษำอบรมหรือกำรศึกษำวิจัย และประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติ 
รวมทั้งข้อมูลและข่ำวสำรของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
    (๒) กำรประสำนงำน ได้แก่ กำรมีทักษะในกำรติดต่อส่ือสำรเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดกำรมีส่วน ร่วม
และร่วมมือกันในกำรปฏิบัติงำนของผู้เกี่ยวข้อง 
    (๓) กำรมีคุณธรรมควำมสุจริต ได้แก่ ควำมตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของคุณธรรม
จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งกำรป้องกันและปรำมปรำมมิให้มีกำรทุจริต 

   กำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมหลักกำรส ำคัญข้ำงต้น นอกจำกกำรปฏิบัติ โดยยึดเจตนำรมณ์           
ตำมบทบัญญัติของกฎหมำยและนโยบำยของผู้มีอ ำนำจหน้ำที่แล้ว ยังต้องอำศัยควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมรู้
จำกหลักวิชำกำรที่เป็นแนวคิดทฤษฎีหรือเครื่องมือทำงกำรบริหำร และจำกประสบกำรณ์กำรปฏิบัติของตนเอง 
ของผู้บริหำรทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน จำกภูมิปัญญำดั้งเดิม และที่ส ำคัญคือกำรได้รับถ่ำยทอด          
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกผู้บริหำรหรืออดีตผู้บังคับบัญชำของกระทรวงมหำดไทย 

๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
  ในช่วงกำรปฏิบัติรำชกำรต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบันนี้ ได้มีโอกำสถ่ำยทอดประสบกำรณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมและตำมยุทธศำสตร์กำรปฏิรูประบบรำชกำร ในแผนงำนกำรปรับเปล่ียนบทบำท ภำรกิจ 
และวิธีกำรบริหำร และแผนงำนกำรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่ำนิยมของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ       

- ๖๗๑ - 

โดยกำรน ำระบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำร (Integrated Management) มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรเชิงพ้ืนที่ 
(Area Based Approach) ในพ้ืนที่ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท ซึ่งเป็นหนึ่งในห้ำจังหวัดตำมโครงกำรจังหวัดทดลองแบบบูรณำกำรเพ่ือกำรพัฒนำ 
ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกจังหวัดด ำเนินกำรบริหำรแบบบูรณำกำร และให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ยกเว้นกรุงเทพมหำนครเป็นผู้บริหำรสูงสุดของจังหวัด โดยใช้รูปแบบและวิธีกำรบริหำรเช่นเดียวกับจังหวัด       
ตำมโครงกำรจังหวัดทดลองแบบบูรณำกำรเพ่ือกำรพัฒนำข้ำงต้น ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ ได้ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ใช้ระบบบริหำรแบบบูรณำกำร ต่อมำที่จังหวัดชัยนำท ลพบุรี และเชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้น
นอกจำกภำครัฐท ำกำรทดลองและขยำยผลกำรใช้รูปแบบและวิธีกำรบริหำรแบบบูรณำกำรเชิงพ้ืนที่ระดับจัง หวัด
และกลุ่มจังหวัดดังกล่ำวแล้ว ยังก ำหนดให้บูรณำกำรท ำงำนเชิงพ้ืนที่ของหน่วยงำนที่มีส ำนักงำนหรือมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ
อยู่ในต่ำงประเทศ รวมทั้งให้มีกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงกรมในกระทรวงเดียวกัน และกำรบูรณำกำรข้ำมกระทรวง 
ซึ่งเป็นกำรบริหำรเชิงโครงสร้ำงหรือภำรกิจ (Function) หรือกำรบริหำรเชิงประเด็นยุทธศำสตร์หรือตำมระเบียบวำระ 
(Agenda) ซึ่งกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้รำชกำรจังหวัดทั้งสำมจังหวัดได้น ำประสบกำรณ์จำกกำรร่วมปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัด
ทดลอง และข้อเสนอจำกกำรติดตำมและประเมินโครงกำรจังหวัดทดลองรวมทั้งจังหวัดที่ขยำยผลกำรบริหำร   
แบบบูรณำกำรทั่วประเทศโดยสถำบันอุดมศึกษำและองค์กรผู้เชี่ยวชำญที่ได้รับมอบหมำย มำเป็นกรอบแนวทำง     
กำรด ำเนินงำน ท่ีส ำคัญคือกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรจัดองค์กรและกระบวนกำรบริหำรให้สอดคล้อง
กับระบบกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำรเพ่ือสร้ำงโอกำสและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ระหว่ำงภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคธุรกิจเอกชน และภำคประชำสังคมในพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับจังหวัด 
อ ำเภอและต ำบล โดยอำศัยอ ำนำจที่ให้ไว้ตำมบทบัญญัติของกฎหมำย รวมทั้งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๑ (๗) ที่ให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัด       
แบบบูรณำกำรมีอ ำนำจหน้ำที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมที่มอบหมำย  
ซึ่งได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

   ๒.๑ กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรจัดองค์กำรของคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร 
เพ่ือให้มีกำรเชื่อมโยงกำรปฏิบัติของทุกภำคส่วนในระดับจังหวัด รวมทั้งจัดให้มีคณะท ำงำนเพ่ือกำรอ ำนวยกำรและ
ประสำนงำนในพ้ืนที่ระดับอ ำเภอและต ำบลด้วย ดังนี้ 
    ๒.๑.๑  กำรปรับปรุงกำรจัดองค์กำรในคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำรระดับ
จังหวัด 
      (๑) กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนแบ่งตำมลักษณะงำนออกเป็น ๔ กลุ่มภำรกิจ (Cluster)      
คือ กลุ่มภำรกิจด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนควำมมั่นคงและสิ่งแวดล้อม และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  หำกงำนใด    
ไม่สำมำรถจัดเข้ำไปอยู่ในกลุ่มใดได้ให้อยู่ในกลุ่มภำรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยคณะท ำงำนในแต่ละกลุ่มภำรกิจ
ประกอบด้วย หัวหน้ำหน่วยงำนหรือองค์กรที่มีที่ตั้งส ำนักงำนหรือมีหน้ำที่รับผิดชอบภำรกิจนั้น ซึ่งทุกหน่วยจะต้องอยู่
อย่ำงน้อยหนึ่งกลุ่มภำรกิจ โดยมอบหมำยให้รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดคนหนึ่งเป็นประธำน ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร  
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ในคณะท ำงำนที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักและมีควำมเหมำะสมเป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร และให้ส ำนักงำนจังหวัด 
มอบหมำยให้หัวหน้ำฝ่ำยในส ำนักงำนจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรของแต่ละกลุ่มภำรกิจ 
        (๒) กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม
กำรบริหำรแบบองค์รวมในพ้ืนที่จังหวัด ให้พิจำรณำเรียนเชิญและออกประกำศแต่งตั้งที่ปรึกษำจำกผู้น ำหน่วยงำน
หรือองค์กรที่มีที่ตั้งส ำนักงำนหรือมีหน้ำที่รับผิดชอบงำนในพ้ืนที่ แต่อยู่นอกสำยกำรบังคับบัญชำของผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด เช่น ผู้น ำองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ องค์กรมหำชน หน่วยทหำร สถำบันกำรศึกษำ และผู้น ำศำสนำ   
เป็นต้น 
    ๒.๑.๒  กำรจัดองค์กรคณะท ำงำนแบบบูรณำกำรระดับอ ำเภอ 
        มอบหมำยให้นำยอ ำเภอแต่งตั้ งคณะท ำงำนบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร           
โดยให้นำยอ ำเภอเป็นประธำน และให้ปลัดอ ำเภอหัวหน้ำส ำนักงำนอ ำเภอเป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร      
ซึ่งกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน ที่ปรึกษำ กำรแบ่งงำนตำมกลุ่มภำรกิจและคณะบุคคลในแต่ละกลุ่มให้ด ำเนินกำร
แนวทำงเดียวกันกับระดับจังหวัด 
     ๒.๑.๓  กำรจัดองค์กรคณะท ำงำนชุดปฏิบัติกำรประจ ำต ำบล 
        มอบหมำยให้นำยอ ำเภอแต่งตั้งคณะท ำงำนชุดปฏิบัติกำรประจ ำต ำบล  จำกหัวหน้ำ
หน่วยงำนภำครัฐที่มีที่ตั้งส ำนักงำนหรือมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนในพ้ืนที่ต ำบลนั้นจ ำนวนที่เหมำะสม ท ำหน้ำที่
เป็นหน่วยเคลื่อนที่ประจ ำต ำบลเพ่ือกำรประสำนงำนและเชื่อมโยงกำรปฏิบัติในพ้ืนที่กับหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคมและประชำชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน      
โดยมอบหมำยให้บุคคลในชุดปฏิบัติกำรประจ ำต ำบลที่ มีควำมเหมำะสมท ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำน         
และเป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
   ๒.๒ กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรบริหำรงำนโดยคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร 
รวมถึงหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนที่ปรับโครงสร้ำงกำรจัดองค์กำร        
แล้วประยุกต์ใช้เครื ่องมือทำงกำรบริหำรที ่ส ่งเสริมให้เกิดกำรประสำนก ำลังหรือผนึกพลังกัน ( Synergy)       
ของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรป้องกัน ระงับและแก้ไขปัญหำ หรือกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ด ำเนินกำร            
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดควำมซ้ ำซ้อน และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น           
กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) และกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ หรือกำรบริหำรยุทธศำสตร์   
(Strategic Management) เป็นต้น 
    ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ ได้เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงต ำแหน่งอธิบดี
กรมกำรปกครอง รองปลัดกระทรวง และปลัดกระทรวงมหำดไทย ได้ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงให้กำรใช้ระบบกำรบริหำร
แบบบูรณำกำรในพ้ืนที่ในภูมิภำคสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดรับกับกำรบริหำรแบบบูรณำกำร   
ของภำคร ัฐ ในส ่วนกลำง โดยประมวลป ัญหำและข ้อเสนอแนะจำกกำรประเม ินผลกำร ด ำ เน ินงำน                 
และประสบกำรณ์กำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แจ้งท ำควำมเข้ำใจไปยังหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัด
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กระทรวงมหำดไทยและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด รวมทั้งกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและหลักกำรบริหำร
รำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และสถำบันอุดมศึกษำต่ำง ๆ 
    กรณีตัวอย่ำงส่วนหนึ่งของควำมส ำเร็จในกำรประยุกต์ใช้รูปแบบและวิธีกำรบริหำรแบบบูรณำกำร 
และแนวคิดทฤษฎีทำงกำรบริหำรที่เก่ียวข้อง เช่น กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม และกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ                  
ที่เป็นกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรจัดองค์กำรและกระบวนกำรบริหำรให้สำมำรถเชื่อมโยงองค์ประกอบทำงกำรบริหำร
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนทั้งที่เป็นหน่วยงำน กลุ่มบุคคลหรือบุคคลผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้รับผิดชอบร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุนกำรปฏิบัติในกระบวนกำรบริหำรยุทธศำสตร์ ตั้งแต่กำรก ำหนด กำรขับเคลื่อน
และกำรประเมินผล ซึ่งกรณีตัวอย่ำงดังกล่ำว ได้แก่ 
    ๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรเกษตรปลอดภัยจำกสำรพิษและเกษตรอินทรีย์      
จังหวัดชัยนำท ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งปัจจัยแห่งผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญเกิดจำกกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้และกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงนักวิชำกำรจำกภำครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำคเอกชนกับประสบกำรณ์ของภำคประชำสังคม        
และท่ีส ำคัญ คือภูมิปัญญำท้องถิ่นและเกษตรกร โดยมีกระบวนงำนตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้  
      (๑) กำรสื่อสำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิดและกระบวนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์  
      (๒) กำรจัดกำรฝึกอบรมและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำงกำรปฏิบัติระหว่ำงภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภูมิปัญญำท้องถิ่นและเกษตรกร  
      (๓) กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มหรือเครือข่ำยอำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตรกรรม   
      (๔) กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตและกำรแปรรูป  
      (๕) กำรก ำหนดและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์  
      (๖) กำรตลำด กำรขนส่ง และกำรคลังสินค้ำ  
      (๗) กำรวิจัยและพัฒนำ  
    ๒. ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัดชัยนำท ตั้ งแต่  พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ งปัจจัย            
แห่งผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญเกิดจำกกำรเชื่อมโยงข้อมูลผู้ เกี่ยวข้องกับยำเสพติดที่ได้จำกกระบวนกำรประชำคม         
และกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมที่ส ำคัญ คือ กลุ่มและเครือข่ำยอำสำสมัคร 
รวมทั้งผู้น ำและสถำบันทำงศำสนำ โดยมีกระบวนงำนตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้  
      (๑) กำรจัดท ำข้อมูลผู้เกี่ยวข้องโดยกระบวนกำรประชำคมและกำรข่ำวกรอง โดยบันทึกข้อมูล      
ด้วยระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (Management Information System หรือ MIS) และระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ (Geographic Information System หรือ GIS)  
      (๒) กำรปรำบปรำมผู้ผลิต ผู้ค้ำและผู้สนับสนุน  
      (๓) กำรบ ำบัดรักษำสุขภำพผู้เสพ และกำรฟื้นฟูสภำพจิตใจโดยกระบวนกำรทำงศำสนำ  
      (๔) กำรส่งเสริมอำชีพและรำยได้แก่ผู้เกี่ยวข้องที่ยุติพฤติกำรณ์แล้ว  
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ในคณะท ำงำนที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักและมีควำมเหมำะสมเป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร และให้ส ำนักงำนจังหวัด 
มอบหมำยให้หัวหน้ำฝ่ำยในส ำนักงำนจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรของแต่ละกลุ่มภำรกิจ 
        (๒) กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม
กำรบริหำรแบบองค์รวมในพ้ืนที่จังหวัด ให้พิจำรณำเรียนเชิญและออกประกำศแต่งตั้งที่ปรึกษำจำกผู้น ำหน่วยงำน
หรือองค์กรที่มีที่ตั้งส ำนักงำนหรือมีหน้ำที่รับผิดชอบงำนในพ้ืนที่ แต่อยู่นอกสำยกำรบังคับบัญชำของผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด เช่น ผู้น ำองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ องค์กรมหำชน หน่วยทหำร สถำบันกำรศึกษำ และผู้น ำศำสนำ   
เป็นต้น 
    ๒.๑.๒  กำรจัดองค์กรคณะท ำงำนแบบบูรณำกำรระดับอ ำเภอ 
        มอบหมำยให้นำยอ ำเภอแต่งตั้ งคณะท ำงำนบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร           
โดยให้นำยอ ำเภอเป็นประธำน และให้ปลัดอ ำเภอหัวหน้ำส ำนักงำนอ ำเภอเป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร      
ซึ่งกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน ที่ปรึกษำ กำรแบ่งงำนตำมกลุ่มภำรกิจและคณะบุคคลในแต่ละกลุ่มให้ด ำเนินกำร
แนวทำงเดียวกันกับระดับจังหวัด 
     ๒.๑.๓  กำรจัดองค์กรคณะท ำงำนชุดปฏิบัติกำรประจ ำต ำบล 
        มอบหมำยให้นำยอ ำเภอแต่งตั้งคณะท ำงำนชุดปฏิบัติกำรประจ ำต ำบล  จำกหัวหน้ำ
หน่วยงำนภำครัฐที่มีที่ตั้งส ำนักงำนหรือมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนในพ้ืนที่ต ำบลนั้นจ ำนวนที่เหมำะสม ท ำหน้ำที่
เป็นหน่วยเคลื่อนที่ประจ ำต ำบลเพ่ือกำรประสำนงำนและเชื่อมโยงกำรปฏิบัติในพ้ืนที่กับหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคมและประชำชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน      
โดยมอบหมำยให้บุคคลในชุดปฏิบัติกำรประจ ำต ำบลที่ มีควำมเหมำะสมท ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำน         
และเป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
   ๒.๒ กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรบริหำรงำนโดยคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร 
รวมถึงหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนที่ปรับโครงสร้ำงกำรจัดองค์กำร        
แล้วประยุกต์ใช้เครื ่องมือทำงกำรบริหำรที ่ส ่งเสริมให้เกิดกำรประสำนก ำลังหรือผนึกพลังกัน ( Synergy)       
ของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรป้องกัน ระงับและแก้ไขปัญหำ หรือกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ด ำเนินกำร            
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดควำมซ้ ำซ้อน และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น           
กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) และกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ หรือกำรบริหำรยุทธศำสตร์   
(Strategic Management) เป็นต้น 
    ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ ได้เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงต ำแหน่งอธิบดี
กรมกำรปกครอง รองปลัดกระทรวง และปลัดกระทรวงมหำดไทย ได้ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงให้กำรใช้ระบบกำรบริหำร
แบบบูรณำกำรในพ้ืนที่ในภูมิภำคสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดรับกับกำรบริหำรแบบบูรณำกำร   
ของภำคร ัฐ ในส ่วนกลำง โดยประมวลป ัญหำและข ้อเสนอแนะจำกกำรประเม ินผลกำร ด ำ เน ินงำน                 
และประสบกำรณ์กำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แจ้งท ำควำมเข้ำใจไปยังหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัด
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กระทรวงมหำดไทยและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด รวมทั้งกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและหลักกำรบริหำร
รำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และสถำบันอุดมศึกษำต่ำง ๆ 
    กรณีตัวอย่ำงส่วนหนึ่งของควำมส ำเร็จในกำรประยุกต์ใช้รูปแบบและวิธีกำรบริหำรแบบบูรณำกำร 
และแนวคิดทฤษฎีทำงกำรบริหำรที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม และกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ                  
ที่เป็นกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรจัดองค์กำรและกระบวนกำรบริหำรให้สำมำรถเชื่อมโยงองค์ประกอบทำงกำรบริหำร
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนทั้งที่เป็นหน่วยงำน กลุ่มบุคคลหรือบุคคลผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้รับผิดชอบร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุนกำรปฏิบัติในกระบวนกำรบริหำรยุทธศำสตร์ ตั้งแต่กำรก ำหนด กำรขับเคลื่อน
และกำรประเมินผล ซึ่งกรณีตัวอย่ำงดังกล่ำว ได้แก่ 
    ๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรเกษตรปลอดภัยจำกสำรพิษและเกษตรอินทรีย์      
จังหวัดชัยนำท ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งปัจจัยแห่งผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญเกิดจำกกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้และกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงนักวิชำกำรจำกภำครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำคเอกชนกับประสบกำรณ์ของภำคประชำสังคม        
และท่ีส ำคัญ คือภูมิปัญญำท้องถิ่นและเกษตรกร โดยมีกระบวนงำนตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้  
      (๑) กำรสื่อสำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิดและกระบวนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์  
      (๒) กำรจัดกำรฝึกอบรมและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำงกำรปฏิบัติระหว่ำงภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภูมิปัญญำท้องถิ่นและเกษตรกร  
      (๓) กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มหรือเครือข่ำยอำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตรกรรม   
      (๔) กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตและกำรแปรรูป  
      (๕) กำรก ำหนดและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์  
      (๖) กำรตลำด กำรขนส่ง และกำรคลังสินค้ำ  
      (๗) กำรวิจัยและพัฒนำ  
    ๒. ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัดชัยนำท ตั้ งแต่  พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ งปัจจัย            
แห่งผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญเกิดจำกกำรเชื่อมโยงข้อมูลผู้ เกี่ยวข้องกับยำเสพติดที่ได้จำกกระบวนกำรประชำคม         
และกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมที่ส ำคัญ คือ กลุ่มและเครือข่ำยอำสำสมัคร 
รวมทั้งผู้น ำและสถำบันทำงศำสนำ โดยมีกระบวนงำนตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้  
      (๑) กำรจัดท ำข้อมูลผู้เกี่ยวข้องโดยกระบวนกำรประชำคมและกำรข่ำวกรอง โดยบันทึกข้อมูล      
ด้วยระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (Management Information System หรือ MIS) และระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ (Geographic Information System หรือ GIS)  
      (๒) กำรปรำบปรำมผู้ผลิต ผู้ค้ำและผู้สนับสนุน  
      (๓) กำรบ ำบัดรักษำสุขภำพผู้เสพ และกำรฟื้นฟูสภำพจิตใจโดยกระบวนกำรทำงศำสนำ  
      (๔) กำรส่งเสริมอำชีพและรำยได้แก่ผู้เกี่ยวข้องที่ยุติพฤติกำรณ์แล้ว  
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       (๕) กำรประกำศชัยชนะโดยประชำคมรับรองว่ำเป็นพ้ืนที่หรือหน่วยงำนปลอดยำเสพติด 
พร้อมกับด ำเนินมำตรกำรเพ่ือลดอุปสงค์ ลดปัจจัยเอ้ือ และกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่กลุ่มเสี่ยงเพ่ือป้องกัน     
กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดที่ยั่งยืน 
     ๓. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรภัยพิบัติมลภำวะทำงอำกำศที่เกิดจำกหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งปัจจัยแห่งผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญเกิดจำกกำรเชื่อมโยงข้อมูลต้นเหตุของปัญหำมลภำวะ        
ทำงอำกำศและกำรด ำเนินกำรป้องกัน ระงับ และยุติต้นเหตุของปัญหำหรือจุดเสี่ยงภัยตั้งแต่พิสูจน์ทรำบหรือก่อน   
ที่จะเกิดภัยพิบัติ และกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคมและประชำชน ที่ส ำคัญคือ
กลุ่มและเครือข่ำยอำสำสมัครทั้งในและนอกพ้ืนที่ โดยมีกระบวนงำนตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้  
       (๑) ก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติ เป็นขั้นตอนกำรเตรียมกำร ได้แก่  
         ๑) กำรก ำหนดแผนและซักซ้อมกำรปฏิบัติ  
         ๒) กำรส ำรวจและศึกษำข้อมูลต้นเหตุของปัญหำ และด ำเนินกำรป้องกัน แก้ไข หรือระงับ
เหตุนั้น 
         ๓) กำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร และวัสดุครุภัณฑ์ส ำหรับกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย รวมทั้งช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร กำรประสำนงำน กำรแจ้งเตือนและกำรรำยงำน  
       (๒) ระหว่ำงเกิดเหตุภัยพิบัติ เป็นขั้นตอนเผชิญเหตุ ได้แก่  
         ๑) กำรจัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนงำน  
         ๒) กำรประสำนก ำลังหรือผนึกก ำลังกันป้องกัน ระงับและบรรเทำผลกระทบต่อชีวิต 
ทรัพย์สินและสิ่งสำธำรณูปโภค  
         ๓) กำรติดต่อสื่อสำรแจ้งเหตุและข้อมูลข่ำวสำรกับหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง        
และผู้ได้รับผลกระทบ  
       (๓) ภำยหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ เป็นขั้นตอนกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรป้องกัน       
และบรรเทำสำธำรณภัย ได้แก่  
         ๑) กำรส ำรวจควำมเสียหำย รวมทั้งกำรจัดกำรซ่อมแซมสิ่งสำธำรณูปโภค กำรเยียวยำและ
ฟ้ืนฟูสุขภำพ ทรัพย์สินและอำชีพของผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
         ๒) กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับกำรปรับปรุงแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ประสบความส าเร็จ 
   กิจกรรมส ำคัญของแผนงำนกำรปรับเปลี่ยนบทบำท ภำรกิจและวิธีกำรบริหำรงำนภำครัฐ ตำมยุทธศำสตร์
กำรปฏิรูประบบรำชกำร ที่ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรปฏิรูประบบรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ได้แก่ กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีกำรบริหำรจำกเดิมท่ีเน้นกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรบริหำรหรือปัจจัยน ำเข้ำ 
(Inputs) ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้โดยบทบัญญัติและเจตนำรมณ์ของกฎหมำยไปสู่กำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Results Based Management) ที่เน้นผลลัพธ์ (Outcomes) หรือควำมสัมฤทธิ์ผล (Results) ซึ่งแนวคิดหรือ
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เครื่องมือทำงกำรบริหำรที่น ำมำใช้ในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำจนประสบควำมส ำเร็จ ที่เป็นแนวคิดหลัก 
ได้แก ่กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) กำรบริหำรแบบบูรณำกำร (Integrated Management) 
และกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ หรือกำรบริหำรยุทธศำสตร์ (Strategic Management) รวมทั้งมีเครื่องมือทำงกำรบริหำร   
ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลักข้ำงต้น ดังนี้ 
   ๓.๑ กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรแนวรำบหรือแนวระนำบ (Horizontal)         
ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำหรือกำรพัฒนำทั้งทำงตรง
หรือทำงอ้อมอย่ำงเสมอภำคด้วยควำมมีอิสระและสมัครใจ โดยกำรก ำหนดรูปแบบและวิธีกำรบริหำรที่ส่งเสริม     
ให้ผู้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมเข้ำใจ รวมทั้งมีช่องทำงและโอกำสเข้ำร่วมกำรด ำเนินงำน 
ได้แก่ กำรร่วมรับรู้ ร่วมคิดและให้ควำมเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมเป็นเจ้ำของหรือกำรรับผิดชอบ      
ต่อผลกระทบหรือได้รับผลประโยชน์ ตลอดจนกำรเสริมอ ำนำจของทุกภำคีในกำรร่วมตรวจสอบและถ่วงดุล       
กำรด ำเนินงำน 
   ๓.๒ กำรบริหำรแบบบูรณำกำร เป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรแบบองค์รวมหรือรวมส่วน (Holistic)          
โดยมีรูปแบบและวิธีกำรบริหำรที่เป็นกระบวนกำรผสมผสำนและเชื่อมโยงหรือรวมเข้ำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน     
ขององค์ประกอบทำงกำรบริหำรที่ส ำคัญ ได้แก่ 
    (๑) แนวควำมคิด (Idea) ซึ่งเป็นเครื่องมือและข้อมูลในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ แผนงำนและโครงกำร 
เช่น แนวคิดทฤษฎีทำงกำรบริหำร ควำมรู้จำกหลักวิชำกำร จำกกำรศึกษำวิจัยและประสบกำรณ์กำรปฏิบัติ    
รวมทั้งจำกข้อมูลและข่ำวสำรที่เก่ียวข้อง 
    (๒) สรรพก ำลัง (People) ซึ่งเป็นบุคลำกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกทุกภำคส่วนที่ เป็นผู้ปฏิบัติ         
และผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ จ ำแนกตำมควำมเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
หรือผู้รับผิดชอบส ำคัญ (Key Stakeholder) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือผู้รับผิดชอบร่วม (Primary Stakeholder) 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองหรือผู้สนับสนุน (Secondary Stakeholder) 
    (๓) ทรัพยำกร (Things) ซึ่งปัจจัยสนับสนุนกำรจัดกำรตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์จำกทุกภำคส่วน   
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อำคำรและสิ่งก่อสร้ำง งบประมำณและเงินทุน ที่ดิน แหล่งน้ ำ แรงงำน พลังงำน เครื่องจักร 
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นต้น 
   ๓.๓ กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ หรือกำรบริหำรยุทธศำสตร์เป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรที่จะช่วยให้องค์กร
สำมำรถด ำเนินงำนบรรลุผลส ำเร็จ เช่น งำนตำมพันธกิจที่ก ำหนดไว้ตำมบทบัญญัติของกฎหมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
งำนส ำคัญที่จะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง และงำนที่มำจำกนโยบำยหรืองำนที่เป็นควำมจ ำเป็น ควำมต้องกำร    
และควำมริเริ่มขององค์กร รวมทั้งเมื่อต้องกำรพัฒนำงำนประจ ำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนกำรบริหำร  
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่ 
    (๑) กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ (Strategy Formulation) เป็นกำรน ำควำมรู้ ข้อมูล และข่ำวสำรต่ำง ๆ 
มำวิเครำะห์และก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนในระยะยำวขององค์กร พร้อมทั้งประเมินและคัดเลือกกลยุทธ์         
ที่เหมำะสมที่สุดไปก ำหนดเป็นแผนยุทธศำสตร์โดยกำรระบุวิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategy Issues) 
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       (๕) กำรประกำศชัยชนะโดยประชำคมรับรองว่ำเป็นพ้ืนที่หรือหน่วยงำนปลอดยำเสพติด 
พร้อมกับด ำเนินมำตรกำรเพ่ือลดอุปสงค์ ลดปัจจัยเอ้ือ และกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่กลุ่มเสี่ยงเพ่ือป้องกัน     
กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดที่ยั่งยืน 
     ๓. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรภัยพิบัติมลภำวะทำงอำกำศที่เกิดจำกหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งปัจจัยแห่งผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญเกิดจำกกำรเชื่อมโยงข้อมูลต้นเหตุของปัญหำมลภำวะ        
ทำงอำกำศและกำรด ำเนินกำรป้องกัน ระงับ และยุติต้นเหตุของปัญหำหรือจุดเสี่ยงภัยตั้งแต่พิสูจน์ทรำบหรือก่อน   
ที่จะเกิดภัยพิบัติ และกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคมและประชำชน ที่ส ำคัญคือ
กลุ่มและเครือข่ำยอำสำสมัครทั้งในและนอกพ้ืนที่ โดยมีกระบวนงำนตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้  
       (๑) ก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติ เป็นขั้นตอนกำรเตรียมกำร ได้แก่  
         ๑) กำรก ำหนดแผนและซักซ้อมกำรปฏิบัติ  
         ๒) กำรส ำรวจและศึกษำข้อมูลต้นเหตุของปัญหำ และด ำเนินกำรป้องกัน แก้ไข หรือระงับ
เหตุนั้น 
         ๓) กำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร และวัสดุครุภัณฑ์ส ำหรับกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย รวมทั้งช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร กำรประสำนงำน กำรแจ้งเตือนและกำรรำยงำน  
       (๒) ระหว่ำงเกิดเหตุภัยพิบัติ เป็นขั้นตอนเผชิญเหตุ ได้แก่  
         ๑) กำรจัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนงำน  
         ๒) กำรประสำนก ำลังหรือผนึกก ำลังกันป้องกัน ระงับและบรรเทำผลกระทบต่อชีวิต 
ทรัพย์สินและสิ่งสำธำรณูปโภค  
         ๓) กำรติดต่อสื่อสำรแจ้งเหตุและข้อมูลข่ำวสำรกับหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง        
และผู้ได้รับผลกระทบ  
       (๓) ภำยหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ เป็นขั้นตอนกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรป้องกัน       
และบรรเทำสำธำรณภัย ได้แก่  
         ๑) กำรส ำรวจควำมเสียหำย รวมทั้งกำรจัดกำรซ่อมแซมสิ่งสำธำรณูปโภค กำรเยียวยำและ
ฟ้ืนฟูสุขภำพ ทรัพย์สินและอำชีพของผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
         ๒) กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับกำรปรับปรุงแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ประสบความส าเร็จ 
   กิจกรรมส ำคัญของแผนงำนกำรปรับเปลี่ยนบทบำท ภำรกิจและวิธีกำรบริหำรงำนภำครัฐ ตำมยุทธศำสตร์
กำรปฏิรูประบบรำชกำร ที่ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรปฏิรูประบบรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ได้แก่ กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีกำรบริหำรจำกเดิมท่ีเน้นกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรบริหำรหรือปัจจัยน ำเข้ำ 
(Inputs) ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้โดยบทบัญญัติและเจตนำรมณ์ของกฎหมำยไปสู่กำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Results Based Management) ที่เน้นผลลัพธ์ (Outcomes) หรือควำมสัมฤทธิ์ผล (Results) ซึ่งแนวคิดหรือ
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เครื่องมือทำงกำรบริหำรที่น ำมำใช้ในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำจนประสบควำมส ำเร็จ ที่เป็นแนวคิดหลัก 
ได้แก ่กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) กำรบริหำรแบบบูรณำกำร (Integrated Management) 
และกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ หรือกำรบริหำรยุทธศำสตร์ (Strategic Management) รวมทั้งมีเครื่องมือทำงกำรบริหำร   
ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลักข้ำงต้น ดังนี้ 
   ๓.๑ กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรแนวรำบหรือแนวระนำบ (Horizontal)         
ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำหรือกำรพัฒนำทั้งทำงตรง
หรือทำงอ้อมอย่ำงเสมอภำคด้วยควำมมีอิสระและสมัครใจ โดยกำรก ำหนดรูปแบบและวิธีกำรบริหำรที่ส่งเสริม     
ให้ผู้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมเข้ำใจ รวมทั้งมีช่องทำงและโอกำสเข้ำร่วมกำรด ำเนินงำน 
ได้แก่ กำรร่วมรับรู้ ร่วมคิดและให้ควำมเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมเป็นเจ้ำของหรือกำรรับผิดชอบ      
ต่อผลกระทบหรือได้รับผลประโยชน์ ตลอดจนกำรเสริมอ ำนำจของทุกภำคีในกำรร่วมตรวจสอบและถ่วงดุล       
กำรด ำเนินงำน 
   ๓.๒ กำรบริหำรแบบบูรณำกำร เป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรแบบองค์รวมหรือรวมส่วน (Holistic)          
โดยมีรูปแบบและวิธีกำรบริหำรที่เป็นกระบวนกำรผสมผสำนและเชื่อมโยงหรือรวมเข้ำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน     
ขององค์ประกอบทำงกำรบริหำรที่ส ำคัญ ได้แก่ 
    (๑) แนวควำมคิด (Idea) ซึ่งเป็นเครื่องมือและข้อมูลในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ แผนงำนและโครงกำร 
เช่น แนวคิดทฤษฎีทำงกำรบริหำร ควำมรู้จำกหลักวิชำกำร จำกกำรศึกษำวิจัยและประสบกำรณ์กำรปฏิบัติ    
รวมทั้งจำกข้อมูลและข่ำวสำรที่เก่ียวข้อง 
    (๒) สรรพก ำลัง (People) ซึ่งเป็นบุคลำกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกทุกภำคส่วนที่ เป็นผู้ปฏิบัติ         
และผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ จ ำแนกตำมควำมเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
หรือผู้รับผิดชอบส ำคัญ (Key Stakeholder) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือผู้รับผิดชอบร่วม (Primary Stakeholder) 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองหรือผู้สนับสนุน (Secondary Stakeholder) 
    (๓) ทรัพยำกร (Things) ซึ่งปัจจัยสนับสนุนกำรจัดกำรตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์จำกทุกภำคส่วน   
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อำคำรและสิ่งก่อสร้ำง งบประมำณและเงินทุน ที่ดิน แหล่งน้ ำ แรงงำน พลังงำน เครื่องจักร 
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นต้น 
   ๓.๓ กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ หรือกำรบริหำรยุทธศำสตร์เป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรที่จะช่วยให้องค์กร
สำมำรถด ำเนินงำนบรรลุผลส ำเร็จ เช่น งำนตำมพันธกิจที่ก ำหนดไว้ตำมบทบัญญัติของกฎหมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
งำนส ำคัญที่จะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง และงำนที่มำจำกนโยบำยหรืองำนที่เป็นควำมจ ำเป็น ควำมต้องกำร    
และควำมริเริ่มขององค์กร รวมทั้งเมื่อต้องกำรพัฒนำงำนประจ ำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนกำรบริหำร  
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่ 
    (๑) กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ (Strategy Formulation) เป็นกำรน ำควำมรู้ ข้อมูล และข่ำวสำรต่ำง ๆ 
มำวิเครำะห์และก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนในระยะยำวขององค์กร พร้อมทั้งประเมินและคัดเลือกกลยุทธ์         
ที่เหมำะสมที่สุดไปก ำหนดเป็นแผนยุทธศำสตร์โดยกำรระบุวิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategy Issues) 
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เป้ำประสงค์ (Goal) เป้ำหมำย (Target) และตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) และยุทธศำสตร์ (Strategies) 
ซึ่งเป็นแนวคิดหรือวิธีกำรที่จะไปสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำร 
    (๒) กำรแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ (Strategy Implementation) เป็นกำรน ำยุทธศำสตร์ที่ได้
ก ำหนดไว้ไปด ำเนินกำรขับเคลื่อนโดยก ำหนดแผนปฏิบัติกำร แผนงำนและโครงกำร รวมทั้งระบุกิจกรรมหรือขั้นตอน 
เป้ำหมำย ผลผลิตและตัวชี้วัด 
    (๓) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ (Strategy Evaluation) เป็นกำรตรวจสอบ     
และติดตำมกำรด ำเนินกำรบริหำรยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Measurement) 
คือ กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนในช่วงระยะเวลำหนึ่งโดยมีมำตรวัดหรือหน่วยในกำรวัด         
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Evaluation) คือ กำรใช้ดุลยพินิจหรือค่ำนิยมและข้อจ ำกัดต่ำง ๆ 
ในกำรประเมิน ได้แก่ ประเด็นควำมเหมำะสมของกำรบริหำรจัดกำร เช่น ควำมสอดคล้องหรือปัญหำอุปสรรค   
ของแผนยุทธศำสตร์กับโครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรขององค์กำร และประเด็นประสิทธิภำพควำมสัมพันธ์  
กับสภำพแวดล้อม เช่น กำรวินิจฉัยควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมซึ่งบำงกรณีเกินกว่ำ       
ที่คำดกำรณ์ไว้ในช่วงกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรครั้งท ำหน้ำที่อธิบดีกรมกำรปกครอง 
และเมื่อท ำหน้ำที่ก ำกับ ควบคุมดูแลรัฐวิสำหกิจต ำแหน่งประธำนกรรมกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และประธำน
กรรมกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ด ำเนินกำรให้มีกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรใช้แนวคิด เครื่อ งมือ  
หรือเทคนิคในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำที่ประสบควำมส ำเร็จ โดยให้หน่วยงำนหรือบุคลำกรสรุปข้อมูล  
กำรปฏิบัติงำนกำรตำมพันธกิจที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) สรุปลงในตำรำงที่ก ำหนด ได้แก่          
ชื่อกิจกรรมหรือโครงกำรและพ้ืนที่ด ำเนินกำร กำรก่อตัวของปัญหำหรือโอกำสที่จะด ำเนินกำร แนวคิด            
และวิธีด ำเนินกำร (ต่อยอดจำกเดิมหรือริเริ่มขึ้น) ซึ่งแต่ละปีได้รับกำรรำยงำนเป็นจ ำนวนมำก โดยแต่ละหน่วยงำน
ได้แต่งตั้งผู้บริหำรและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันตรวจสอบกลั่นกรองเพ่ือประกำศเกียรติคุณ รวมทั้งกำรปรับป รุง       
เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงำนและบุคลำกรน ำไปพิจำรณำประยุกต์ใช้ต่อไป 

๔. ปัจจัยแห่งความส าเร็จการปฏิบัติราชการ 
   เป้ำประสงค์หลักของกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ได้แก่ กำรสร้ำงควำมเจริญและควำมมั่นคงของประเทศ 
กำรพัฒนำและสงเครำะหป์ัจจัยตำมมำตรฐำนพ้ืนฐำนกำรด ำรงชีวิต รวมทั้งกำรให้บริกำรสำธำรณะอย่ำงเสมอภำค
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและประโยชน์สุขของประชำชน ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติของหน่วยงำนและบุคลำกร
ภำครัฐตำมภำรกิจข้ำงต้น เกิดจำกศักยภำพและควำมพร้อมขององค์ประกอบทำงกำรบริหำรที่ส ำคัญ ได้แก่     
ระบบกำรบริหำรจัดกำร ทรัพยำกรทำงกำรบริหำร และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
    ๔.๑ ศักยภำพและควำมพร้อมของระบบกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ กำรปรับโครงสร้ำงกำรจัดองค์กำร
และกระบวนกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดหรือเครื่องมือทำงกำรบริหำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ ง
แนวคิดกำรจัดกำรบริหำรสมัยใหม่ (Modern Management) และกำรก ำหนดรูปแบบและวิธีกำรบริหำร            
ที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม เช่น กำรใช้แนวคิดกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์   
หรือกำรบริหำรยุทธศำสตร์ กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรจัดกำรควำมรู้ กำรบริหำร
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ในภำวะวิกฤติและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่งแนวคิดทฤษฎีเหล่ำนี้ท ำให้กำรบริหำรงำนเป็นไปตำมกระบวนกำร
ยุทธศำสตร์อย่ำงมีประสิทธิภำพชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของทุกภำคส่วน 
    ๔.๒ ศักยภำพและควำมพร้อมของทรัพยำกรทำงกำรบริหำร ได้แก่ กำรมีอยู่ของทรัพยำกรหรือสำมำรถ
จัดหำมำได้อย่ำงเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ทั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณ เช่น บุคลำกร งบประมำณ
หรือแหล่งทุน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องจักรเครื่องมือ อำคำรสถำนที่ แหล่งน้ ำ ที่ดิน และแหล่งพลังงำน เป็นต้น 
    ๔.๓ ศักยภำพและควำมพร้อมของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กำรมีบุคลำกร     
ของภำครัฐ ที่เชื่อมโยงกำรปฏิบัติกับบุคลำกรของภำคีกำรพัฒนำหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจ ำนวนที่เพียงพอ      
และมีสมรรถนะที่เหมำะสมทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ ำกลุ่มงำน (Functional 
Competency) รวมทั้งกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจและจัดให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ
และควำมสำมำรถของผู้เกี่ยวข้องจำกทุกภำคส่วนและทุกระดับอยู่เสมอ 

๕. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
   กระแสกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมระดับโลกและภำยในประเทศรวมทั้งกำรเปล่ียนแปลง
ภำยในองค์กำร เป็นได้ทั้งต้นเหตุของปัญหำและเป็นโอกำสหรือศักยภำพในกำรพัฒนำ กำรปฏิบัติรำชกำรในยุคปัจจุบัน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ กำรติดตำมให้รู้ เท่ำทันและใช้ประโยชน์จำก                
กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม กำรปรับเปลี่ยนและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของรูปแบบ    
และวิธีกำรบริหำร และกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติรำชกำรในยุคปัจจุบัน ดังนี้ 
     ๕.๑ กำรติดตำมให้รู้เท่ำทันและใช้ประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม 
ได้แก่  กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรก ำหนดนโยบำยและ แผนในกำรบริหำรงำน                  
ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงภำยนอก เช่น กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ควำมมั่นคงและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนภำยในองค์กร เช่น ด้ำนนโยบำยและแผน ทรัพยำกร   
บุคลำกร โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร กระบวนกำรบริหำร รวมทั้งรูปแบบและวิธีกำรบริหำร เป็นต้น 
    ๕.๒ กำรปรับเปลี่ยนและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของรูปแบบและวิธีกำรบริหำร ได้แก่ กำรพิจำรณำ      
น ำแนวคิดทฤษฎีและวิธีปฏิบัติที่ทันสมัยมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับสภำพของปัญหำและโอกำสกำรพัฒนำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้ควำมส ำคัญกับประสำนก ำลังหรือผนึกพลังกันของภำคีกำรพัฒนำในกำรส่งเสริม        
และสนับสนุนกระบวนกำรผสมผสำนและเชื่อมโยงองค์ประกอบทำงกำรบริหำรทุก ๆ ปัจจัยอย่ำงมีเอกภำพ  
ตัวอย่ำงเช่น กำรปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดผลงำนหรือควำมส ำเร็จจำกเครื่องมือ KPI : Key 
Performance Indicator ซึ่งเป็นกำรตั้งเป้ำหมำยและค่ำตัวชี้วัดผลงำนโดยผู้บริหำรองค์กำร ในลักษณะจำกบนสู่ล่ำง 
(Top-Down) เป็นกำรใช้เครื่องมือ OKRs : Objective and Key Results ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
และผสมผสำนโดยผู้บริหำรองค์กำรตั้งวัตถุประสงค์(Objective) ในลักษณะจำกบนสู่ล่ำง และผู้ปฏิบัติร่วมกันก ำหนด
ผลลัพธ์ส ำคัญ (Key Results) และกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนที่สำมำรถวัดได้ ในลักษณะจำกล่ำงขึ้นบน (Bottom-Up) 
เป็นต้น 
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เป้ำประสงค์ (Goal) เป้ำหมำย (Target) และตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) และยุทธศำสตร์ (Strategies) 
ซึ่งเป็นแนวคิดหรือวิธีกำรที่จะไปสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำร 
    (๒) กำรแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ (Strategy Implementation) เป็นกำรน ำยุทธศำสตร์ที่ได้
ก ำหนดไว้ไปด ำเนินกำรขับเคลื่อนโดยก ำหนดแผนปฏิบัติกำร แผนงำนและโครงกำร รวมทั้งระบุกิจกรรมหรือขั้นตอน 
เป้ำหมำย ผลผลิตและตัวชี้วัด 
    (๓) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ (Strategy Evaluation) เป็นกำรตรวจสอบ     
และติดตำมกำรด ำเนินกำรบริหำรยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Measurement) 
คือ กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนในช่วงระยะเวลำหนึ่งโดยมีมำตรวัดหรือหน่วยในกำรวัด         
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Evaluation) คือ กำรใช้ดุลยพินิจหรือค่ำนิยมและข้อจ ำกัดต่ำง ๆ 
ในกำรประเมิน ได้แก่ ประเด็นควำมเหมำะสมของกำรบริหำรจัดกำร เช่น ควำมสอดคล้องหรือปัญหำอุปสรรค   
ของแผนยุทธศำสตร์กับโครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรขององค์กำร และประเด็นประสิทธิภำพควำมสัมพันธ์  
กับสภำพแวดล้อม เช่น กำรวินิจฉัยควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมซึ่งบำงกรณีเกินกว่ำ       
ที่คำดกำรณ์ไว้ในช่วงกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรครั้งท ำหน้ำที่อธิบดีกรมกำรปกครอง 
และเมื่อท ำหน้ำที่ก ำกับ ควบคุมดูแลรัฐวิสำหกิจต ำแหน่งประธำนกรรมกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และประธำน
กรรมกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ด ำเนินกำรให้มีกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรใช้แนวคิด เครื่อ งมือ  
หรือเทคนิคในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำที่ประสบควำมส ำเร็จ โดยให้หน่วยงำนหรือบุคลำกรสรุปข้อมูล  
กำรปฏิบัติงำนกำรตำมพันธกิจที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) สรุปลงในตำรำงที่ก ำหนด ได้แก่          
ชื่อกิจกรรมหรือโครงกำรและพ้ืนที่ด ำเนินกำร กำรก่อตัวของปัญหำหรือโอกำสที่จะด ำเนินกำร แนวคิด            
และวิธีด ำเนินกำร (ต่อยอดจำกเดิมหรือริเริ่มขึ้น) ซึ่งแต่ละปีได้รับกำรรำยงำนเป็นจ ำนวนมำก โดยแต่ละหน่วยงำน
ได้แต่งตั้งผู้บริหำรและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันตรวจสอบกลั่นกรองเพ่ือประกำศเกียรติคุณ รวมทั้งกำรปรับป รุง       
เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงำนและบุคลำกรน ำไปพิจำรณำประยุกต์ใช้ต่อไป 

๔. ปัจจัยแห่งความส าเร็จการปฏิบัติราชการ 
   เป้ำประสงค์หลักของกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ได้แก่ กำรสร้ำงควำมเจริญและควำมมั่นคงของประเทศ 
กำรพัฒนำและสงเครำะห์ปัจจัยตำมมำตรฐำนพ้ืนฐำนกำรด ำรงชีวิต รวมทั้งกำรให้บริกำรสำธำรณะอย่ำงเสมอภำค
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและประโยชน์สุขของประชำชน ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติของหน่วยงำนและบุคลำกร
ภำครัฐตำมภำรกิจข้ำงต้น เกิดจำกศักยภำพและควำมพร้อมขององค์ประกอบทำงกำรบริหำรที่ส ำคัญ ได้แก่     
ระบบกำรบริหำรจัดกำร ทรัพยำกรทำงกำรบริหำร และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
    ๔.๑ ศักยภำพและควำมพร้อมของระบบกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ กำรปรับโครงสร้ำงกำรจัดองค์กำร
และกระบวนกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดหรือเครื่องมือทำงกำรบริหำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ ง
แนวคิดกำรจัดกำรบริหำรสมัยใหม่ (Modern Management) และกำรก ำหนดรูปแบบและวิธีกำรบริหำร            
ที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม เช่น กำรใช้แนวคิดกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์   
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ในภำวะวิกฤติและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ซ่ึงแนวคิดทฤษฎีเหล่ำนี้ท ำให้กำรบริหำรงำนเป็นไปตำมกระบวนกำร
ยุทธศำสตร์อย่ำงมีประสิทธิภำพชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของทุกภำคส่วน 
    ๔.๒ ศักยภำพและควำมพร้อมของทรัพยำกรทำงกำรบริหำร ได้แก่ กำรมีอยู่ของทรัพยำกรหรือสำมำรถ
จัดหำมำได้อย่ำงเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ทั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณ เช่น บุคลำกร งบประมำณ
หรือแหล่งทุน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องจักรเครื่องมือ อำคำรสถำนที่ แหล่งน้ ำ ที่ดิน และแหล่งพลังงำน เป็นต้น 
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๕. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
   กระแสกำรเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมระดับโลกและภำยในประเทศรวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลง
ภำยในองค์กำร เป็นได้ทั้งต้นเหตุของปัญหำและเป็นโอกำสหรือศักยภำพในกำรพัฒนำ กำรปฏิบัติรำชกำรในยุคปัจจุบัน
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และวิธีกำรบริหำร และกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติรำชกำรในยุคปัจจุบัน ดังนี้ 
     ๕.๑ กำรติดตำมให้รู้เท่ำทันและใช้ประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม 
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ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงภำยนอก เช่น กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ควำมมั่นคงและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนภำยในองค์กร เช่น ด้ำนนโยบำยและแผน ทรัพยำกร   
บุคลำกร โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร กระบวนกำรบริหำร รวมทั้งรูปแบบและวิธีกำรบริหำร เป็นต้น 
    ๕.๒ กำรปรับเปลี่ยนและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของรูปแบบและวิธีกำรบริหำร ได้แก่ กำรพิจำรณำ      
น ำแนวคิดทฤษฎีและวิธีปฏิบัติที่ทันสมัยมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับสภำพของปัญหำและโอกำสกำรพัฒนำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้ควำมส ำคัญกับประสำนก ำลังหรือผนึกพลังกันของภำคีกำรพัฒนำในกำรส่งเสริม        
และสนับสนุนกระบวนกำรผสมผสำนและเชื่อมโยงองค์ประกอบทำงกำรบริหำรทุก ๆ ปัจจัยอย่ำงมีเอกภำพ  
ตัวอย่ำงเช่น กำรปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดผลงำนหรือควำมส ำเร็จจำกเครื่องมือ KPI : Key 
Performance Indicator ซึ่งเป็นกำรตั้งเป้ำหมำยและค่ำตัวชี้วัดผลงำนโดยผู้บริหำรองค์กำร ในลักษณะจำกบนสู่ล่ำง 
(Top-Down) เป็นกำรใช้เครื่องมือ OKRs : Objective and Key Results ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
และผสมผสำนโดยผู้บริหำรองค์กำรตั้งวัตถุประสงค์(Objective) ในลักษณะจำกบนสู่ล่ำง และผู้ปฏิบัติร่วมกันก ำหนด
ผลลัพธ์ส ำคัญ (Key Results) และกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนที่สำมำรถวัดได้ ในลักษณะจำกล่ำงขึ้นบน (Bottom-Up) 
เป็นต้น 
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    ๕.๓ กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติรำชกำรในยุคปัจจุบัน ได้แก่          
กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะของบุคลำกรที่เป็นภำคีกำรพัฒนำทั้งด้ำนกำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำน
ให้มีควำมสมดุลและยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
      ๕.๓.๑ กำรด ำเนินชีวิต ได้แก่ กำรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี  เป็นที่นับถือและยอมรับ         
จำกผู้ร่วมงำนและสังคม โดยประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรม วินัยและบทบัญญัติของกฎหมำย    
มีสติในกำรคิดพิจำรณำตัดสินใจด้วยหลักเหตุผลและควำมถูกต้อง นอกจำกนั้นยังจะต้องบริหำรเวลำให้เหมำะสม
หรือสมดุลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนกับกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมทั้งกิจกรรมเพ่ือสุขภำพร่ำงกำย
และจิตใจของตนเอง 
      ๕.๓.๒ กำรปฏิบัติงำน ได้แก่ กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถเพ่ือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจอยู่เสมอ เช่น ควำมรู้จำกข้อมูลและข่ำวสำร ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี แนวคิดทฤษฎีและหลักวิชำกำร
จำกกำรค้นคว้ำวิจัย รวมทั้งจำกประสบกำรณ์กำรปฏิบัติของตนเอง จำกบุคลำกรภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน       
ภำคประชำสังคม รวมทั้งจำกภูมิปัญญำดั้งเดิม 
      ส ำหรับกำรปฏิบัติรำชกำรในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งดิจิทัล (Digital Technology) ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนสมควรท ำควำมเข้ำใจ
และน ำมำใช้เป็นเครื่องมือที่จะท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลอย่ำงส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลง (Disruption Technology) เช่น เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) กระบวนกำรท ำงำนอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) โครงข่ำย
ข้อมูลหรือห่วงโซ่กลุ่มข้อมูล (Blockchain) และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) เป็นต้น 
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๑. ข้อมูลประวัติ 

   วัน เดือน ปี เกิด : ๑ สิงหาคม ๒๔๙๓ 

 ประวัติการท างาน  
  - พ.ศ. ๒๕๒๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓ (อักษรเลข) ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
      - พ.ศ. ๒๕๒๘ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖) ส านักงานจังหวัดตรัง 
      - พ.ศ. ๒๕๓๔ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗) ส านักงานจังหวัดสงขลา 
     - พ.ศ. ๒๕๓๖ หวัหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา 
      - พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้อ านวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
      - พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียนพรรคการเมือง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     - พ.ศ. ๒๕๔๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 
  - พ.ศ. ๒๕๔๔ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
  - พ.ศ. ๒๕๔๖ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
  - พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูว้่าราชการจังหวัดสตูล 
  - พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
  - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
  - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
  - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ประวัติการศึกษา 
  - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
  - ดุษฎีบัณฑิต การเมืองการปกครอง รุ่น ๒ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 การอบรม/ศึกษาดูงาน  
  - หลักสูตรโรงเรียนนายอ าเภอ รุ่นที่ ๓๒ 
  - หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับ ๘ กระทรวงมหาดไทย 
  - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๕ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
  - อบรมวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ ๑๑ 
 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ 
 

- ๖๘๑ - 

๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
  ผมได้รับการประสานจากสถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ขอให้ผมช่วยเขียนแนวคิดและเทคนิค  
ในการท างาน เพ่ือจะไปท าหนังสือคัมภีร์นักปกครอง ผมคิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะเขียนอย่างไรดี ถ้าจะเขียนในแนว
คัมภีร์การปกครองก็อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะค าว่า คัมภีร์นั้นส่วนใหญ่ คือ  ค าสอนที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนา   
และคนส่วนใหญ่เชื่อแล้วว่าเป็น อกาลิโก เป็นจริงตลอดกาล เช่น คัมภีร์ไบเบิลในคริสต์ศาสนา คัมภีร์อัลกุรอาน    
ในศาสนาอิสลาม คัมภีร์พระเวทในศาสนาพราหมณ์และคัมภีร์พระไตรปิฎกในศาสนาพุทธ ผมก็เลยคิดว่าจะเขียน
ประสบการณ์ในการท างานจะดีกว่า เพ่ือให้คนรุ่นหลัง ๆ ได้พิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แต่ผมขอย้ าว่า 
สิ่งที่ผมใช้เป็นแนวปฏิบัติงานเมื่อในอดีตนั้น อาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทสภาพสังคมในโลกปัจจุบัน เนื่องจากโลก   
มีการเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว และสิ่งที่เล่าให้ฟังเป็นเรื่องผิวเผินส่วนเรื่องลึก ๆ ก็ไม่สามารถเล่าได ้
  ผมลองนึกภาพย้อนหลังไปในอดีตเมื่อครั้งตั้งแต่เยาว์วัยจนจบการศึกษา และเข้ารับราชการ สิ่งที่ผมคิด      
ว่าองค์ประกอบของความส าเร็จของชีวิตในการปฏิบัติงาน คือ 
   ๑. MINDSET คือความเชื่อที่ฝังอยู่ในจิตใจ คอยควบคุมความคิดและพฤติกรรมในทุก ๆ ด้าน                 
หาก MINDSET ผิดหรือไม่ตรงไปตามมาตรฐานสากล หรือไม่ทันกับกระแสโลกยุคใหม่ก็จะท าให้การท างานไม่บรรลุผล 
ตัวอย่าง MINDSET เช่น 
    ๑.๑ มีความคิดให้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ จะไม่เชื่อในสิ่งที่งมงายที่พิสูจน์ไม่ได้ ซึ่งไร้สาระจะท าให้    
เราเสียเวลา เสียการท างานไปกับพิธีกรรมต่าง ๆ นานา โดยไม่จ าเป็น ดังที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนี้ 
    ๑.๒ ในการท างานเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จนั้นมีหลายแนวทาง เราจะต้องเลือกแนวทางที่ดีที่สุด      
ONE BEST WAY ง่ายที่สุด SIMPLIFY แต่เกิดประโยชน์สูงสุด 
    ๑.๓ ผมมั่นใจว่าความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นพ้ืนฐานของความส าเร็จ สังเกตจากการดูประวัติของ          
ผู้ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่นั้น จะมีคุณสมบัติข้อนี้เป็นหลัก  
    ๑.๔ งานที่ท าต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นเป้าหมาย อะไรเป็นวิธีการ  ต าราการบริหาร   
มักจะใช้ค าว่า MEANS AND END ผมเห็นตัวอย่างหลายครั้งที่เอา MEANS มาเป็น END และเอา END มาเป็น MEANS 
ท าให้งานไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร ดังตัวอย่างการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิค - 19 ในปัจจุบัน เป้าหมายคือ  
การท าอย่างไรให้สามารถจัดหาวัคซีนเพ่ือฉีดให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด ในเวลาที่สั้นที่สุด แต่ในที่ผ่านมาเรา
เสียเวลาไปกับวิธีการมากกว่า 
    ๑.๕ ผมเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม สิ่งที่เราได้กระท าไปจะส่งผลอย่างแน่นอน ในเวลาที่เหมาะสม  
และคิดเสมอว่าเมื่อมีแหล่งเกิดของกรรม กรรมจะเป็นผู้ติดตาม และกรรมนั้นจะเป็นผู้ส่งผลตอบสนอง  จึงพยายาม
ท าแต่สิ่งดีและคิดในสิ่งที่ดี โดยหวังว่าจะพบแต่สิ่งดี ๆ 
    ๑.๖ ตั้งเป้าหมายให้ไกล และไปให้ถึงตลอดเส้นทางมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเด็ดเดี่ยว ไม่ท้อถอย      
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
    ๑.๗ ต้องมีศิลปะในการรอคอย เวลาเกิดอุปสรรคหรือปัญหา ลองทบทวนดูว่าเกิดจากความผิด   
ของเราหรือไม่ หากมิใช่ก็ต้องอดทนรอคอยจนกว่าเราจะเห็นฟ้าหลังฝน 



- ๖๘๐ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

   วัน เดือน ปี เกิด : ๑ สิงหาคม ๒๔๙๓ 

 ประวัติการท างาน  
  - พ.ศ. ๒๕๒๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓ (อักษรเลข) ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
      - พ.ศ. ๒๕๒๘ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖) ส านักงานจังหวัดตรัง 
      - พ.ศ. ๒๕๓๔ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗) ส านักงานจังหวัดสงขลา 
     - พ.ศ. ๒๕๓๖ หวัหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา 
      - พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้อ านวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
      - พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียนพรรคการเมือง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     - พ.ศ. ๒๕๔๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 
  - พ.ศ. ๒๕๔๔ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
  - พ.ศ. ๒๕๔๖ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
  - พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูว้่าราชการจังหวัดสตูล 
  - พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
  - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
  - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
  - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ประวัติการศึกษา 
  - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
  - ดุษฎีบัณฑิต การเมืองการปกครอง รุ่น ๒ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 การอบรม/ศึกษาดูงาน  
  - หลักสูตรโรงเรียนนายอ าเภอ รุ่นที่ ๓๒ 
  - หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับ ๘ กระทรวงมหาดไทย 
  - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๕ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
  - อบรมวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ ๑๑ 
 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ 
 

- ๖๘๑ - 

๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
  ผมได้รับการประสานจากสถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ขอให้ผมช่วยเขียนแนวคิดและเทคนิค  
ในการท างาน เพ่ือจะไปท าหนังสือคัมภีร์นักปกครอง ผมคิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะเขียนอย่างไรดี ถ้าจะเขียนในแนว
คัมภีร์การปกครองก็อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะค าว่า คัมภีร์นั้นส่วนใหญ่ คือ  ค าสอนที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนา   
และคนส่วนใหญ่เชื่อแล้วว่าเป็น อกาลิโก เป็นจริงตลอดกาล เช่น คัมภีร์ไบเบิลในคริสต์ศาสนา คัมภีร์อัลกุรอาน    
ในศาสนาอิสลาม คัมภีร์พระเวทในศาสนาพราหมณ์และคัมภีร์พระไตรปิฎกในศาสนาพุทธ ผมก็เลยคิดว่าจะเขียน
ประสบการณ์ในการท างานจะดีกว่า เพ่ือให้คนรุ่นหลัง ๆ ได้พิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แต่ผมขอย้ าว่า 
สิ่งที่ผมใช้เป็นแนวปฏิบัติงานเมื่อในอดีตนั้น อาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทสภาพสังคมในโลกปัจจุบัน เนื่องจากโลก   
มีการเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว และสิ่งที่เล่าให้ฟังเป็นเรื่องผิวเผินส่วนเรื่องลึก ๆ ก็ไม่สามารถเล่าได ้
  ผมลองนึกภาพย้อนหลังไปในอดีตเมื่อครั้งตั้งแต่เยาว์วัยจนจบการศึกษา และเข้ารับราชการ สิ่งที่ผมคิด      
ว่าองค์ประกอบของความส าเร็จของชีวิตในการปฏิบัติงาน คือ 
   ๑. MINDSET คือความเชื่อที่ฝังอยู่ในจิตใจ คอยควบคุมความคิดและพฤติกรรมในทุก ๆ ด้าน                 
หาก MINDSET ผิดหรือไม่ตรงไปตามมาตรฐานสากล หรือไม่ทันกับกระแสโลกยุคใหม่ก็จะท าให้การท างานไม่บรรลุผล 
ตัวอย่าง MINDSET เช่น 
    ๑.๑ มีความคิดให้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ จะไม่เชื่อในสิ่งที่งมงายที่พิสูจน์ไม่ได้ ซึ่งไร้สาระจะท าให้    
เราเสียเวลา เสียการท างานไปกับพิธีกรรมต่าง ๆ นานา โดยไม่จ าเป็น ดังที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนี้ 
    ๑.๒ ในการท างานเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จนั้นมีหลายแนวทาง เราจะต้องเลือกแนวทางที่ดีที่สุด      
ONE BEST WAY ง่ายที่สุด SIMPLIFY แต่เกิดประโยชน์สูงสุด 
    ๑.๓ ผมมั่นใจว่าความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นพ้ืนฐานของความส าเร็จ สังเกตจากการดูประวัติของ          
ผู้ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่นั้น จะมีคุณสมบัติข้อนี้เป็นหลัก  
    ๑.๔ งานที่ท าต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นเป้าหมาย อะไรเป็นวิธีการ  ต าราการบริหาร   
มักจะใช้ค าว่า MEANS AND END ผมเห็นตัวอย่างหลายครั้งที่เอา MEANS มาเป็น END และเอา END มาเป็น MEANS 
ท าให้งานไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร ดังตัวอย่างการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิค - 19 ในปัจจุบัน เป้าหมายคือ  
การท าอย่างไรให้สามารถจัดหาวัคซีนเพ่ือฉีดให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด ในเวลาที่สั้นที่สุด แต่ในที่ผ่านมาเรา
เสียเวลาไปกับวิธีการมากกว่า 
    ๑.๕ ผมเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม สิ่งที่เราได้กระท าไปจะส่งผลอย่างแน่นอน ในเวลาที่เหมาะสม  
และคิดเสมอว่าเมื่อมีแหล่งเกิดของกรรม กรรมจะเป็นผู้ติดตาม และกรรมนั้นจะเป็นผู้ส่งผลตอบสนอง  จึงพยายาม
ท าแต่สิ่งดีและคิดในสิ่งที่ดี โดยหวังว่าจะพบแต่สิ่งดี ๆ 
    ๑.๖ ตั้งเป้าหมายให้ไกล และไปให้ถึงตลอดเส้นทางมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเด็ดเดี่ยว ไม่ท้อถอย      
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
    ๑.๗ ต้องมีศิลปะในการรอคอย เวลาเกิดอุปสรรคหรือปัญหา ลองทบทวนดูว่าเกิดจากความผิด   
ของเราหรือไม่ หากมิใช่ก็ต้องอดทนรอคอยจนกว่าเราจะเห็นฟ้าหลังฝน 



- ๖๘๒ - 

     ๑.๘ เป้าหมายในการท างานให้ส าเร็จ เราต้องคิดอยู่เสมอว่าต้องมีความส าเร็จใน ๓ ประการ คือ 
ส าเร็จผลในงานที่เราท า ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร และประเทศชาติเจริญขึ้น  
    ๑.๙ งานในหน้าที่ไม่มีอะไรที่ท าไม่ได้ นอกจากจะต้องใช้เวลามาก ใช้ความพยายามให้มาก       
และต้องใช้ทุนมาก 
    ๑.๑๐ ตลอดเวลาในชีวิตการท างานต้องทุ่มเท ท างานให้หนัก หายใจเป็นงาน ท างานตลอดเวลา     
ไม่มีวันหยุด ไม่คิดถึงเรื่องวันลาพักร้อน 
    ๑.๑๑ บางครั้งต้องเชื่อว่าความส าเร็จเกิดจากสิ่งที่เรามองไม่เห็น เช่น ผมเชื่อว่าความส าเร็จ        
น่าจะเกิดจากความรู้ ความสามารถ จังหวะโอกาส วาสนา และฟ้าลิขิต 
    ๑.๑๒ ข้อควรที่ต้องค านึง ถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจทุ่มเทในการท างานมากเพียงใด ก็ควรอย่าลืมนึกถึง
ครอบครัวด้วย 
   ๒. แรงบันดาลใจในวัยเด็ก ผมเกิดในถิ่นทุรกันดาร ไม่มีถนนหนทาง ไม่มีไฟฟ้าใช้ ผมเห็นนายอ าเภอ    
ท าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนดูแลความเดือนร้อนของประชาชนในยามทุกข์ จึงเห็นว่าเป็นอาชีพที่ดี 
และมีความฝันอยากจะเป็นนายอ าเภอเพ่ือกลับมาท างานช่วยเหลือประชาชน 
   ๓. ให้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองชอบ ในวัยเด็กผมตั้งใจจะเรียนคณะรัฐศาสตร์ แต่ตอนที่สอบเข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัย กระแสสังคมของเด็กในยุคนั้น มีความคิดว่าควรจะเรียนแพทย์หรือวิศวะ ผมจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัย
คร้ังแรกได้ท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในสาขาวิชาโทรคมนาคม ผมเรียนได้ ๑ ปี 
รู้สึกว่าไม่ใช่ จึงออกมาสอบใหม่ ผมสอบเข้าได้คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนอยู่ ๒ ปี 
ก็รู้สึกว่าไม่ตรงกับนิสัย จึงเปลี่ยนไปเรียน คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจเดิม หลังจากจบจากเชียงใหม่   
ไปเรียนต่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   ๔. ต้องท างานในสิ่งที่เราชอบ และต้องลุ่มหลงในงานที่ท า ผมสอบเข้าท างานได้ที่กระทรวงมหาดไทย 
ตามความตั้งใจ ถูกส่งตัวไปท างานที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งนั้นผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปลี่ยนสถานะจากลูกชาวบ้านไปเป็น
ข้าราชการ ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ    
     เมื่อผมได้แต่งเครื่องแบบข้าราชการ มองดูสองขีดบนบ่า “เอ้ย...! มีความรู้สึกเหมือนกับนายอ าเภอเลย” 
ย้อนกลับไปเมื่อผมเริ่มต้นรับราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดแรกที่ผมเริ่มรับราชการในต าแหน่งเลขานุการ    
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายเลอเดช เจษฎาฉัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและทุ่ มเท
ในการท างาน ให้หายใจก็เป็นงานต้องท างานแบบไม่มีวันหยุดและไม่คิดถึงวันลาพักผ่อน 
     ท่านที่ ๒ นายกาจ รักษ์มณี ท่านเน้นในเร่ืองการบริหาร เช่น ข้าราชการต้องเป็นคนที่ยอดบริการ 
งานรับผิดชอบ ส่วนการท างานโดยเฉพาะงานธุรการต้องไม่เป็นอุปสรรคในการบริหาร ในช่วงนั้นงานที่ภาคภูมิใจ 
คือ ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนปลูกอ้อย จนเกิดโรงงานผลิตน้ าตาลขนาดใหญ่ในปัจจุบัน     
     บางครั้งพรหมลิขิตก็หักเหได้เหมือนกัน จากค าสั่งสอนของท่านผู้ว่าฯ ต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต       
“จนมีครั้งหนึ่ง ผมได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจรับอาหารในศูนย์ผู้อพยพที่อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งสหประชาชาติ (UN) ได้สนับสนุนค่าใช้จ่าย ปริมาณและราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งบางครั้งไม่ตรงตามจ านวน      

- ๖๘๓ - 

ผู้อพยพจริง จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ด้วยความซื่อสัตย์ที่ถูกปลูกฝังเอาไว้ อาจเป็นสาเหตุท าให้ผมโดยย้ายมาอยู่          
ที่จังหวัดพัทลุงโดยไม่ได้ท าเรื่องขอย้าย” 
     จากจังหวัดอุตรดิตถ์ ผมถูกย้ายมาจังหวัดพัทลุง ได้พบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กิตติ ประทุมแก้ว 
ท่านก็เน้นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ ท่านเป็นผู้ริเริ่มให้มีการการท านาปีละ  ๒ ครั้ง รวมทั้ง
ปลูกพืชอ่ืน ๆ หลังฤดูเก็บเกี่ยว โครงการที่ผมประทับใจในการร่วมท างานกับท่าน คือ  โครงการริเริ่มส่งเสริม      
การเลี้ยงโคนม คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้น าโคนมจากฟาร์มโชคชัย อ าเภอปากช่อง ไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยง
และได้ตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงโคนมได้พัฒนามาเรื่อย ๆ จนปัจจุบันสามารถตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์นมโคพาสเจอไรซ์
ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมา คือ ท่านนิพนธ์ บุญญภัทโร ท่านเป็นนักวิชาการ ท างานไป     
ในแนวเดียวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กิตติ ปทุมแก้ว ท่านเน้นซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมอาชีพ โครงการริเริ่ม คือ 
สร้างสถานีประมงน้ าจืดล าป า โครงการตัดถนนรอบอุทยานนกน้อย ทะเลน้อย ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ส่งผม
ไปช่วยคิดร่วมกับส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) จนต่อมากลายเป็นสถานที่ท่องเทียวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก  
และดึงดูดผู้คนให้มาท่องเที่ยวพักผ่อนในปัจจุบัน  

จากพัทลุง สู่จังหวัดสงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช  
   เรื่องท่ีจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี มีโครงการต่าง ๆ 
มากมาย ช่วงนั้นผมได้รับผิดชอบโครงการสร้างงานในชนบท (กสช.) ผมเป็นเลขานุการโครงการ ต้องคอยน าเรื่อง
เข้าพิจารณาอนุมัติโครงการในทุกรอบสัปดาห์ สิ่งภาคภูมิใจมาก คือ ทุกโครงการผมได้ไปดูพ้ืนที่จริงด้วยตัวเองเกือบ
ทุกโครงการ ท าให้ผมพบโครงการแปลก ๆ ที่อ าเภอเสนอหลายโครงการที่ไม่สามารถอนุมัติได้ในขั้นตอนกรรมการ
กลั่นกรอง ท าให้ลดงบประมาณลงไปมาก 
   ต่อมาผมสามารถสอบเลื่อนระดับหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ๖ และได้ย้ายไปอยู่จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบ้านเกิด 
นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นเมืองอาหารอร่อย และท่องเที่ยวทางทะเลสวยงาม ผมได้เสนอโครงการ      
ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนและทุกหน่วยงานราชการปลูกต้นศรีตรัง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีม่วง
สวยงามมากเป็นต้นไม้ที่รัชกาลที่ ๕ ได้น าเข้ามาจากประเทศศรีลังกา แต่ต้องใช้เวลานานปลูกหลาย ๑๐ ปี เมื่อออกดอก
จะบานสะพรั่งสวยงาม โดยคาดหวังว่าจะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนมาชมดอกศรีตรังบา น     
เหมือนดั่งการไปดูดอกซากุระบานที่ประเทศญี่ปุ่น  
   หลังจากนั้นได้ย้ายไปนครศรีธรรมราช ซึ่งจังหวัดใหญ่มีพ้ืนที่กว้างขวางมาก ผมได้กลับไปเจอ          
กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นิพนธ์ บุญญภัทโร เรื่องที่น่าจดจ า  คือ ผมไปเจอเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่             
ซึ่งมีความเสียหายรุนแรงมาก ชาวบ้านเสียชีวิต จ านวน ๒๔๒ คน ซึ่งยังไม่รวมพืชสวนและสัตว์เลี้ยงที่ไม่สามารถ 
นับจ านวนได้ โดยมีหมู่บ้านกะทูน อ าเภอพิปูน ได้ถูกน้ าป่าพัดเอาท่อนซุงพาพัดหายไปทั้งหมู่บ้าน แต่น่าแปลกที่ยังเหลือ
เมรุเผาศพอยู่ ๑ เมรุ บางหมู่บ้านที่ไกลมาก กว่าทางราชการจะทราบเรื่อง เวลาก็ผ่านไปเกือบ ๑ เดือน  
   มีเรื่องตื่นเต้นในอุทกภัยนี้ ขณะที่ผมอยู่ศูนย์แก้ปัญหาน้ าท่วม ได้รับวิทยุสื่อสารประจ าพ้ืนที่แจ้งว่า  
มีหญิงท้องแก่ก าลังจะคลอด ศูนย์ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเหลือ ตอนกลับเฮลิคอปเตอร์ได้ลงจอดด้านหน้า     
ศาลากลางจังหวัด โดยมีรถพยาบาลเตรียมรับเพ่ือน าส่งโรงพยาบาล หญิงสาวผู้นั้นได้คลอดทารกเพศชายออกมา 



- ๖๘๒ - 

     ๑.๘ เป้าหมายในการท างานให้ส าเร็จ เราต้องคิดอยู่เสมอว่าต้องมีความส าเร็จใน ๓ ประการ คือ 
ส าเร็จผลในงานที่เราท า ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร และประเทศชาติเจริญขึ้น  
    ๑.๙ งานในหน้าที่ไม่มีอะไรที่ท าไม่ได้ นอกจากจะต้องใช้เวลามาก ใช้ความพยายามให้มาก       
และต้องใช้ทุนมาก 
    ๑.๑๐ ตลอดเวลาในชีวิตการท างานต้องทุ่มเท ท างานให้หนัก หายใจเป็นงาน ท างานตลอดเวลา     
ไม่มีวันหยุด ไม่คิดถึงเรื่องวันลาพักร้อน 
    ๑.๑๑ บางครั้งต้องเชื่อว่าความส าเร็จเกิดจากสิ่งที่เรามองไม่เห็น เช่น ผมเชื่อว่าความส าเร็จ        
น่าจะเกิดจากความรู้ ความสามารถ จังหวะโอกาส วาสนา และฟ้าลิขิต 
    ๑.๑๒ ข้อควรที่ต้องค านึง ถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจทุ่มเทในการท างานมากเพียงใด ก็ควรอย่าลืมนึกถึง
ครอบครัวด้วย 
   ๒. แรงบันดาลใจในวัยเด็ก ผมเกิดในถิ่นทุรกันดาร ไม่มีถนนหนทาง ไม่มีไฟฟ้าใช้ ผมเห็นนายอ าเภอ    
ท าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนดูแลความเดือนร้อนของประชาชนในยามทุกข์ จึงเห็นว่าเป็นอาชีพที่ดี 
และมีความฝันอยากจะเป็นนายอ าเภอเพ่ือกลับมาท างานช่วยเหลือประชาชน 
   ๓. ให้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองชอบ ในวัยเด็กผมตั้งใจจะเรียนคณะรัฐศาสตร์ แต่ตอนที่สอบเข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัย กระแสสังคมของเด็กในยุคนั้น มีความคิดว่าควรจะเรียนแพทย์หรือวิศวะ ผมจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ครั้งแรกได้ท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในสาขาวิชาโทรคมนาคม ผมเรียนได้ ๑ ปี 
รู้สึกว่าไม่ใช่ จึงออกมาสอบใหม่ ผมสอบเข้าได้คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนอยู่ ๒ ปี 
ก็รู้สึกว่าไม่ตรงกับนิสัย จึงเปลี่ยนไปเรียน คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจเดิม หลังจากจบจากเชียงใหม่   
ไปเรียนต่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   ๔. ต้องท างานในสิ่งที่เราชอบ และต้องลุ่มหลงในงานที่ท า ผมสอบเข้าท างานได้ที่กระทรวงมหาดไทย 
ตามความตั้งใจ ถูกส่งตัวไปท างานที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งนั้นผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปลี่ยนสถานะจากลูกชาวบ้านไปเป็น
ข้าราชการ ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ    
     เมื่อผมได้แต่งเครื่องแบบข้าราชการ มองดูสองขีดบนบ่า “เอ้ย...! มีความรู้สึกเหมือนกับนายอ าเภอเลย” 
ย้อนกลับไปเมื่อผมเริ่มต้นรับราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดแรกที่ผมเริ่มรับราชการในต าแหน่งเลขานุการ    
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายเลอเดช เจษฎาฉัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและทุ่ มเท
ในการท างาน ให้หายใจก็เป็นงานต้องท างานแบบไม่มีวันหยุดและไม่คิดถึงวันลาพักผ่อน 
     ท่านที่ ๒ นายกาจ รักษ์มณี ท่านเน้นในเร่ืองการบริหาร เช่น ข้าราชการต้องเป็นคนที่ยอดบริการ 
งานรับผิดชอบ ส่วนการท างานโดยเฉพาะงานธุรการต้องไม่เป็นอุปสรรคในการบริหาร ในช่วงนั้นงานที่ภาคภูมิใจ 
คือ ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนปลูกอ้อย จนเกิดโรงงานผลิตน้ าตาลขนาดใหญ่ในปัจจุบัน     
     บางครั้งพรหมลิขิตก็หักเหได้เหมือนกัน จากค าสั่งสอนของท่านผู้ว่าฯ ต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต       
“จนมีครั้งหนึ่ง ผมได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจรับอาหารในศูนย์ผู้อพยพที่อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งสหประชาชาติ (UN) ได้สนับสนุนค่าใช้จ่าย ปริมาณและราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งบางครั้งไม่ตรงตามจ านวน      

- ๖๘๓ - 

ผู้อพยพจริง จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ด้วยความซื่อสัตย์ที่ถูกปลูกฝังเอาไว้ อาจเป็นสาเหตุท าให้ผมโดยย้ายมาอยู่          
ที่จังหวัดพัทลุงโดยไม่ได้ท าเรื่องขอย้าย” 
     จากจังหวัดอุตรดิตถ์ ผมถูกย้ายมาจังหวัดพัทลุง ได้พบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กิตติ ประทุมแก้ว 
ท่านก็เน้นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ ท่านเป็นผู้ริเริ่มให้มีการการท านาปีละ  ๒ ครั้ง รวมทั้ง
ปลูกพืชอ่ืน ๆ หลังฤดูเก็บเกี่ยว โครงการที่ผมประทับใจในการร่วมท างานกับท่าน คือ  โครงการริเริ่มส่งเสริม      
การเลี้ยงโคนม คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้น าโคนมจากฟาร์มโชคชัย อ าเภอปากช่อง ไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยง
และได้ตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงโคนมได้พัฒนามาเรื่อย ๆ จนปัจจุบันสามารถตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์นมโคพาสเจอไรซ์
ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมา คือ ท่านนิพนธ์ บุญญภัทโร ท่านเป็นนักวิชาการ ท างานไป     
ในแนวเดียวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กิตติ ปทุมแก้ว ท่านเน้นซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมอาชีพ โครงการริเริ่ม คือ 
สร้างสถานีประมงน้ าจืดล าป า โครงการตัดถนนรอบอุทยานนกน้อย ทะเลน้อย ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ส่งผม
ไปช่วยคิดร่วมกับส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) จนต่อมากลายเป็นสถานที่ท่องเทียวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก  
และดึงดูดผู้คนให้มาท่องเที่ยวพักผ่อนในปัจจุบัน  

จากพัทลุง สู่จังหวัดสงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช  
   เรื่องท่ีจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี มีโครงการต่าง ๆ 
มากมาย ช่วงนั้นผมได้รับผิดชอบโครงการสร้างงานในชนบท (กสช.) ผมเป็นเลขานุการโครงการ ต้องคอยน าเรื่อง
เข้าพิจารณาอนุมัติโครงการในทุกรอบสัปดาห์ สิ่งภาคภูมิใจมาก คือ ทุกโครงการผมได้ไปดูพ้ืนที่จริงด้วยตัวเองเกือบ
ทุกโครงการ ท าให้ผมพบโครงการแปลก ๆ ที่อ าเภอเสนอหลายโครงการที่ไม่สามารถอนุมัติได้ในขั้นตอนกรรมการ
กลั่นกรอง ท าให้ลดงบประมาณลงไปมาก 
   ต่อมาผมสามารถสอบเลื่อนระดับหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ๖ และได้ย้ายไปอยู่จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบ้านเกิด 
นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นเมืองอาหารอร่อย และท่องเที่ยวทางทะเลสวยงาม ผมได้เสนอโครงการ      
ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนและทุกหน่วยงานราชการปลูกต้นศรีตรัง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีม่วง
สวยงามมากเป็นต้นไม้ที่รัชกาลที่ ๕ ได้น าเข้ามาจากประเทศศรีลังกา แต่ต้องใช้เวลานานปลูกหลาย ๑๐ ปี เมื่อออกดอก
จะบานสะพรั่งสวยงาม โดยคาดหวังว่าจะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนมาชมดอกศรีตรังบา น     
เหมือนดั่งการไปดูดอกซากุระบานที่ประเทศญี่ปุ่น  
   หลังจากนั้นได้ย้ายไปนครศรีธรรมราช ซึ่งจังหวัดใหญ่มีพ้ืนที่กว้างขวางมาก ผมได้กลับไปเจอ           
กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นิพนธ์ บุญญภัทโร เรื่องที่น่าจดจ า  คือ ผมไปเจอเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่             
ซึ่งมีความเสียหายรุนแรงมาก ชาวบ้านเสียชีวิต จ านวน ๒๔๒ คน ซึ่งยังไม่รวมพืชสวนและสัตว์เลี้ยงที่ไม่สามารถ 
นับจ านวนได้ โดยมีหมู่บ้านกะทูน อ าเภอพิปูน ได้ถูกน้ าป่าพัดเอาท่อนซุงพาพัดหายไปทั้งหมู่บ้าน แต่น่าแปลกที่ยังเหลือ
เมรุเผาศพอยู่ ๑ เมรุ บางหมู่บ้านที่ไกลมาก กว่าทางราชการจะทราบเรื่อง เวลาก็ผ่านไปเกือบ ๑ เดือน  
   มีเรื่องตื่นเต้นในอุทกภัยนี้ ขณะที่ผมอยู่ศูนย์แก้ปัญหาน้ าท่วม ได้รับวิทยุสื่อสารประจ าพ้ืนที่แจ้งว่า  
มีหญิงท้องแก่ก าลังจะคลอด ศูนย์ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเหลือ ตอนกลับเฮลิคอปเตอร์ได้ลงจอดด้านหน้า     
ศาลากลางจังหวัด โดยมีรถพยาบาลเตรียมรับเพ่ือน าส่งโรงพยาบาล หญิงสาวผู้นั้นได้คลอดทารกเพศชายออกมา 
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คุณหมอบัญชา (คุณหมอผู้ดูแล) พูดอย่างจริงจังว่า ขอตั้งชื่อว่า “เด็กชาย อุทกศักดิ์” เพ่ือจะได้ร าลึกถึง 
สถานการณ์ในตอนนั้น 
   การแก้ปัญหาหลังน้ าลดมีความยุ่งยากมาก เนื่องจากพ้ืนที่เสียหายกว้างขวาง และมีประชาชนเดือนร้อน
จ านวนมาก การแก้ปัญหาไม่ทันกับการต้องการของประชาชน ประชาชนจึงมีการมาร้องเรียนมากมาย            
เมื่อเหตุการณ์นานเข้า ประชาชนรวมตัวกันมากขึ้น ก็เกิดการชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัดหลายวัน ทางจังหวัดก็ได้
ด าเนินการทุกวิถีทาง จนกระทั่งผู้ชุมนุมได้ยุติการชุมนุมลง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมย้ายไปอยู่สงขลา     
ได้ ๑ ปี ผมไปประจ าศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นงานด้านความม่ังคง และการปฏิบัติการ
จิตวิทยา มีงานท ามากมาย ที่น่าตื่นเต้นที่สุด คือ มีการเผาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  
วันเดียว ๓๖ โรง และในปีนี้เอง ผมได้รับการคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายอ าเภอ รุ่นที่ ๓๒ หลังจบจากโรงเรียน
นายอ าเภอ ผมจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง        
และเป็นฝ่ายอ านวยการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมีงานท้าทายมากมาย เช่น งานฝ่ายต่างประเทศ งานชายแดน 
ที่ต้องประสานกับประเทศเพ่ือนบ้าน และส่วนงานราชการทุกส่วนในจังหวัด เช่น งานกงสุลต่างๆ ส่วนโครงการ      
ที่ประทับใจ คือ โครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลาอยู่ที่เหมืองฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ ได้รับมอบหมายจาก           
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ไปเจรจากับชาวบ้านที่บุกรุกพ้ืนที่บริเวณนั้น เพ่ือขอร้องให้ออกจากพ้ืนที่ โดยผมใช้หลักการเดิม
ที่ว่าทุกอย่างท าได้ อาจจะต้องใช้ความพยายามมาก ๆ ใช้เวลามาก ใช้ทุนมาก ผมได้ใช้แนวทฤษฎี MEANS AND END 
จนชาวบ้านผู้บุกรุกออกไปทุกราย 
   ผมอยู่จังหวัดสงขลาได้ ๒ ปี ก็ย้ายเข้าไปท างานในกระทรวงมหาดไทย ๔ ปี เป็นผู้อ านวยการ        
กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ๒ ปี ผู้อ านวยการส านักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง ๒ ปี ในระหว่าง
น้ันถูกขอตัวไปช่วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งยังไม่มีบุคลากรเป็นของตนเอง และปฏิบัติงานที่ส านักงานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอีกด้วย  
   ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ ผมได้กลับไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และภูเก็ต ซึ่งลักษณะงาน
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ก็คือ การท างานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายในพ้ืนที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต  
ซึ่ง ๒ จังหวัดนี้เป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สวยงามมาก และเป็นเมืองท่องเที่ ยวระดับโลก  
ที่ท ารายได้ให้ประเทศเป็นจ านวนมาก ผมจึงตั้งเป้าที่จะขายความสวยงามของธรรมชาติ โดยเน้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เช่น ปลาสวยงาม ปะการัง เพ่ือที่เราจะขายการท่องเที่ยวได้ยั่งยืนยาวนาน  
รวมทั้งยับยั้งปัญหาบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะที่บนภูเขา ริมชายหาดทะเล ปัญหาอาชญากรรมที่ท าให้เกิดผลกระทบ  
กับการการท่องเที่ยว 

ความประทับใจในการท างานที่พังงา และภูเก็ต 
   ความประทับใจที่จังหวัดพังงา ผมได้แก้ปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ที่เกาะปันหยี ประวัติเกาะปันหยี 
ชาวบ้านเล่าต่อ ๆ กันมาว่า เมื่อ ๒๐๐ ปีมาแล้ว ชาวอินโดนีเซีย ๑๑ ครอบครัว อพยพมาตั้งถิ่นฐานและขยาย
ครอบครัว หลายร้อยครอบครัว มีประชากร ๑,๒๐๐ กว่าคน แต่ก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากไม่สามารถปักเสา     
หรือพาดสายไฟได้ โดยอ้างว่า เกาะปันหยี อยู่ในเขตอุทยานต้องขออนุญาตก่อน ผมจึงได้สอบถามหัวหน้าอุทยาน ว่า 

- ๖๘๕ - 

“ระหว่างเกาะปันหยีกับอุทยาน ใครเข้ามาอยู่ก่อนกัน และไฟฟ้าก็เป็นปัจจัยพื้นฐานส าหรับประชาชน ชุมชน        
ต้องมีไฟฟ้าใช้ ผมจึงพยายามท าทุกวิถีทางจนสามารถให้ชาวบ้านบนเกาะปันหยีมีไฟฟ้าใช้ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลที่สวยงามของจังหวัด 
   ส่วนความประทับใจที่จังหวัดภูเก็ตนั้น เนื่องจากภูเก็ตที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอย่างมาก 
โดยเฉพาะน้ าทะเลสีเขียวอมฟ้า จึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติและเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล        
ที่มีมากมายนั้น รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ท ารายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก ผมจึงเน้นในการป้องกัน
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้มีความยั่งยืน โดยปัญหาที่ส าคัญที่ผมตั้งใจท ามาโดยตลอด คือ  
    ๑. ป้องกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการท่องเที่ยวทั้งบนบกและในทะเล 
    ๒. การออกเอกสารสิทธิโดยไม่ชอบ ควบคุมเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
    ๓. การเปิดบ่อนการพนัน และสถานบริการที่ผิดกฎหมาย 
    ๔. โครงการอ านวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
    ๕. การลักลอบจับปลาสวยงาม และการท าลายปะการัง 
     กรณีตัวอย่าง ผมเคยไปจับกุมผู้ลักลอบจับปลาสวยงามที่ท่าเรืออ่าวฉลอง ขณะจับกุมผู้ต้องหา
รับสารภาพว่าจับในพ้ืนที่ทะเลภูเก็ต ทะเบียนเรือก็เป็นของจังหวัดภูเก็ต การด าเนินขั้นต่อไป ผมทราบว่ามีการไม่ส่งฟ้อง
ต่อศาล เนื่องจากจ าเลยกลับค าให้การว่าจับที่จังหวัดพังงา จึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเป็นปลาที่จับได้ในท้องที่
ภูเก็ตหรือพังงา เพราะ “ปลา ไม่มีทะเบียนบ้าน” ท าให้ได้ข้อคิดว่าการท างานในระดับจังหวัด ถ้าหากส่วนราชการ
ทุกส่วนไม่มีแนวคิดไปในทางเดียวกัน โอกาสจะประสบความส าเร็จได้ยาก 
   ส่วนการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ  หลังจากที่ผมได้เกษียณอายุราชการนั้น ผมก็ทราบข่าวว่า 
มีเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่เคยท างานร่วมกับผมได้ท าการออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถูกด าเนินคดีและติดคุก
หลายคน 

จากภูเก็ตผมถูกย้ายไปจังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีปัญหาด้านความมั่งคง พ้ืนที่เสี่ยงอันตรายมาก ผมเคยได้อยู่
ในเหตุการณ์ปิดล้อมมัสยิดกรือเซะ การวางระเบิดในเมืองปัตตานี ซ่ึงผมได้อยู่ห่างจากจุดระเบิดเพียง ๘๐ เมตร 
ส่วนเรื่องโครงการด้านอาชีพ ผมได้รับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ FARMING POLICY คือ นโยบาย
การเกษตรครบวงจร เป็นส่วนหนึ่งท าให้ผมได้รับการพิจารณาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในปี ๒๕๔๗ ผมได้ก้าวมาสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่บ้านเกิด เมื่อผมได้
ขึ้นมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่หวังเอาไว้ หากกล่าวถึงภารกิจในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ผมจะ
จ าแนกแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน คือ  
    ๑. บริหารตามนโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม  
    ๒. บริหารตามอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ต่าง ๆ 
    ๓. บริหารตามความคิดริเริ่มของตนเอง หรือที่ประชาชนต้องการ 
 
 



- ๖๘๔ - 

คุณหมอบัญชา (คุณหมอผู้ดูแล) พูดอย่างจริงจังว่า ขอตั้งชื่อว่า “เด็กชาย อุทกศักดิ์” เพ่ือจะได้ร าลึกถึง 
สถานการณ์ในตอนนั้น 
   การแก้ปัญหาหลังน้ าลดมีความยุ่งยากมาก เนื่องจากพ้ืนที่เสียหายกว้างขวาง และมีประชาชนเดือนร้อน
จ านวนมาก การแก้ปัญหาไม่ทันกับการต้องการของประชาชน ประชาชนจึงมีการมาร้องเรียนมากมาย            
เมื่อเหตุการณ์นานเข้า ประชาชนรวมตัวกันมากขึ้น ก็เกิดการชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัดหลายวัน ทางจังหวัดก็ได้
ด าเนินการทุกวิถีทาง จนกระทั่งผู้ชุมนุมได้ยุติการชุมนุมลง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมย้ายไปอยู่สงขลา     
ได้ ๑ ปี ผมไปประจ าศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นงานด้านความม่ังคง และการปฏิบัติการ
จิตวิทยา มีงานท ามากมาย ที่น่าตื่นเต้นที่สุด คือ มีการเผาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  
วันเดียว ๓๖ โรง และในปีนี้เอง ผมได้รับการคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายอ าเภอ รุ่นที่ ๓๒ หลังจบจากโรงเรียน
นายอ าเภอ ผมจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง        
และเป็นฝ่ายอ านวยการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมีงานท้าทายมากมาย เช่น งานฝ่ายต่างประเทศ งานชายแดน 
ที่ต้องประสานกับประเทศเพ่ือนบ้าน และส่วนงานราชการทุกส่วนในจังหวัด เช่น งานกงสุลต่างๆ ส่วนโครงการ      
ที่ประทับใจ คือ โครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลาอยู่ที่เหมืองฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ ได้รับมอบหมายจาก           
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ไปเจรจากับชาวบ้านที่บุกรุกพ้ืนที่บริเวณนั้น เพ่ือขอร้องให้ออกจากพ้ืนที่ โดยผมใช้หลักการเดิม
ที่ว่าทุกอย่างท าได้ อาจจะต้องใช้ความพยายามมาก ๆ ใช้เวลามาก ใช้ทุนมาก ผมได้ใช้แนวทฤษฎี MEANS AND END 
จนชาวบ้านผู้บุกรุกออกไปทุกราย 
   ผมอยู่จังหวัดสงขลาได้ ๒ ปี ก็ย้ายเข้าไปท างานในกระทรวงมหาดไทย ๔ ปี เป็นผู้อ านวยการ        
กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ๒ ปี ผู้อ านวยการส านักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง ๒ ปี ในระหว่าง
นั้นถูกขอตัวไปช่วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งยังไม่มีบุคลากรเป็นของตนเอง และปฏิบัติงานที่ส านักงานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอีกด้วย  
   ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ ผมได้กลับไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และภูเก็ต ซึ่งลักษณะงาน
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ก็คือ การท างานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายในพ้ืนที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต  
ซึ่ง ๒ จังหวัดนี้เป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สวยงามมาก และเป็นเมืองท่องเที่ ยวระดับโลก  
ที่ท ารายได้ให้ประเทศเป็นจ านวนมาก ผมจึงตั้งเป้าที่จะขายความสวยงามของธรรมชาติ โดยเน้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เช่น ปลาสวยงาม ปะการัง เพ่ือที่เราจะขายการท่องเที่ยวได้ย่ังยืนยาวนาน  
รวมทั้งยับยั้งปัญหาบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะที่บนภูเขา ริมชายหาดทะเล ปัญหาอาชญากรรมที่ท าให้เกิดผลกระทบ  
กับการการท่องเที่ยว 

ความประทับใจในการท างานที่พังงา และภูเก็ต 
   ความประทับใจที่จังหวัดพังงา ผมได้แก้ปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ที่เกาะปันหยี ประวัติเกาะปันหยี 
ชาวบ้านเล่าต่อ ๆ กันมาว่า เมื่อ ๒๐๐ ปีมาแล้ว ชาวอินโดนีเซีย ๑๑ ครอบครัว อพยพมาตั้งถิ่นฐานและขยาย
ครอบครัว หลายร้อยครอบครัว มีประชากร ๑,๒๐๐ กว่าคน แต่ก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากไม่สามารถปักเสา     
หรือพาดสายไฟได้ โดยอ้างว่า เกาะปันหยี อยู่ในเขตอุทยานต้องขออนุญาตก่อน ผมจึงได้สอบถามหัวหน้าอุทยาน ว่า 

- ๖๘๕ - 

“ระหว่างเกาะปันหยีกับอุทยาน ใครเข้ามาอยู่ก่อนกัน และไฟฟ้าก็เป็นปัจจัยพื้นฐานส าหรับประชาชน ชุมชน        
ต้องมีไฟฟ้าใช้ ผมจึงพยายามท าทุกวิถีทางจนสามารถให้ชาวบ้านบนเกาะปันหยีมีไฟฟ้าใช้ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลที่สวยงามของจังหวัด 
   ส่วนความประทับใจที่จังหวัดภูเก็ตนั้น เนื่องจากภูเก็ตที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอย่างมาก 
โดยเฉพาะน้ าทะเลสีเขียวอมฟ้า จึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติและเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล        
ที่มีมากมายนั้น รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ท ารายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก ผมจึงเน้นในการป้องกัน
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้มีความยั่งยืน โดยปัญหาที่ส าคัญที่ผมตั้งใจท ามาโดยตลอด คือ  
    ๑. ป้องกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการท่องเที่ยวทั้งบนบกและในทะเล 
    ๒. การออกเอกสารสิทธิโดยไม่ชอบ ควบคุมเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
    ๓. การเปิดบ่อนการพนัน และสถานบริการที่ผิดกฎหมาย 
    ๔. โครงการอ านวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
    ๕. การลักลอบจับปลาสวยงาม และการท าลายปะการัง 
     กรณีตัวอย่าง ผมเคยไปจับกุมผู้ลักลอบจับปลาสวยงามที่ท่าเรืออ่าวฉลอง ขณะจับกุมผู้ต้องหา
รับสารภาพว่าจับในพ้ืนที่ทะเลภูเก็ต ทะเบียนเรือก็เป็นของจังหวัดภูเก็ต การด าเนินขั้นต่อไป ผมทราบว่ามีการไม่ส่งฟ้อง
ต่อศาล เนื่องจากจ าเลยกลับค าให้การว่าจับที่จังหวัดพังงา จึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเป็นปลาที่จับได้ในท้องที่
ภูเก็ตหรือพังงา เพราะ “ปลา ไม่มีทะเบียนบ้าน” ท าให้ได้ข้อคิดว่าการท างานในระดับจังหวัด ถ้าหากส่วนราชการ
ทุกส่วนไม่มีแนวคิดไปในทางเดียวกัน โอกาสจะประสบความส าเร็จได้ยาก 
   ส่วนการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ  หลังจากที่ผมได้เกษียณอายุราชการนั้น ผมก็ทราบข่าวว่า 
มีเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่เคยท างานร่วมกับผมได้ท าการออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถูกด าเนินคดีและติดคุก
หลายคน 

จากภูเก็ตผมถูกย้ายไปจังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีปัญหาด้านความมั่งคง พ้ืนที่เสี่ยงอันตรายมาก ผมเคยได้อยู่
ในเหตุการณ์ปิดล้อมมัสยิดกรือเซะ การวางระเบิดในเมืองปัตตานี ซึ่งผมได้อยู่ห่างจากจุดระเบิดเพียง ๘๐ เมตร 
ส่วนเรื่องโครงการด้านอาชีพ ผมได้รับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ FARMING POLICY คือ นโยบาย
การเกษตรครบวงจร เป็นส่วนหนึ่งท าให้ผมได้รับการพิจารณาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในปี ๒๕๔๗ ผมได้ก้าวมาสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่บ้านเกิด เมื่อผมได้
ขึ้นมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่หวังเอาไว้ หากกล่าวถึงภารกิจในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ผมจะ
จ าแนกแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน คือ  
    ๑. บริหารตามนโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม  
    ๒. บริหารตามอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ต่าง ๆ 
    ๓. บริหารตามความคิดริเริ่มของตนเอง หรือที่ประชาชนต้องการ 
 
 



- ๖๘๖ - 

   ในขณะที่ผมด ารงต าแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มีเรื่องที่ประทับใจ ๒ เรื่อง คือ  
    ๑. โครงการท่าเรือน้ าลึกปากบารา รัฐบาลมีนโยบายที่จะท า Land Bridge จากจังหวัดสตูล      
ถึงจังหวัดสงขลา เพ่ือเชื่อมการคมนาคมขนส่งระหว่างทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทย ผลการด าเนินงานได้ส าเร็จ   
ไปหลายประการ แต่โครงการยุติลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล 
    ๒. แก้ไขปัญหาคลื่นยักษ์สึนามิ ช่วงวันเกิดเหตุ ผมตัดสินใจได้ถูกต้อง คือ 
     ๒.๑ ขอสนับสนุนเรือล าเลียงก าลังพล จากกองทัพเรือภาคที่ ๓ เพ่ืออพยพนักท่องเที่ยว  
และชาวบ้านที่ติดอยู่ตามเกาะต่าง ๆ โดยเฉพาะเกาะหลีเป๊ะให้ขึ้นมาถึงฝั่งได้ปลอดภัยทุกคน  
     ๒.๒ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพอย่างเร่งด่วนเพื่ออพยพประชาชนริมทะเล และครั้งนี้ผมใช้วิธี
คิดนอกกรอบรูปแบบราชการ คือ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่ มีรถยนต์ส่วนตัว และคนที่ขับรถผ่านไปมาช่วยรับ
ชาวบ้านเพื่อมายังศูนย์อพยพ โดยมีค่าตอบแทนให้เจ้าของรถทุกคัน ท าให้อพยพขนย้ายได้เร็วมาก  
   ผมอยู่จังหวัดสตูลได้ ๒ ปี ก็เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองถูกย้ายเข้ามาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ผมอยู่กระทรวงมหาดไทยได้ ๑ ปี หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

ที่จังหวัดชุมพร ผมมองเห็นสนามบินที่สร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ตอนเกิดพายุเกย์ แต่ถูกทิ้งไว้เป็นเวลานาน 
ผมตั้งใจว่าสนามบินแห่งนี้ต้องเปิดใช้ให้ได้ ผมจึงได้ประสานผู้เกี่ยวข้อง ติดต่อสายการบินต่าง  ๆ เพ่ือมาท าการบิน 
แต่เนื่องจากเป็นการบินระยะใกล้ และผู้โดยสารน้อยไม่คุ้มทุน ผมจึงขอความร่วมมือข้าราชการ พ่อค้า และนักธุรกิจ
ที่จะเดินทางไปกรุงเทพมหานคร ให้ช่วยมาโดยสารเครื่องบิน และทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมือ ท าให้สายการบิน     
ยอมมาทดลองบินจนเติบโตมาทุกวันนี้  
   อีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ผมได้มองเห็นพ้ืนที่เขาดินสอในอ าเภอปะทิว เป็นพ้ืนที่ที่สวยมาก  
เหมาะแก่การใช้เป็นพ้ืนที่ท าสวนสัตว์ และผมไปด าเนินการตั้งงบประมาณ เตรียมพ้ืนที่ไว้ และองค์กรสวนสัตว์       
ก็ได้ด าเนินการอนุมัติแล้ว เนื่องจากผมต้องย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โครงการจึงไม่ได้ด าเนินการต่อ 
ผมย้ายมาที่จังหวัดขอนแก่น เป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการรับราชการของผม จากภาคใต้สู่ภาคอีสาน ขอนแก่น
เป็นจังหวัดที่ผู้คนน่ารักมาก เสียดายผมอยู่ได้แค่ ๕ เดือน ได้ท าเรื่องที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ คือ 
   ๑. การจัดหาน้ าให้เกษตรกร โดยใช้การส่งน้ าตามท่อท าให้เกิดการประหยัด และมีประสิทธิภาพ       
ได้ท าโครงการตัวอย่างที่อ าเภอภูผาม่าน 
   ๒. โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลภาคอีสาน ชาวบ้านต้องการเพ่ือเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน 
แต่ผมสามารถท าได้เพียงสร้าง Master Plan เสร็จก็โดนย้าย ทุกวันนี้เวลาผมกลับไปที่จังหวัดขอนแก่นผมภูมิใจทุกครั้ง 
   ๓. ช่วงที่ผมไปด ารงต าแหน่งเกิดภาวะนมโคล้นตลาด ชาวบ้านประท้วงโดยเอานมมาเทกลางถนน  
เพ่ือกดดันรัฐบาลให้เข้ามาช่วยเหลือ ผมได้คิดแก้ปัญหาใช้วิธีเปิดจุดขายนมชั่วคราวแทบทุกจุดในจังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือช่วยกระจายสินค้าของชาวบ้าน  
   ๔. ด้วยช่วงเวลาในขณะนั้นได้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนตกงานไม่มีงานท าไม่มีรายได้
จึงเดินทางกลับมาอยู่บ้าน ผมจึงให้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือให้ทราบว่าใครตกงานและไม่มีรายได้ ซึ่งช่วยให้
สามารถจัดหางานให้ประชาชนท าได้เป็นจ านวนมาก  

- ๖๘๗ - 

จากขอนแก่นผมย้ายมาเป็นอธิบดีท้องถิ่น 
   ขณะที่ผมด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผมคิดว่าสิ่งที่ควรผลักดันให้เกิดข้ึน คือ  
    ๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน ส่วนกลางควบคุมเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 
    ๒. ภารกิจในเรื่องใดที่ไม่ส าคัญควรยกเลิก เช่น การขออนุญาตไปราชการของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี การแต่งตั้งผู้จัดการโรงรับจ าน า  
    ๓. ผลักดันการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข และการศึกษา รวมท้ังการศึกษาพิเศษ อาทิ  
ผู้พิการ โรงเรียนคนหูหนวก ตาบอด  
    ๔. ปรับปรุงองค์กรและหน่วยงานให้บุคลากรมีสมรรถนะสูง เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
    ๕. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคอยสนับสนับสนุนเรื่องวิชาการ องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการตรวจสอบสอบ กรณีที่มีปัญหาการทุจริต       
ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๖. ควรยกเลิกงบประมาณอุดหนุนพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นช่องทาง  
ที่ใช้แสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองทุกอย่างที่คิดไว้ท าได้น้อยมาก เนื่องจากเมื่อเสนอผ่านคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจฯ หน่วยงานที่สูญเสียอ านาจจะต่อต้านมาก 

๓. ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   จากอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ท าให้ผมย้อนกลับ
ไปคิดถึงอดีตผู้บังคับบัญชาที่ได้ให้ข้อคิดแก่ผมว่า ความส าเร็จในอาชีพรับราชการ ประกอบด้วยความรู้ 
ความสามารถ โอกาส วาสนา และฟ้าลิขิต น่าจะเป็นจริง 
   ส าหรับต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นต าแหน่งสุดท้าย เมื่อผมได้เข้ามารับต าแหน่งได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติงาน โดยมีความเห็นว่าบทบาทของต าแหน่งนี้เป็นข้อต่อระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจ า    
ต้องพยายามท าให้เกิดผลดีแก่ทั้งสองฝ่าย แม้ว่ากฎหมายจะก าหนดให้ปลัดกระทรวงฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย     
ของรัฐบาล และมติของคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม กฎหมาย และความต้องการของประชาชน แต่ส าหรับ
ผมจะขีดวงจ ากัดเน้นเฉพาะนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอันดับแรก 
   ส่วนในระดับข้าราชการประจ า ผมถือว่ามีฐานะเป็นเพ่ือนร่วมงานที่มีต าแหน่งต่ ากว่า ผมจะคอย
สนับสนุนให้เขาท างานสะดวก ควบคุมดูแลให้ยึดระเบียบกฎหมายเป็นแนวทางท างาน 
   การบริหารในต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย น่าจะเก่ียวข้องกับ ๓ ส่วนหลัก ได้แก่ 
    ๑. รับนโยบายจากรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการน าแปลงสู่การปฏิบัติมาบริหารให้บรรลุเป้าหมาย 
    ๒. ก ากับดูแลกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ในการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวง        
งานในส่วนนี้บริหารได้ไม่ยากเพราะมีอธิบดีรับผิดชอบโดยตรงแล้ว  
    ๓. ส่วนที่ผมเห็นว่าส าคัญที่สุด คือ การสนับสนุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 



- ๖๘๖ - 

   ในขณะที่ผมด ารงต าแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มีเรื่องที่ประทับใจ ๒ เรื่อง คือ  
    ๑. โครงการท่าเรือน้ าลึกปากบารา รัฐบาลมีนโยบายที่จะท า Land Bridge จากจังหวัดสตูล      
ถึงจังหวัดสงขลา เพ่ือเชื่อมการคมนาคมขนส่งระหว่างทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทย ผลการด าเนินงานได้ส าเร็จ   
ไปหลายประการ แต่โครงการยุติลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล 
    ๒. แก้ไขปัญหาคลื่นยักษ์สึนามิ ช่วงวันเกิดเหตุ ผมตัดสินใจได้ถูกต้อง คือ 
     ๒.๑ ขอสนับสนุนเรือล าเลียงก าลังพล จากกองทัพเรือภาคที่ ๓ เพ่ืออพยพนักท่องเที่ยว  
และชาวบ้านที่ติดอยู่ตามเกาะต่าง ๆ โดยเฉพาะเกาะหลีเป๊ะให้ขึ้นมาถึงฝั่งได้ปลอดภัยทุกคน  
     ๒.๒ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพอย่างเร่งด่วนเพื่ออพยพประชาชนริมทะเล และครั้งนี้ผมใช้วิธี
คิดนอกกรอบรูปแบบราชการ คือ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่ มีรถยนต์ส่วนตัว และคนที่ขับรถผ่านไปมาช่วยรับ
ชาวบ้านเพื่อมายังศูนย์อพยพ โดยมีค่าตอบแทนให้เจ้าของรถทุกคัน ท าให้อพยพขนย้ายได้เร็วมาก  
   ผมอยู่จังหวัดสตูลได้ ๒ ปี ก็เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองถูกย้ายเข้ามาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ผมอยู่กระทรวงมหาดไทยได้ ๑ ปี หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

ที่จังหวัดชุมพร ผมมองเห็นสนามบินที่สร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ตอนเกิดพายุเกย์ แต่ถูกทิ้งไว้เป็นเวลานาน 
ผมตั้งใจว่าสนามบินแห่งนี้ต้องเปิดใช้ให้ได้ ผมจึงได้ประสานผู้เกี่ยวข้อง ติดต่อสายการบินต่าง  ๆ เพ่ือมาท าการบิน 
แต่เนื่องจากเป็นการบินระยะใกล้ และผู้โดยสารน้อยไม่คุ้มทุน ผมจึงขอความร่วมมือข้าราชการ พ่อค้า และนักธุรกิจ
ที่จะเดินทางไปกรุงเทพมหานคร ให้ช่วยมาโดยสารเคร่ืองบิน และทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมือ ท าให้สายการบิน     
ยอมมาทดลองบินจนเติบโตมาทุกวันนี้  
   อีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ผมได้มองเห็นพ้ืนที่เขาดินสอในอ าเภอปะทิว เป็นพ้ืนที่ที่สวยมาก  
เหมาะแก่การใช้เป็นพ้ืนที่ท าสวนสัตว์ และผมไปด าเนินการตั้งงบประมาณ เตรียมพ้ืนที่ไว้ และองค์กรสวนสัตว์       
ก็ได้ด าเนินการอนุมัติแล้ว เนื่องจากผมต้องย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โครงการจึงไม่ได้ด าเนินการต่อ 
ผมย้ายมาที่จังหวัดขอนแก่น เป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการรับราชการของผม จากภาคใต้สู่ภาคอีสาน ขอนแก่น
เป็นจังหวัดที่ผู้คนน่ารักมาก เสียดายผมอยู่ได้แค่ ๕ เดือน ได้ท าเรื่องที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ คือ 
   ๑. การจัดหาน้ าให้เกษตรกร โดยใช้การส่งน้ าตามท่อท าให้เกิดการประหยัด และมีประสิทธิภาพ       
ได้ท าโครงการตัวอย่างที่อ าเภอภูผาม่าน 
   ๒. โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลภาคอีสาน ชาวบ้านต้องการเพ่ือเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน 
แต่ผมสามารถท าได้เพียงสร้าง Master Plan เสร็จก็โดนย้าย ทุกวันนี้เวลาผมกลับไปที่จังหวัดขอนแก่นผมภูมิใจทุกครั้ง 
   ๓. ช่วงที่ผมไปด ารงต าแหน่งเกิดภาวะนมโคล้นตลาด ชาวบ้านประท้วงโดยเอานมมาเทกลางถนน  
เพ่ือกดดันรัฐบาลให้เข้ามาช่วยเหลือ ผมได้คิดแก้ปัญหาใช้วิธีเปิดจุดขายนมชั่วคราวแทบทุกจุดในจังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือช่วยกระจายสินค้าของชาวบ้าน  
   ๔. ด้วยช่วงเวลาในขณะนั้นได้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนตกงานไม่มีงานท าไม่มีรายได้
จึงเดินทางกลับมาอยู่บ้าน ผมจึงให้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือให้ทราบว่าใครตกงานและไม่มีรายได้ ซึ่งช่วยให้
สามารถจัดหางานให้ประชาชนท าได้เป็นจ านวนมาก  
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จากขอนแก่นผมย้ายมาเป็นอธิบดีท้องถิ่น 
   ขณะที่ผมด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผมคิดว่าสิ่งที่ควรผลักดันให้เกิดข้ึน คือ  
    ๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน ส่วนกลางควบคุมเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 
    ๒. ภารกิจในเรื่องใดที่ไม่ส าคัญควรยกเลิก เช่น การขออนุญาตไปราชการของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี การแต่งตั้งผู้จัดการโรงรับจ าน า  
    ๓. ผลักดันการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข และการศึกษา รวมทั้งการศึกษาพิเศษ อาทิ  
ผู้พิการ โรงเรียนคนหูหนวก ตาบอด  
    ๔. ปรับปรุงองค์กรและหน่วยงานให้บุคลากรมีสมรรถนะสูง เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
    ๕. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคอยสนับสนับสนุนเรื่องวิชาการ องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการตรวจสอบสอบ กรณีที่มีปัญหาการทุจริต       
ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๖. ควรยกเลิกงบประมาณอุดหนุนพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นช่องทาง  
ที่ใช้แสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองทุกอย่างที่คิดไว้ท าได้น้อยมาก เนื่องจากเมื่อเสนอผ่านคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจฯ หน่วยงานที่สูญเสียอ านาจจะต่อต้านมาก 

๓. ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   จากอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ท าให้ผมย้อนกลับ
ไปคิดถึงอดีตผู้บังคับบัญชาที่ได้ให้ข้อคิดแก่ผมว่า ความส าเร็จในอาชีพรับราชการ ประกอบด้วยความรู้ 
ความสามารถ โอกาส วาสนา และฟ้าลิขิต น่าจะเป็นจริง 
   ส าหรับต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นต าแหน่งสุดท้าย เมื่อผมได้เข้ามารับต าแหน่งได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติงาน โดยมีความเห็นว่าบทบาทของต าแหน่งนี้เป็นข้อต่อระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจ า    
ต้องพยายามท าให้เกิดผลดีแก่ทั้งสองฝ่าย แม้ว่ากฎหมายจะก าหนดให้ปลัดกระทรวงฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย     
ของรัฐบาล และมติของคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม กฎหมาย และความต้องการของประชาชน แต่ส าหรับ
ผมจะขีดวงจ ากัดเน้นเฉพาะนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอันดับแรก 
   ส่วนในระดับข้าราชการประจ า ผมถือว่ามีฐานะเป็นเพ่ือนร่วมงานที่มีต าแหน่งต่ ากว่า ผมจะคอย
สนับสนุนให้เขาท างานสะดวก ควบคุมดูแลให้ยึดระเบียบกฎหมายเป็นแนวทางท างาน 
   การบริหารในต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย น่าจะเก่ียวข้องกับ ๓ ส่วนหลัก ได้แก่ 
    ๑. รับนโยบายจากรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการน าแปลงสู่การปฏิบัติมาบริหารให้บรรลุเป้าหมาย 
    ๒. ก ากับดูแลกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ในการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวง        
งานในส่วนนี้บริหารได้ไม่ยากเพราะมีอธิบดีรับผิดชอบโดยตรงแล้ว  
    ๓. ส่วนที่ผมเห็นว่าส าคัญที่สุด คือ การสนับสนุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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   ดังนั้น ผมจึงให้ความส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    ๑. การแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งวัยวุฒิ ความรู้
ความสามารถ ความซ่ือสัตย์สุจริต  
    ๒. การแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ในปัจจุบัน ควรก าหนดเวลาในการบริหาร มีระยะเวลาพอสมควร 
เพ่ือให้การพัฒนาในพื้นทีเ่ป็นไปอย่างความต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม   
    ๓. ปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ไม่สอดคล้องกับปัจจัยบริหาร เช่น 
     ๓.๑ เอกภาพในการบังคับบัญชาข้าราชการในจังหวัด เนื่องจากข้าราชการส่วนใหญ่ในจังหวัด 
จะเป็นบุคลากรของกระทรวง กรม ส่วนกลาง ที่ไปท างานกับผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานส่วนกลางจะสั่งการ 
ผ่านหน่วยงานตนเองไม่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท าให้บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดถูกลดทอนลงไปมาก 
     ๓.๒ ด้านงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีงบประมาณในการบริหารงานของจังหวัดน้อยมาก 
ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ตั้งที่กรมและหน่วยงาน ๆ เข้าท างานในจังหวัด มักเน้นงาน FUNCTION มากกว่างานพ้ืนที่ 
ท าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจบริหารเพียงให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ แทนที่บริหารให้เป็นไปตามปัญหา      
และความจ าเป็นในพื้นที่หรือตามยุทธศาสตร์จังหวัด 
    ๔. จังหวัดหนึ่งควรมีแผนพัฒนาจังหวัดเพียงแผนเดียว งบประมาณที่ลงไปในจังหวัดควรรวมกัน
เป็นก้อนเดียวกัน และท าไปตามโครงการและแผนงานที่มีอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดก่อน ส่วนการจัดล าดับ
ความส าคัญก่อนหลังของการใช้งบประมาณ ควรมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โดยเน้นการมีส่ วนร่วม
ของประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม 
    ๕. ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการบริหารงานของจังหวัดมีมากมาย บางฉบับล้าหลังมาก ควรท า    
การยกเลิก แก้ไข ปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่ล้าหลังท าให้การบริหารยาก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ   
ของประชาชนอย่างรวดเร็ว และการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
    ๖. ผมคิดว่าระบบการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบัน ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
น่าจะทดลองเลือกจังหวัดตัวอย่างสักตัวอย่าง จัดการปกครองรูปแบบพิเศษให้ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรง      
ไม่มีหน่วยงานภูมิภาค มีหน่วยงานส่วนกลางเท่าที่จ าเป็นจริง ๆ มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถบริหาร
จัดการภายในจังหวัดในทุกเรื่อง เช่น ด้านงบประมาณ บริหารงานบุคคล การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา       
คิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมากกว่า 

๔. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
   สิ่งส าคัญท่ีจะขอฝากน้อง ๆ ที่ยังรับราชการอยู่ มีดังนี ้    
    ๔.๑ สังคมไทยเป็นสังคมเปิด ทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าเท่าเทียมกัน และโอกาสเกิดขึ้นต่อหน้าทุก
คนเสมอ แล้วแต่ใครจะไขว่คว้า    
    ๔.๒ การท างานจะเจอ MEANS และ END ต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าอะไร คือ MEANS อะไร คือ End 
การบริหารมุ่งเป้าหมายเป็นหลัก MANAGEMENT BY OBJECTIVE  
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    ๔.๓ เมื่อผิดหวังอย่าท้อแท้ เปรียบเสมือนการเล่นฟุตบอล เวลาแค่นิดเดียวที่จะท าประตูได้     
เพ่ือชัยชนะ และเกิดขึ้นได้ในทุกคนในทุกช่วงจังหวะเวลา 
    ๔.๔ แม้จะมีเพ่ือน ๆ ก้าวหน้าแซงหน้าเราไปมากน้อยเพียงใด ถ้าแซงไปด้วยความไม่ยุติธรรม     
ก็ต้องตั้งม่ันว่าถ้าเราพยายามขยันท าดี เราจะมีโอกาสจังหวะที่จะก้าวหน้าได้เหมือนกัน  
    ๔.๕ ให้ยึดถือกฎไตรลักษณ ์(อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา) ว่าคือ สิ่งส าคัญที่สุดของชีวิต 
 

******************** 

 

 
 



- ๖๘๘ - 

   ดังนั้น ผมจึงให้ความส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    ๑. การแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งวัยวุฒิ ความรู้
ความสามารถ ความซ่ือสัตย์สุจริต  
    ๒. การแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ในปัจจุบัน ควรก าหนดเวลาในการบริหาร มีระยะเวลาพอสมควร 
เพ่ือให้การพัฒนาในพื้นทีเ่ป็นไปอย่างความต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม   
    ๓. ปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ไม่สอดคล้องกับปัจจัยบริหาร เช่น 
     ๓.๑ เอกภาพในการบังคับบัญชาข้าราชการในจังหวัด เนื่องจากข้าราชการส่วนใหญ่ในจังหวัด 
จะเป็นบุคลากรของกระทรวง กรม ส่วนกลาง ที่ไปท างานกับผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานส่วนกลางจะสั่งการ 
ผ่านหน่วยงานตนเองไม่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท าให้บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดถูกลดทอนลงไปมาก 
     ๓.๒ ด้านงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีงบประมาณในการบริหารงานของจังหวัดน้อยมาก 
ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ตั้งที่กรมและหน่วยงาน ๆ เข้าท างานในจังหวัด มักเน้นงาน FUNCTION มากกว่างานพ้ืนที่ 
ท าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจบริหารเพียงให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ แทนที่บริหารให้เป็นไปตามปัญหา      
และความจ าเป็นในพื้นที่หรือตามยุทธศาสตร์จังหวัด 
    ๔. จังหวัดหนึ่งควรมีแผนพัฒนาจังหวัดเพียงแผนเดียว งบประมาณที่ลงไปในจังหวัดควรรวมกัน
เป็นก้อนเดียวกัน และท าไปตามโครงการและแผนงานที่มีอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดก่อน ส่วนการจัดล าดับ
ความส าคัญก่อนหลังของการใช้งบประมาณ ควรมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โดยเน้นการมีส่ วนร่วม
ของประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม 
    ๕. ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการบริหารงานของจังหวัดมีมากมาย บางฉบับล้าหลังมาก ควรท า    
การยกเลิก แก้ไข ปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่ล้าหลังท าให้การบริหารยาก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ   
ของประชาชนอย่างรวดเร็ว และการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
    ๖. ผมคิดว่าระบบการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบัน ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
น่าจะทดลองเลือกจังหวัดตัวอย่างสักตัวอย่าง จัดการปกครองรูปแบบพิเศษให้ผู้ว่ามาจากการเลือกต้ังโดยตรง      
ไม่มีหน่วยงานภูมิภาค มีหน่วยงานส่วนกลางเท่าที่จ าเป็นจริง ๆ มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถบริหาร
จัดการภายในจังหวัดในทุกเรื่อง เช่น ด้านงบประมาณ บริหารงานบุคคล การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา       
คิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมากกว่า 

๔. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
   สิ่งส าคัญท่ีจะขอฝากน้อง ๆ ที่ยังรับราชการอยู่ มีดังนี ้    
    ๔.๑ สังคมไทยเป็นสังคมเปิด ทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าเท่าเทียมกัน และโอกาสเกิดขึ้นต่อหน้าทุก
คนเสมอ แล้วแต่ใครจะไขว่คว้า    
    ๔.๒ การท างานจะเจอ MEANS และ END ต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าอะไร คือ MEANS อะไร คือ End 
การบริหารมุ่งเป้าหมายเป็นหลัก MANAGEMENT BY OBJECTIVE  

- ๖๘๙ - 

    ๔.๓ เมื่อผิดหวังอย่าท้อแท้ เปรียบเสมือนการเล่นฟุตบอล เวลาแค่นิดเดียวที่จะท าประตูได้     
เพ่ือชัยชนะ และเกิดขึ้นได้ในทุกคนในทุกช่วงจังหวะเวลา 
    ๔.๔ แม้จะมีเพ่ือน ๆ ก้าวหน้าแซงหน้าเราไปมากน้อยเพียงใด ถ้าแซงไปด้วยความไม่ยุติธรรม     
ก็ต้องตั้งม่ันว่าถ้าเราพยายามขยันท าดี เราจะมีโอกาสจังหวะที่จะก้าวหน้าได้เหมือนกัน  
    ๔.๕ ให้ยึดถือกฎไตรลักษณ ์(อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา) ว่าคือ สิ่งส าคัญที่สุดของชีวิต 
 

******************** 

 

 
 



นายวิเชียร  ชวลิต

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔

- ๖๙๑ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 ประวัติส่วนตัว 
  - เกิดท่ีอ ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร 
  - บิดำ นำยเจริญ ชวลิต อำชีพท ำสวน / มำรดำ นำงมณี ชวลิต อำชีพท ำสวน 
  - ภรรยำ นำงพัชรินทร์ ชวลิต อำชีพรับรำชกำร 
 ประวัติการศึกษา 
  - ประถมศึกษำ โรงเรียนวัดใหม่รำษฎร์นุกูล อ.บ้ำนแพ้ว 
  - มัธยมศึกษำ โรงเรียนวัดธรรมจริยำภิรมย์ อ.บ้ำนแพ้ว 
  - มัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนดรุณำรำชบุรี อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 
  - ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
  - ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
  - ปริญญำโท รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 การศึกษาอบรม 
  - หลักสูตรนำยอ ำเภอ วิทยำลัยกำรปกครอง กรมกำรปกครอง 
  - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยำลัยกำรปกครอง กรมกำรปกครอง 
  - หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.๗) สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร ศำลยุติธรรม 
  - หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.๔๘) วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 
  - หลักสูตรวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.๑๒) สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 
  - หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.๑) สถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง 
  - หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง "ธรรมศำสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.๑) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 ประวัติการรับราชการ ในต าแหน่งส าคัญ 
  - นำยอ ำเภอค ำชะอี จังหวัดมุกดำหำร/ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี/ บำงละมุง จังหวัดชลบุรี 
  - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำรปกครอง 
  - ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
  - ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรินทร์ 
  - อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 
  - ปลัดกระทรวงมหำดไทย 
  - ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ มหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก  
  - เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ มหำวชิรมงกุฎ  
 



- ๖๙๑ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 ประวัติส่วนตัว 
  - เกิดท่ีอ ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร 
  - บิดำ นำยเจริญ ชวลิต อำชีพท ำสวน / มำรดำ นำงมณี ชวลิต อำชีพท ำสวน 
  - ภรรยำ นำงพัชรินทร์ ชวลิต อำชีพรับรำชกำร 
 ประวัติการศึกษา 
  - ประถมศึกษำ โรงเรียนวัดใหม่รำษฎร์นุกูล อ.บ้ำนแพ้ว 
  - มัธยมศึกษำ โรงเรียนวัดธรรมจริยำภิรมย์ อ.บ้ำนแพ้ว 
  - มัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนดรุณำรำชบุรี อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 
  - ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
  - ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
  - ปริญญำโท รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 การศึกษาอบรม 
  - หลักสูตรนำยอ ำเภอ วิทยำลัยกำรปกครอง กรมกำรปกครอง 
  - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยำลัยกำรปกครอง กรมกำรปกครอง 
  - หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.๗) สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร ศำลยุติธรรม 
  - หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.๔๘) วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 
  - หลักสูตรวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.๑๒) สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 
  - หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.๑) สถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง 
  - หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง "ธรรมศำสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.๑) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 ประวัติการรับราชการ ในต าแหน่งส าคัญ 
  - นำยอ ำเภอค ำชะอี จังหวัดมุกดำหำร/ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี/ บำงละมุง จังหวัดชลบุรี 
  - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำรปกครอง 
  - ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
  - ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรินทร์ 
  - อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 
  - ปลัดกระทรวงมหำดไทย 
  - ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ มหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก  
  - เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ มหำวชิรมงกุฎ  
 



- ๖๙๒ - 

 การด ารงต าแหน่งส าคัญ 
  - สมำชิกสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กรรมกำรในคณะกรรมกำร กำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนสังคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  - ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  - สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรชุดที่ ๒๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๒. ผลงาน เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการ และปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ก้าวแรกของชีวิตราชการ 
   ๘ มกรำคม ๒๕๒๒ วันแรกของกำรรับรำชกำรของผม ที่พกเอำควำมมุ่งมั่นอยำกท ำงำนด้วยเจตนำ
เพ่ือเป็นปลัดอ ำเภอจะได้ท ำงำนดูแลประชำชนในพ้ืนที่ห่ำงไกล ตำมอุดมกำรณ์ที่สั่งสมมำตั้งแต่เรียนหนังสือในมหำวิทยำลัย 
และอีกประกำรหนึ่งด้วยควำมที่ผมสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นปลัดอ ำเภอได้ล ำดับที่ ๑ ซึ่งจะถูกปรำมำส
ว่ำจะไม่ประสบผลส ำเร็จในชีวิตรำชกำร มีอำจำรย์ท่ำนหนึ่งชมเชยควำมสำมำรถของผมด้วยกำรบอกว่ำถ้ำแน่จริง
ต้องเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้ได้ ด้วยเหตุผลสองประกำรดังกล่ำวจึงเป็นแรงบันดำลใจในหลำย ๆ เรื่องในกำรท ำงำน
ของผมในเวลำต่อ ๆ มำ 
   เนื่องจำกเมื่อเรียนหนังสือจบมำ ผมได้มีโอกำสท ำงำนทั้งในบริษัทเอกชนและรัฐวิสำหกิจ จึงเป็นประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำนเริ่มต้นของชีวิตที่ต้องเลือก ระหว่ำงเพ่ือตำมอุดมกำรณ์หรือเพ่ือควำมส ำเร็จของตนเอง หรือเพ่ือครอบครัว 
และท ำอย่ำงไรจึงจะให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงเป้ำหมำยต่ำงๆ เมื่อได้ท ำงำนมีผู้ใหญ่ท่ำนหนึ่งแนะน ำและผมเห็นว่ำ
เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง คือ ในชีวิตเรำมีต้นทุนที่แตกต่ำงกัน แต่สิ่งที่เรำมีเท่ำกันหมดไม่แตกต่ำงกัน คือ ทุกคนมีเวลำ
เท่ำกัน คือ วันละ ๒๔ ชั่วโมง จึงอยู่ที่เรำจะใช้เวลำท ำอะไรบ้ำง บำงคนทุ่มเทเวลำทั้งหมดเพ่ือท ำงำน บำงคนใช้เวลำทั้งหมด
เพ่ือควำมสุขส่วนตน บำงคนใช้เวลำส่วนใหญ่กับครอบครัว ดังนั้นเรำต้องจัดแบ่งเวลำให้สมดุล จึงจะท ำให้เรำท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุข จึงเป็นอีกหนึ่งปรัชญำในกำรท ำงำนของผมในเวลำต่อ ๆ มำ 
   เมื่อเป็นปลัดอ ำเภอหนุ่มคนหนึ่งของจังหวัดนครรำชสีมำ จึงอำสำท ำงำนทุกอย่ำงที่มี ให้ท ำได้ทั้งงำน
ในหน้ำที่รำชกำรของที่ว่ำกำรอ ำเภอ และงำนอ่ืน ๆ ของนักปกครอง ในขณะนั้นงำนเลือกตั้งอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของกระทรวงมหำดไทย งำนอบรมประชุมชำวบ้ำน งำนพัฒนำท้องที่ก็เป็นงำนส ำคัญมำกเพรำะยังไม่มีท้องถิ่น
รับผิดชอบงำนทะเบียนต่ำง ๆก็ได้ปลัดอ ำเภอรุ่นพ่ีและนำยอ ำเภอช่วยสอนงำนแนะน ำ นับเป็นควำมรู้ใหม่ในกำรท ำงำน
ที่น่ำศึกษำ และท้ำทำยอย่ำงมำก เป็นควำมสุขในกำรท ำงำน ระหว่ำงนั้นอยู่อ ำเภอบ้ำง มำช่วย งำนจังหวัดบ้ำง 
เมื่อมำท ำงำนที่จังหวัดท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก็จะแนะน ำสั่งสอน ท ำให้ได้รับประสบกำรณ์ที่มีคุณค่ำและเป็นประโยชน์
ต่อกำรท ำงำน แต่อยู่ได้ไม่ถึงสองปีก็ย้ำยเข้ำมำรับรำชกำรในส่วนกลำงที่กรมกำรปกครอง ชีวิตเปลี่ยนไปมำก  
งำนก็แตกต่ำงไปอย่ำงสิ้นเชิง ทั้งเนื้องำนและสังคมกำรท ำงำน ได้ลิ้มรสของกำรแข่งขันกันท ำงำนระหว่ำงผู้มำกด้วยฝีมือ
ในกำรท ำงำน งำนที่ต้องมีคุณภำพต้องถูกต้องทั้งหลักกฎหมำยและกำรบริหำรจัดกำร นับว่ำได้ใช้ควำมรู้
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ควำมสำมำรถอย่ำงสูงทั้งงำนหนังสือและแนวคิดในกำรท ำงำน วิชำกำรควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน
ถูกน ำมำใช้อย่ำงเต็มที ่
  จุดเริ่มต้นของโอกาสความก้าวหน้าขั้นแรก 
   ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ผมได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำศึกษำอบรมในวิทยำลัยกำรปกครองหลักสูตรนำยอ ำเภอ 
นับเป็นควำมภำคภูมิใจและกระตุ้นควำมเชื่อม่ันในกำรท ำงำนของผมอีกครั้งหนึ่ง เพรำะกำรรับรำชกำรใน    
กรมกำรปกครองหำกไม่ได้ผ่ำนต ำแหน่งนำยอ ำเภอแล้วโอกำสเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในโอกำสต่อๆไปก็เป็นไปได้ยำก  
ต้องขอขอบพระคุณท่ำนอดีตอธิบดีกรมกำรปกครอง คือ ท่ำนฉลอง กัลยำณมิตร ได้จัดให้มีกำรสอบคัดเลือก    
และกำรคัดเลือกอย่ำงละกึ่งหนึ่ง เพ่ือให้ได้คนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และผู้ที่มีประสบกำรณ์สูง (อำวุโส          
ในรำชกำร) เข้ำศึกษำอบรม ผมจึงได้มีโอกำสเข้ำอบรม และเป็นกลุ่มอำยุน้อย ที่โรงเรียนนำยอ ำเภอที่ประกอบด้วย   
ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกส่วนใหญ่อำยุน้อยกับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกส่วนใหญ่อำยุมำก เมื่อประกอบกันแล้ว              
จะช่วยส่งเสริมคุณภำพบุคลำกรที่ส ำคัญ คือ ผู้อำยุน้อยจะสุขุมและสนใจประสบกำรณ์มำกขึ้น ในขณะผู้อำวุโส    
จะเพ่ิมแรงบันดำลใจ กระฉับกระเฉงขึ้นโดยอัตโนมัติ นับเป็นภูมิปัญญำที่ทรงคุณค่ำอย่ำงหนึ่ง โรงเรียนนำยอ ำเภอ
สอนในหลำยเรื่องบ่มเพำะควำมเป็นนักปกครอง ที่รู้จักรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เพรำะต้องดูแลโดยไม่มีขอบเขตว่ำเป็นภำรกิจ
ของส่วนรำชกำรใด ไม่มีขอบเขตว่ำเฉพำะในเวลำรำชกำร ทุกข์สุขของประชำชนในพ้ืนที่รับผิดชอบอยู่ที่นำยอ ำเภอ
เต็มเปี่ยม หลักกำรนี้เป็นไปตำมกฎหมำยรองรับและเป็นพ้ืนฐำนของนักปกครอง คือ พระรำชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ 
   จำกควำมรู้และหลักกำรดังกล่ำว เมื่อผมได้ไปเป็นนำยอ ำเภอ โดยเฉพำะครั้งแรกนับเป็นประสบกำรณ์       
ที่มีคุณค่ำของชีวิตนักปกครองอย่ำงแท้จริง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ผมไปเป็นนำยอ ำเภอครั้งแรกที่อ ำเภอค ำชะอี 
จังหวัดมุกดำหำร กำรได้ท ำงำนกับชำวบ้ำนอย่ำงแท้จริง ควำมร่วมมือระหว่ำงชำวบ้ำนกับทำงรำชกำรเป็นไปอย่ำงดียิ่ง 
โดยเฉพำะกำรพัฒนำท้องที่รวมทั้งขณะนั้นนำยอ ำเภอท ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรท้องถิ่นในรูปสุขำภิบำลด้วย นับเป็น
ควำมประทับใจและเป็นของขวัญอันมีค่ำยิ่งกับกำรเป็นนำยอ ำเภอครั้งแรกของผม และอีกงำนที่ส ำคัญ คือ 
นำยอ ำเภอไล่ปรำบปรำมบ่อนพนันวิ่งในงำนศพ ได้รับกำรตอบรับจนชำวบ้ำนร่วมมือสนับสนุนแจ้งเบำะแสอ่ืน  ๆ 
อีกมำกมำย โดยสรุปแล้วอะไรที่เป็นปัญหำชำวบ้ำน หำกนำยอ ำเภอเข้ำด ำเนินกำร ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มเปี่ยมจำก
ส่วนรำชกำรและชำวบ้ำนเป็นไปอย่ำงดียิ่ง จำกอ ำเภอแรกต่อมำปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผมไปเป็นนำยอ ำเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีควำมอำวุโสและประสบกำรณ์ในส่วนกลำงมำช่วงหนึ่งแล้ว ที่พนัสนิคมผมได้มีโอกำสท ำงำน
ในหลำย ๆ เรื่อง ได้สำนต่องำนสร้ำงท่ีว่ำกำรอ ำเภอหลังใหม่  และท ำพิธีเปิดที่ว่ำกำรอ ำเภอโดยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย มีงำนพัฒนำบริกำรของที่ว่ำกำรอ ำเภอ น ำระบบคิวอัตโนมัติมำใช้ที่อ ำเภอเป็นแห่งแรก โดยอ ำเภอ
ท ำเอง และต่อมำพัฒนำระบบโดยกำรริเริ่มของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี (ขณะนั้นคือนำยสุจริต ปัจฉิมนันท์)      
คือ กำรจัดท ำระบบมำตรฐำน งำนบริกำรในระบบรับรองมำตรฐำน ISO ๙๐๐๐ (และผมได้พัฒนำต่อเนื่องจนไป
ท ำต่อเมื่อด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี จนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเป็นอ ำเภอแรกของ     
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ) ผมได้น ำน้ ำยำตรวจสำรเสพติดมำใช้เพ่ือตรวจผู้ติดยำบ้ำในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ         
ยำเสพติด ต่อเนื่องกันในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอที่สำม คือ นำยอ ำเภอบำงละมุง  
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 การด ารงต าแหน่งส าคัญ 
  - สมำชิกสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กรรมกำรในคณะกรรมกำร กำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนสังคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  - ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  - สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรชุดที่ ๒๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๒. ผลงาน เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการ และปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ก้าวแรกของชีวิตราชการ 
   ๘ มกรำคม ๒๕๒๒ วันแรกของกำรรับรำชกำรของผม ที่พกเอำควำมมุ่งมั่นอยำกท ำงำนด้วยเจตนำ
เพ่ือเป็นปลัดอ ำเภอจะได้ท ำงำนดูแลประชำชนในพ้ืนที่ห่ำงไกล ตำมอุดมกำรณ์ที่สั่งสมมำตั้งแต่เรียนหนังสือในมหำวิทยำลัย 
และอีกประกำรหนึ่งด้วยควำมที่ผมสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นปลัดอ ำเภอได้ล ำดับที่ ๑ ซึ่งจะถูกปรำมำส
ว่ำจะไม่ประสบผลส ำเร็จในชีวิตรำชกำร มีอำจำรย์ท่ำนหนึ่งชมเชยควำมสำมำรถของผมด้วยกำรบอกว่ำถ้ำแน่จริง
ต้องเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้ได้ ด้วยเหตุผลสองประกำรดังกล่ำวจึงเป็นแรงบันดำลใจในหลำย ๆ เรื่องในกำรท ำงำน
ของผมในเวลำต่อ ๆ มำ 
   เนื่องจำกเมื่อเรียนหนังสือจบมำ ผมได้มีโอกำสท ำงำนทั้งในบริษัทเอกชนและรัฐวิสำหกิจ จึงเป็นประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำนเริ่มต้นของชีวิตที่ต้องเลือก ระหว่ำงเพ่ือตำมอุดมกำรณ์หรือเพ่ือควำมส ำเร็จของตนเอง หรือเพ่ือครอบครัว 
และท ำอย่ำงไรจึงจะให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงเป้ำหมำยต่ำงๆ เมื่อได้ท ำงำนมีผู้ใหญ่ท่ำนหนึ่งแนะน ำและผมเห็นว่ำ
เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง คือ ในชีวิตเรำมีต้นทุนที่แตกต่ำงกัน แต่สิ่งที่เรำมีเท่ำกันหมดไม่แตกต่ำงกัน คือ ทุกคนมีเวลำ
เท่ำกัน คือ วันละ ๒๔ ชั่วโมง จึงอยู่ที่เรำจะใช้เวลำท ำอะไรบ้ำง บำงคนทุ่มเทเวลำทั้งหมดเพ่ือท ำงำน บำงคนใช้เวลำทั้งหมด
เพ่ือควำมสุขส่วนตน บำงคนใช้เวลำส่วนใหญ่กับครอบครัว ดังนั้นเรำต้องจัดแบ่งเวลำให้สมดุล จึงจะท ำให้เรำท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุข จึงเป็นอีกหนึ่งปรัชญำในกำรท ำงำนของผมในเวลำต่อ ๆ มำ 
   เมื่อเป็นปลัดอ ำเภอหนุ่มคนหนึ่งของจังหวัดนครรำชสีมำ จึงอำสำท ำงำนทุกอย่ำงที่มี ให้ท ำได้ทั้งงำน
ในหน้ำที่รำชกำรของที่ว่ำกำรอ ำเภอ และงำนอ่ืน ๆ ของนักปกครอง ในขณะนั้นงำนเลือกตั้งอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของกระทรวงมหำดไทย งำนอบรมประชุมชำวบ้ำน งำนพัฒนำท้องที่ก็เป็นงำนส ำคัญมำกเพรำะยังไม่มีท้องถิ่น
รับผิดชอบงำนทะเบียนต่ำง ๆก็ได้ปลัดอ ำเภอรุ่นพ่ีและนำยอ ำเภอช่วยสอนงำนแนะน ำ นับเป็นควำมรู้ใหม่ในกำรท ำงำน
ที่น่ำศึกษำ และท้ำทำยอย่ำงมำก เป็นควำมสุขในกำรท ำงำน ระหว่ำงนั้นอยู่อ ำเภอบ้ำง มำช่วย งำนจังหวัดบ้ำง 
เมื่อมำท ำงำนที่จังหวัดท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก็จะแนะน ำสั่งสอน ท ำให้ได้รับประสบกำรณ์ที่มีคุณค่ำและเป็นประโยชน์
ต่อกำรท ำงำน แต่อยู่ได้ไม่ถึงสองปีก็ย้ำยเข้ำมำรับรำชกำรในส่วนกลำงที่กรมกำรปกครอง ชีวิตเปลี่ยนไปมำก  
งำนก็แตกต่ำงไปอย่ำงสิ้นเชิง ทั้งเนื้องำนและสังคมกำรท ำงำน ได้ลิ้มรสของกำรแข่งขันกันท ำงำนระหว่ำงผู้มำกด้วยฝีมือ
ในกำรท ำงำน งำนที่ต้องมีคุณภำพต้องถูกต้องทั้งหลักกฎหมำยและกำรบริหำรจัดกำร นับว่ำได้ใช้ควำมรู้
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ควำมสำมำรถอย่ำงสูงทั้งงำนหนังสือและแนวคิดในกำรท ำงำน วิชำกำรควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน
ถูกน ำมำใช้อย่ำงเต็มที ่
  จุดเริ่มต้นของโอกาสความก้าวหน้าขั้นแรก 
   ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ผมได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำศึกษำอบรมในวิทยำลัยกำรปกครองหลักสูตรนำยอ ำเภอ 
นับเป็นควำมภำคภูมิใจและกระตุ้นควำมเชื่อมั่นในกำรท ำงำนของผมอีกครั้งหนึ่ง เพรำะกำรรับรำชกำรใน    
กรมกำรปกครองหำกไม่ได้ผ่ำนต ำแหน่งนำยอ ำเภอแล้วโอกำสเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในโอกำสต่อๆไปก็เป็นไปได้ยำก  
ต้องขอขอบพระคุณท่ำนอดีตอธิบดีกรมกำรปกครอง คือ ท่ำนฉลอง กัลยำณมิตร ได้จัดให้มีกำรสอบคัดเลือก    
และกำรคัดเลือกอย่ำงละกึ่งหนึ่ง เพ่ือให้ได้คนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และผู้ที่มีประสบกำรณ์สูง (อำวุโส          
ในรำชกำร) เข้ำศึกษำอบรม ผมจึงได้มีโอกำสเข้ำอบรม และเป็นกลุ่มอำยุน้อย ที่โรงเรียนนำยอ ำเภอที่ประกอบด้วย   
ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกส่วนใหญ่อำยุน้อยกับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกส่วนใหญ่อำยุมำก เมื่อประกอบกันแล้ว              
จะช่วยส่งเสริมคุณภำพบุคลำกรที่ส ำคัญ คือ ผู้อำยุน้อยจะสุขุมและสนใจประสบกำรณ์มำกขึ้น ในขณะผู้อำวุโส    
จะเพ่ิมแรงบันดำลใจ กระฉับกระเฉงขึ้นโดยอัตโนมัติ นับเป็นภูมิปัญญำที่ทรงคุณค่ำอย่ำงหนึ่ง โรงเรียนนำยอ ำเภอ
สอนในหลำยเรื่องบ่มเพำะควำมเป็นนักปกครอง ที่รู้จักรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เพรำะต้องดูแลโดยไม่มีขอบเขตว่ำเป็นภำรกิจ
ของส่วนรำชกำรใด ไม่มีขอบเขตว่ำเฉพำะในเวลำรำชกำร ทุกข์สุขของประชำชนในพ้ืนที่รับผิดชอบอยู่ที่นำยอ ำเภอ
เต็มเปี่ยม หลักกำรนี้เป็นไปตำมกฎหมำยรองรับและเป็นพ้ืนฐำนของนักปกครอง คือ พระรำชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ 
   จำกควำมรู้และหลักกำรดังกล่ำว เมื่อผมได้ไปเป็นนำยอ ำเภอ โดยเฉพำะครั้งแรกนับเป็นประสบกำรณ์       
ที่มีคุณค่ำของชีวิตนักปกครองอย่ำงแท้จริง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ผมไปเป็นนำยอ ำเภอครั้งแรกที่อ ำเภอค ำชะอี 
จังหวัดมุกดำหำร กำรได้ท ำงำนกับชำวบ้ำนอย่ำงแท้จริง ควำมร่วมมือระหว่ำงชำวบ้ำนกับทำงรำชกำรเป็นไปอย่ำงดียิ่ง 
โดยเฉพำะกำรพัฒนำท้องที่รวมทั้งขณะนั้นนำยอ ำเภอท ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรท้องถิ่นในรูปสุขำภิบำลด้วย นับเป็น
ควำมประทับใจและเป็นของขวัญอันมีค่ำยิ่งกับกำรเป็นนำยอ ำเภอครั้งแรกของผม และอีกงำนที่ส ำคัญ คือ 
นำยอ ำเภอไล่ปรำบปรำมบ่อนพนันวิ่งในงำนศพ ได้รับกำรตอบรับจนชำวบ้ำนร่วมมือสนับสนุนแจ้งเบำะแสอ่ืน  ๆ 
อีกมำกมำย โดยสรุปแล้วอะไรที่เป็นปัญหำชำวบ้ำน หำกนำยอ ำเภอเข้ำด ำเนินกำร ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มเปี่ยมจำก
ส่วนรำชกำรและชำวบ้ำนเป็นไปอย่ำงดียิ่ง จำกอ ำเภอแรกต่อมำปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผมไปเป็นนำยอ ำเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีควำมอำวุโสและประสบกำรณ์ในส่วนกลำงมำช่วงหนึ่งแล้ว ที่พนัสนิคมผมได้มีโอกำสท ำงำน
ในหลำย ๆ เร่ือง ได้สำนต่องำนสร้ำงท่ีว่ำกำรอ ำเภอหลังใหม่  และท ำพิธีเปิดที่ว่ำกำรอ ำเภอโดยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย มีงำนพัฒนำบริกำรของที่ว่ำกำรอ ำเภอ น ำระบบคิวอัตโนมัติมำใช้ที่อ ำเภอเป็นแห่งแรก โดยอ ำเภอ
ท ำเอง และต่อมำพัฒนำระบบโดยกำรริเริ่มของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี (ขณะนั้นคือนำยสุจริต ปัจฉิมนันท์)      
คือ กำรจัดท ำระบบมำตรฐำน งำนบริกำรในระบบรับรองมำตรฐำน ISO ๙๐๐๐ (และผมได้พัฒนำต่อเนื่องจนไป
ท ำต่อเมื่อด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี จนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเป็นอ ำเภอแรกของ     
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ) ผมได้น ำน้ ำยำตรวจสำรเสพติดมำใช้เพ่ือตรวจผู้ติดยำบ้ำในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ         
ยำเสพติด ต่อเนื่องกันในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอที่สำม คือ นำยอ ำเภอบำงละมุง  
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จังหวัดชลบุรี งำนก็เปลี่ยนโฉมหน้ำไปอีก ที่อ ำเภอบำงละมุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว กำรดูแลสถำนบริกำรต่ำง ๆ 
ตำมนโยบำยของกระทรวงมหำดไทยเป็นงำนที่ยำกท่ีต้องทุ่มเทก ำลังกำยและควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรก ำกับดูแล 
และเป็นประสบกำรณ์ที่เป็นพ้ืนฐำนน ำไปใช้เมื่อไปรับผิดชอบในกำรอ ำนวยกำร งำนสถำนบริกำรเมื่อไปด ำรง
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักสอบสวนและนิติกำรในเวลำต่อมำเมื่อ  ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จำกประสบกำรณ์ ๓ อ ำเภอ     
ที่แตกต่ำงกัน ได้สะสมเป็นหลักกำรท ำงำนอันเป็นพ้ืนฐำนของนักปกครองอย่ำงแท้จริง และช่วยเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกำรท ำงำนต่อไป 
   ด้วยประสบกำรณ์อันทรงคุณค่ำของกำรสลับกำรท ำงำนในรำชกำรส่วนภูมิภำคที่จังหวัดและอ ำเภอ    
กับรำชกำรส่วนกลำงในกรมกำรปกครอง นับเป็นภูมิปัญญำของกำรสร้ำงและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของ
บุคลำกรของกระทรวงมหำดไทย เพรำะท ำให้เรำสำมำรถเรียนรู้ ทั้งกำรสั่งกำรและกำรอ ำนวยกำรที่มีประสิทธิภำพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วย กำรที่เป็นผู้ปฏิบัติในภูมิภำคในต ำแหน่งต่ำงที่ต่ำงเวลำ หรือต่ำงล ำดับชั้นไปด้วย   
จำกประสบกำรณ์นี้เม่ือผมได้มีโอกำสไปท ำงำนเป็นผู้บริหำรระดับสูงในกระทรวงในเวลำต่อมำ ก็ได้น ำหลักกำร
และวิธีกำรอันเป็นประโยชน์ของกระทรวงมหำดไทยไปปรับใช้อย่ำงได้ผลสัมฤทธิ์ด้วย 
  เมื่อเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด 
   ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ผมไปเป็นรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ นับเป็นประสบกำรณ์แรกของกำรท ำงำน
ที่ศำลำกลำงจังหวัด แต่ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในส่วนกลำงได้ช่วยให้กำรท ำงำนที่ต้องประสำนงำนต่ำงกระทรวง
เป็นไปได้รำบร่ืน และประสบกำรณ์นักปกครองในฐำนะนำยอ ำเภอ งำนกฎหมำยที่รับผิดชอบในกรมกำรปกครอง
ช่วยให้กำรท ำงำนได้ประสบผลส ำเร็จ และผมได้ย้ำยไปเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ ำนำจเจริญในเวลำต่อมำ 
   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดครั้งแรกที่จังหวัดอ ำนำจเจริญ เป็นไปตำม
เจตนำและข้อท้ำทำยเมื่อแรกบรรจุแต่งตั้งเป็นปลัดอ ำเภอ ประสบกำรณ์กำรเป็นรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ๓ ปีเศษ 
ประกอบกับ ระลึกถึงอุดมกำรณ์เมื่อเข้ำท ำงำน จึงคิดถึงชำวบ้ำนในพ้ืนท่ีเป็นเป้ำหมำย ได้พำส่วนรำชกำรต่ำง  ๆ 
ออกเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขด้วย ไปพักค้ำงแรมในพ้ืนที่เพ่ือรับฟังทุกข์สุขของชำวบ้ำน ในโอกำสจัดบริกำรจังหวัด
เคลื่อนที่ จึงได้รับทรำบข้อเท็จจริงและควำมต้องกำรของชำวบ้ำนอย่ำงแท้จริง สิ่งที่ปรำกฏก็คือ ชำวบ้ำนมีควำมรู้สึก
ว่ำทำงรำชกำรไม่ทอดทิ้งชำวบ้ำน ปัญหำต่ำงๆถูกถ่ำยทอดถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง 
อันน ำไปสู่กำรบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำรไม่เป็นภำระของชำวบ้ำน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ทรำบถึงข้อเท็จจริง ถึงชีวิต
ควำมเป็นอยู่ กำรประกอบอำชีพอย่ำงแท้จริง อันน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำได้ตรงจุด เป็นกำรรับข้อมูลตรง หลักกำรนี้
ผมได้ด ำเนินกำรต่อเนื่องมำจนเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่สอง คือ จังหวัดสุรินทร์  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่จังหวัด
สุรินทร์ ผมได้มีโอกำสท ำงำนแก้ไขปัญหำ ซึ่งเป็นเฉพำะพื้นที่จังหวัด เช่น เรื่องช้ำง กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  
กำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ส ำคัญ คือ ข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นต้น 

  เป็นอธิบดีและปลัดกระทรวง 
   ผมเป็นอธิบดีครั้งแรกที่กรมกำรพัฒนำชุมชน เป็นงำนท้ำทำยมำกเพรำะมีภำรกิจ กว้ำงขวำงแต่มีข้อจ ำกัด
มำกด้วยเช่นกัน ภำรกิจที่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมำย ตำมพระรำชบัญญัติที่ต้องรับผิดชอบงำนหลำยอย่ำงที่ ท ำอยู่เดิม
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ถ่ำยโอนไปเป็นภำรกิจของท้องถิ่น และกระทรวงกรมอ่ืน เช่นเรื่องเด็กและสตรี เป็นต้น งำนที่ปรำกฏและรับรู้กันมำก 
คือ งำนส่งเสริมหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ระหว่ำงเป็นอธิบดีฯผมได้มีโอกำสเป็นกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจ 
คือ กำรประปำส่วนภูมิภำค ได้สัมผัสมิติใหม่ของกำรเป็นผู้บริหำรเพ่ืออ ำนวยประโยชน์สุขกับประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง
และซับซ้อนยิ่งขึ้น เป็นอธิบดีอยู่ได้ไม่นำนก็มีเหตุเปลี่ยนแปลงต ำแหน่ง ครั้งแรกกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำเสนอ
ย้ำยผมไปด ำรงต ำแหน่งอธิบดีกรมกำรปกครอง โดยมีมติคณะรัฐมนตรี แต่ก็มีเหตุขัดข้องเพรำะมีปัญหำที่ท่ำนอธิบดี
กรมกำรปกครองคนเดิมซึ่งได้รับกำรเสนอให้ไปเป็นปลัดกระทรวงมหำดไทยไม่สำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งได้ จึงมีกำรปรับ
ย้ำยใหม่อีกครั้ง โดยมีมติคณะรัฐมนตรีให้ผมเลื่อนและแต่งตั้งจำกอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชนไปเป็นปลัดกระทรวง
มหำดไทยตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๕๓ ผมอยู่ในต ำแหน่งปลัดกระทรวงมหำดไทยจนถึงเดือนกันยำยน ๒๕๕๔ 
จึงมีมติคณะรัฐมนตรีย้ำยผมให้ไปด ำรงต ำแหน่งเป็นที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ (ปฏิบัติหน้ำที่
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์เพ่ือวำงระบบกำรบริหำรทรัพยำกรน้ ำ) และอยู่ปฏิบัติหน้ำที่ที่ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี จนถึงเดือนพฤษภำคม ๒๕๕๕ ก็มีมติคณะรัฐมนตรีให้ผมไปด ำรงต ำแหน่งปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง 
และอยู่ปฏิบัติหน้ำที่ที่กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จนถึง ๓๐กันยำยน ๒๕๕๘ ก็ครบ
เกษียณอำยุรำชกำร ระหว่ำงกำรด ำรงต ำแหน่งปลัดกระทรวงซึ่งถือเป็นต ำแหน่งส ำคัญมำกในกำรบริหำรรำชกำร 
นับเป็นช่วงเวลำของกำรใช้ประสบกำรณ์ที่สั่งสมมำ มำใช้ในกำรบริหำรงำนที่กระทรวงมหำดไทย ใช้หลักกำร     
เป็นนักปกครองประกอบกับหลักบริหำรรำชกำร แต่เมื่อไปด ำรงต ำแหน่งที่กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคง 
ของมนุษย์ จะใช้หลักกำรบริหำรรำชกำรมำกกว่ำ แต่ประสบกำรณ์ของกำรท ำงำนในภูมิภำคมีคุณค่ำและภูมิปัญญำ 
เป็นข้อมูลที่ส ำคัญยิ่ง ช่วงเวลำ ๑ ปี ในต ำแหน่งปลัดกระทรวงมหำดไทยไม่มำกนักแต่เป็นปลัดกระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ถึง ๓ ปี ๖ เดือน หำกจะน ำมำกล่ำวในสำระส ำคัญคงไม่เหมำะสมนัก 
   สิ่งที่เขียนมำจึงเป็นประสบกำรณ์และหลักในกำรท ำงำนที่ส ำคัญในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งและประมวล
เป็นหลักกำรที่ใช้ต่อเนื่องในกำรเป็นผู้บริหำรระดับสูง 
 

  เทคนิคการบริหารจัดการ 
   จำกประสบกำรณ์และผลงำนในต ำแหน่งต่ำง ๆ จะเห็นได้ว่ำชีวิตนักปกครองของผมในกระทรวงมหำดไทย
อันน ำไปสู่หลักกำรหรือเทคนิคที่น ำไปใช้ในกำรบริหำรในต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งประกอบด้วย ๔ ส่วน ที่ส ำคัญ คือ 
    ๑. อุดมกำรณ์ อันเป็นเครื่องน ำทำงหรือเป้ำหมำยหลัก เป็นเข็มทิศในกำรท ำงำน  นั่นก็คือ 
ประชำชนหรือชำวบ้ำนต้องได้รับกำรดูแลทุกข์สุข อันเป็นปรัชญำของคนมหำดไทย คือ บ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข และจะเป็น
เป้ำหมำยในทุกกิจกรรมทุกระดับของกำรท ำงำน หำกเกิดลังเลในเป้ำหมำยไม่มั่นใจ แล้วจะด ำเนินกำรไปเพ่ืออะไร 
ต้องกำรผลสัมฤทธิ์อะไรก็ต้องกลับไปดูว่ำเป้ำหมำยสุดท้ำยที่ต้องกำรได้รับกำรตอบสนองอย่ำงไร บ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข
หรือไม่ 
    ๒. ประสบกำรณ์ กำรมีประสบกำรณ์ในต ำแหน่งงำนต่ำง  ๆ ที่หลำกหลำยจ ำเป็นต้องมีและ
บุคลำกรที่ด ีต้องพร้อมที่จะเลือกแสวงหำทั้งโดยองค์กรจัดกำรหรือเจ้ำตัวเองต้องจัดกำร หำกมีโอกำสแล้วไม่สั่งสม
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จังหวัดชลบุรี งำนก็เปลี่ยนโฉมหน้ำไปอีก ที่อ ำเภอบำงละมุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว กำรดูแลสถำนบริกำรต่ำง ๆ 
ตำมนโยบำยของกระทรวงมหำดไทยเป็นงำนที่ยำกท่ีต้องทุ่มเทก ำลังกำยและควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรก ำกับดูแล 
และเป็นประสบกำรณ์ที่เป็นพ้ืนฐำนน ำไปใช้เมื่อไปรับผิดชอบในกำรอ ำนวยกำร งำนสถำนบริกำรเมื่อไปด ำรง
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักสอบสวนและนิติกำรในเวลำต่อมำเมื่อ  ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จำกประสบกำรณ์ ๓ อ ำเภอ     
ที่แตกต่ำงกัน ได้สะสมเป็นหลักกำรท ำงำนอันเป็นพ้ืนฐำนของนักปกครองอย่ำงแท้จริง และช่วยเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกำรท ำงำนต่อไป 
   ด้วยประสบกำรณ์อันทรงคุณค่ำของกำรสลับกำรท ำงำนในรำชกำรส่วนภูมิภำคที่จังหวัดและอ ำเภอ    
กับรำชกำรส่วนกลำงในกรมกำรปกครอง นับเป็นภูมิปัญญำของกำรสร้ำงและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของ
บุคลำกรของกระทรวงมหำดไทย เพรำะท ำให้เรำสำมำรถเรียนรู้ ทั้งกำรสั่งกำรและกำรอ ำนวยกำรที่มีประสิทธิภำพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วย กำรที่เป็นผู้ปฏิบัติในภูมิภำคในต ำแหน่งต่ำงที่ต่ำงเวลำ หรือต่ำงล ำดับชั้นไปด้วย   
จำกประสบกำรณ์นี้เม่ือผมได้มีโอกำสไปท ำงำนเป็นผู้บริหำรระดับสูงในกระทรวงในเวลำต่อมำ ก็ได้น ำหลักกำร
และวิธีกำรอันเป็นประโยชน์ของกระทรวงมหำดไทยไปปรับใช้อย่ำงได้ผลสัมฤทธิ์ด้วย 
  เมื่อเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด 
   ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ผมไปเป็นรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ นับเป็นประสบกำรณ์แรกของกำรท ำงำน
ที่ศำลำกลำงจังหวัด แต่ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในส่วนกลำงได้ช่วยให้กำรท ำงำนที่ต้องประสำนงำนต่ำงกระทรวง
เป็นไปได้รำบร่ืน และประสบกำรณ์นักปกครองในฐำนะนำยอ ำเภอ งำนกฎหมำยที่รับผิดชอบในกรมกำรปกครอง
ช่วยให้กำรท ำงำนได้ประสบผลส ำเร็จ และผมได้ย้ำยไปเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ ำนำจเจริญในเวลำต่อมำ 
   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดครั้งแรกที่จังหวัดอ ำนำจเจริญ เป็นไปตำม
เจตนำและข้อท้ำทำยเมื่อแรกบรรจุแต่งตั้งเป็นปลัดอ ำเภอ ประสบกำรณ์กำรเป็นรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ๓ ปีเศษ 
ประกอบกับ ระลึกถึงอุดมกำรณ์เมื่อเข้ำท ำงำน จึงคิดถึงชำวบ้ำนในพ้ืนท่ีเป็นเป้ำหมำย ได้พำส่วนรำชกำรต่ำง  ๆ 
ออกเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขด้วย ไปพักค้ำงแรมในพ้ืนที่เพ่ือรับฟังทุกข์สุขของชำวบ้ำน ในโอกำสจัดบริกำรจังหวัด
เคลื่อนที่ จึงได้รับทรำบข้อเท็จจริงและควำมต้องกำรของชำวบ้ำนอย่ำงแท้จริง สิ่งที่ปรำกฏก็คือ ชำวบ้ำนมีควำมรู้สึก
ว่ำทำงรำชกำรไม่ทอดทิ้งชำวบ้ำน ปัญหำต่ำงๆถูกถ่ำยทอดถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง 
อันน ำไปสู่กำรบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำรไม่เป็นภำระของชำวบ้ำน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ทรำบถึงข้อเท็จจริง ถึงชีวิต
ควำมเป็นอยู่ กำรประกอบอำชีพอย่ำงแท้จริง อันน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำได้ตรงจุด เป็นกำรรับข้อมูลตรง หลักกำรนี้
ผมได้ด ำเนินกำรต่อเนื่องมำจนเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่สอง คือ จังหวัดสุรินทร์  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่จังหวัด
สุรินทร์ ผมได้มีโอกำสท ำงำนแก้ไขปัญหำ ซึ่งเป็นเฉพำะพื้นที่จังหวัด เช่น เรื่องช้ำง กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  
กำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ส ำคัญ คือ ข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นต้น 

  เป็นอธิบดีและปลัดกระทรวง 
   ผมเป็นอธิบดีครั้งแรกที่กรมกำรพัฒนำชุมชน เป็นงำนท้ำทำยมำกเพรำะมีภำรกิจ กว้ำงขวำงแต่มีข้อจ ำกัด
มำกด้วยเช่นกัน ภำรกิจที่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมำย ตำมพระรำชบัญญัติที่ต้องรับผิดชอบงำนหลำยอย่ำงที่ ท ำอยู่เดิม
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ถ่ำยโอนไปเป็นภำรกิจของท้องถิ่น และกระทรวงกรมอ่ืน เช่นเรื่องเด็กและสตรี เป็นต้น งำนที่ปรำกฏและรับรู้กันมำก 
คือ งำนส่งเสริมหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ระหว่ำงเป็นอธิบดีฯผมได้มีโอกำสเป็นกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจ 
คือ กำรประปำส่วนภูมิภำค ได้สัมผัสมิติใหม่ของกำรเป็นผู้บริหำรเพ่ืออ ำนวยประโยชน์สุขกับประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง
และซับซ้อนยิ่งขึ้น เป็นอธิบดีอยู่ได้ไม่นำนก็มีเหตุเปลี่ยนแปลงต ำแหน่ง ครั้งแรกกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำเสนอ
ย้ำยผมไปด ำรงต ำแหน่งอธิบดีกรมกำรปกครอง โดยมีมติคณะรัฐมนตรี แต่ก็มีเหตุขัดข้องเพรำะมีปัญหำที่ท่ำนอธิบดี
กรมกำรปกครองคนเดิมซ่ึงได้รับกำรเสนอให้ไปเป็นปลัดกระทรวงมหำดไทยไม่สำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งได้ จึงมีกำรปรับ
ย้ำยใหม่อีกครั้ง โดยมีมติคณะรัฐมนตรีให้ผมเลื่อนและแต่งตั้งจำกอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชนไปเป็นปลัดกระทรวง
มหำดไทยตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๕๓ ผมอยู่ในต ำแหน่งปลัดกระทรวงมหำดไทยจนถึงเดือนกันยำยน ๒๕๕๔ 
จึงมีมติคณะรัฐมนตรีย้ำยผมให้ไปด ำรงต ำแหน่งเป็นที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ (ปฏิบัติหน้ำที่
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์เพ่ือวำงระบบกำรบริหำรทรัพยำกรน้ ำ) และอยู่ปฏิบัติหน้ำที่ที่ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี จนถึงเดือนพฤษภำคม ๒๕๕๕ ก็มีมติคณะรัฐมนตรีให้ผมไปด ำรงต ำแหน่งปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง 
และอยู่ปฏิบัติหน้ำที่ที่กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จนถึง ๓๐กันยำยน ๒๕๕๘ ก็ครบ
เกษียณอำยุรำชกำร ระหว่ำงกำรด ำรงต ำแหน่งปลัดกระทรวงซึ่งถือเป็นต ำแหน่งส ำคัญมำกในกำรบริหำรรำชกำร 
นับเป็นช่วงเวลำของกำรใช้ประสบกำรณ์ที่สั่งสมมำ มำใช้ในกำรบริหำรงำนที่กระทรวงมหำดไทย ใช้หลักกำร     
เป็นนักปกครองประกอบกับหลักบริหำรรำชกำร แต่เมื่อไปด ำรงต ำแหน่งที่กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคง 
ของมนุษย์ จะใช้หลักกำรบริหำรรำชกำรมำกกว่ำ แต่ประสบกำรณ์ของกำรท ำงำนในภูมิภำคมีคุณค่ำและภูมิปัญญำ 
เป็นข้อมูลที่ส ำคัญยิ่ง ช่วงเวลำ ๑ ปี ในต ำแหน่งปลัดกระทรวงมหำดไทยไม่มำกนักแต่เป็นปลัดกระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ถึง ๓ ปี ๖ เดือน หำกจะน ำมำกล่ำวในสำระส ำคัญคงไม่เหมำะสมนัก 
   สิ่งที่เขียนมำจึงเป็นประสบกำรณ์และหลักในกำรท ำงำนที่ส ำคัญในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งและประมวล
เป็นหลักกำรที่ใช้ต่อเนื่องในกำรเป็นผู้บริหำรระดับสูง 
 

  เทคนิคการบริหารจัดการ 
   จำกประสบกำรณ์และผลงำนในต ำแหน่งต่ำง ๆ จะเห็นได้ว่ำชีวิตนักปกครองของผมในกระทรวงมหำดไทย
อันน ำไปสู่หลักกำรหรือเทคนิคที่น ำไปใช้ในกำรบริหำรในต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งประกอบด้วย ๔ ส่วน ที่ส ำคัญ คือ 
    ๑. อุดมกำรณ์ อันเป็นเครื่องน ำทำงหรือเป้ำหมำยหลัก เป็นเข็มทิศในกำรท ำงำน  นั่นก็คือ 
ประชำชนหรือชำวบ้ำนต้องได้รับกำรดูแลทุกข์สุข อันเป็นปรัชญำของคนมหำดไทย คือ บ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข และจะเป็น
เป้ำหมำยในทุกกิจกรรมทุกระดับของกำรท ำงำน หำกเกิดลังเลในเป้ำหมำยไม่มั่นใจ แล้วจะด ำเนินกำรไปเพ่ืออะไร 
ต้องกำรผลสัมฤทธิ์อะไรก็ต้องกลับไปดูว่ำเป้ำหมำยสุดท้ำยที่ต้องกำรได้รับกำรตอบสนองอย่ำงไร บ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข
หรือไม่ 
    ๒. ประสบกำรณ์ กำรมีประสบกำรณ์ในต ำแหน่งงำนต่ำง  ๆ ที่หลำกหลำยจ ำเป็นต้องมีและ
บุคลำกรที่ด ีต้องพร้อมที่จะเลือกแสวงหำทั้งโดยองค์กรจัดกำรหรือเจ้ำตัวเองต้องจัดกำร หำกมีโอกำสแล้วไม่สั่งสม



- ๖๙๖ - 

ประสบกำรณ์ก็จะไม่สร้ำงโอกำส ทั้งรำชกำรส่วนกลำงและภูมิภำค ทั้งงำนวิชำกำรและปฏิบัติกำร ทั้งภูมิภำค       
ที่แตกต่ำงกัน ทั้งลักษณะงำนที่ปฏิบัติล้วนเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดประสบกำรณ์ที่ครอบคลุมและต่อยอดเป็นพ้ืนฐำน
ทำงกำรบริหำรจัดกำรเมื่อมีต ำแหน่งสูงขึ้นตำมล ำดับ 
    ๓. องค์กรและแนวทำง เป็นเรื่องท่ีส ำคัญและเป็นตัวอย่ำงของควำมส ำเร็จของกระทรวงมหำดไทย 
ซึ่งมี ๒ เรื่องที่ส ำคัญมำกและปัจจุบันกระทรวงยังใช้อยู่ ประกำรแรก คือ กำรโยกย้ำยข้ำรำชกำรเพ่ือสร้ำงควำมหลำกหลำย
ในประสบกำรณ์ของบุคลำกรทั้งในรำชกำรส่วนภูมิภำค และรำชกำรส่วนกลำงในต ำแหน่งและระดับชั้นที่แตกต่ำงกัน 
ทั้งในควำมแตกต่ำงของภูมิภำค ทั้งลักษณะงำนที่แตกต่ำง  ประกำรที่สอง คือ กำรเปิดโอกำสให้คนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถได้มีโอกำสก้ำวหน้ำคู่กันไปกับระบบอำวุโสเพรำะจะไม่ปิดโอกำสให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถได้เป็น
ผู้บริหำรองค์กร แต่ประเด็นส ำคัญต้องไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ 
และปิดกั้นโอกำสเฉพำะ ไม่เปิดโอกำสที่เท่ำเทียม ไม่โปร่งใสเป็นธรรมกับผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง
ซึ่งจะเป็นกำรบั่นทอนก ำลังใจและควำมเชื่อม่ันศรัทธำในองค์กร 
    ๔. ครูหรือต้นแบบของนักปกครองหรือผู้บริหำรกำรปกครอง นับเป็นส่วนส ำคัญยิ่งที่บุคลำกรจะได้มี
โอกำสเรียนรู้กำรท ำงำนจำกรุ่นพ่ีหรือผู้บังคับบัญชำทั้งผ่ำนงำน ทำงวิชำกำร กำรศึกษำอบรมหรือผ่ำนกำรเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ตัวผมเองได้เรียนรู้ทั้งจำกรุ่นพ่ี ผู้บังคับบัญชำ หรือวิทยำกรผู้สอนในกำรฝึกอบรม หรืองำนเขียน
ทำงวิชำกำร ซึ่งจะขอกล่ำวถึงในส่วนของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีคุณูปกำรแก่ตัวผมเอง ท่ำนแรกคือ นำยอ ำเภอคนแรก 
(นำยสถิตย์ อินทะสอน นำยอ ำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒) เป็นครูหรือต้นแบบในกำรออกเยี่ยมเยียน
ชำวบ้ำนพบปะพูดคุยในยำมค่ ำคืนกับชำวบ้ำนในพ้ืนที่ ต่อมำเมื่อย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งในส่วนกลำงที่กรมกำรปกครอง 
ผู้อ ำนวยกำรกองท่ำนแรก (นำยสมบัติ สืบสมำน ผู้อ ำนวยกำรกองรำชกำรส่วนจังหวัดและต ำบล ปี  พ.ศ.๒๕๒๓) 
ได้เรียนรู้งำนหนังสือและงำนอ ำนวยกำร เพ่ือสั่งกำรใปยังส่วนภูมิภำคจำกกรมกำรปกครอง ต่อมำได้รับกำรมอบหมำย
ให้ปฏิบัติหน้ำทีเ่ป็น เลขำนุกำรของท่ำนรองอธิบดีกรมกำรปกครอง (นำยพิชิต ลักษณะสมพงศ์ รองอธิบดีกรมกำรปกครอง 
ฝ่ำยรำชกำรส่วนท้องถิ่น) ได้เรียนรู้งำนหนังสือ สั่งกำรเกี่ยวกับรำชกำรส่วนท้องถิ่น นับเป็นห้วงเวลำที่ได้เรียนรู้
ศึกษำ งำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นมำกที่สุดช่วงหนึ่ง ต่อมำได้ครูอีกท่ำน คือ ท่ำนรองอธิบดีกรมกำรปกครอง  
(นำยชำญชัย สุนทรมัฏฐ์ ระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งเป็นหัวหน้ำฝ่ำย ในกองวิชำกำรและแผนงำน เป็นผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น เป็นรองอธิบดีกรมกำรปกครอง) ได้เรียนรู้งำนที่หลำกหลำย นับเป็นครูในฐำนะนักปกครอง
ที่เป็นนักปฏิบัติกำรที่สมบูรณ์แบบท่ำนหนึ่ง ครูในเวลำต่อมำคือท่ำนรองอธิบดีกรมกำรปกครอง (นำยชูวงศ์ ฉำยะบุตร 
อธิบดีกรมกำรปกครอง) ท่ำนเป็นต้นแบบของงำนหนังสือระเบียบกฎหมำยวิชำกำรและกำรบริหำรรำชกำรที่สมบูรณ์
ครบถ้วนท่ำนหนึ่ง และอีกท่ำนหนึ่งซึ่งเป็นครูและผู้บังคับบัญชำที่ช่วยท ำให้ผมประสบผลส ำเร็จในต ำแหน่งหน้ำที่
ระดับสูง คือ ท่ำนอธิบดีกรมกำรปกครอง (นำยสุจริต ปัจฉิมนันท์ ) ผมได้เรียนรู้งำนเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
งำนกำรเป็นอธิบดีที่มีคุณค่ำยิ่ง บุคคลที่ผมกล่ำวถึงล้วนเป็นครูที่ไม่เก็บควำมรู้ไว้แต่ถ่ำยทอดและสอนแนะแนว

- ๖๙๗ - 

ทำงกำรท ำงำนแก่นักปกครองรุ่นต่อ ๆ มำ และนับเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญที่ขำดไม่ได้ เพรำะวิชำกำรเชิงปฏิบัติ
ไม่มีสอนในสถำบันกำรศึกษำได้ 
   กำรท ำงำนที่มีอุดมกำรณ์ ทุ่มเท เสียสละ สร้ำงสมประสบกำรณ์ มีครูสอนแนะน ำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
ย่อมยังประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่ำงยั่งยืนสมกับปรัชญำ “บ ำบัดทุกข ์บ ำรุงสุข” อย่ำงแท้จริง 
 

******************** 



- ๖๙๖ - 

ประสบกำรณ์ก็จะไม่สร้ำงโอกำส ทั้งรำชกำรส่วนกลำงและภูมิภำค ทั้งงำนวิชำกำรและปฏิบัติกำร ทั้งภูมิภำค       
ที่แตกต่ำงกัน ทั้งลักษณะงำนที่ปฏิบัติล้วนเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดประสบกำรณ์ที่ครอบคลุมและต่อยอดเป็นพ้ืนฐำน
ทำงกำรบริหำรจัดกำรเมื่อมีต ำแหน่งสูงขึ้นตำมล ำดับ 
    ๓. องค์กรและแนวทำง เป็นเรื่องท่ีส ำคัญและเป็นตัวอย่ำงของควำมส ำเร็จของกระทรวงมหำดไทย 
ซึ่งมี ๒ เรื่องที่ส ำคัญมำกและปัจจุบันกระทรวงยังใช้อยู่ ประกำรแรก คือ กำรโยกย้ำยข้ำรำชกำรเพ่ือสร้ำงควำมหลำกหลำย
ในประสบกำรณ์ของบุคลำกรทั้งในรำชกำรส่วนภูมิภำค และรำชกำรส่วนกลำงในต ำแหน่งและระดับชั้นที่แตกต่ำงกัน 
ทั้งในควำมแตกต่ำงของภูมิภำค ทั้งลักษณะงำนที่แตกต่ำง  ประกำรที่สอง คือ กำรเปิดโอกำสให้คนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถได้มีโอกำสก้ำวหน้ำคู่กันไปกับระบบอำวุโสเพรำะจะไม่ปิดโอกำสให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถได้เป็น
ผู้บริหำรองค์กร แต่ประเด็นส ำคัญต้องไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ 
และปิดกั้นโอกำสเฉพำะ ไม่เปิดโอกำสที่เท่ำเทียม ไม่โปร่งใสเป็นธรรมกับผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง
ซึ่งจะเป็นกำรบั่นทอนก ำลังใจและควำมเชื่อม่ันศรัทธำในองค์กร 
    ๔. ครูหรือต้นแบบของนักปกครองหรือผู้บริหำรกำรปกครอง นับเป็นส่วนส ำคัญยิ่งที่บุคลำกรจะได้มี
โอกำสเรียนรู้กำรท ำงำนจำกรุ่นพ่ีหรือผู้บังคับบัญชำทั้งผ่ำนงำน ทำงวิชำกำร กำรศึกษำอบรมหรือผ่ำนกำรเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ตัวผมเองได้เรียนรู้ทั้งจำกรุ่นพ่ี ผู้บังคับบัญชำ หรือวิทยำกรผู้สอนในกำรฝึกอบรม หรืองำนเขียน
ทำงวิชำกำร ซึ่งจะขอกล่ำวถึงในส่วนของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีคุณูปกำรแก่ตัวผมเอง ท่ำนแรกคือ นำยอ ำเภอคนแรก 
(นำยสถิตย์ อินทะสอน นำยอ ำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒) เป็นครูหรือต้นแบบในกำรออกเยี่ยมเยียน
ชำวบ้ำนพบปะพูดคุยในยำมค่ ำคืนกับชำวบ้ำนในพ้ืนที่ ต่อมำเมื่อย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งในส่วนกลำงที่กรมกำรปกครอง 
ผู้อ ำนวยกำรกองท่ำนแรก (นำยสมบัติ สืบสมำน ผู้อ ำนวยกำรกองรำชกำรส่วนจังหวัดและต ำบล ปี  พ.ศ.๒๕๒๓) 
ได้เรียนรู้งำนหนังสือและงำนอ ำนวยกำร เพ่ือสั่งกำรใปยังส่วนภูมิภำคจำกกรมกำรปกครอง ต่อมำได้รับกำรมอบหมำย
ให้ปฏิบัติหน้ำทีเ่ป็น เลขำนุกำรของท่ำนรองอธิบดีกรมกำรปกครอง (นำยพิชิต ลักษณะสมพงศ์ รองอธิบดีกรมกำรปกครอง 
ฝ่ำยรำชกำรส่วนท้องถิ่น) ได้เรียนรู้งำนหนังสือ สั่งกำรเกี่ยวกับรำชกำรส่วนท้องถิ่น นับเป็นห้วงเวลำที่ได้เรียนรู้
ศึกษำ งำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นมำกที่สุดช่วงหนึ่ง ต่อมำได้ครูอีกท่ำน คือ ท่ำนรองอธิบดีกรมกำรปกครอง  
(นำยชำญชัย สุนทรมัฏฐ์ ระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งเป็นหัวหน้ำฝ่ำย ในกองวิชำกำรและแผนงำน เป็นผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น เป็นรองอธิบดีกรมกำรปกครอง) ได้เรียนรู้งำนที่หลำกหลำย นับเป็นครูในฐำนะนักปกครอง
ที่เป็นนักปฏิบัติกำรที่สมบูรณ์แบบท่ำนหนึ่ง ครูในเวลำต่อมำคือท่ำนรองอธิบดีกรมกำรปกครอง (นำยชูวงศ์ ฉำยะบุตร 
อธิบดีกรมกำรปกครอง) ท่ำนเป็นต้นแบบของงำนหนังสือระเบียบกฎหมำยวิชำกำรและกำรบริหำรรำชกำรที่สมบูรณ์
ครบถ้วนท่ำนหนึ่ง และอีกท่ำนหนึ่งซึ่งเป็นครูและผู้บังคับบัญชำที่ช่วยท ำให้ผมประสบผลส ำเร็จในต ำแหน่งหน้ำที่
ระดับสูง คือ ท่ำนอธิบดีกรมกำรปกครอง (นำยสุจริต ปัจฉิมนันท์ ) ผมได้เรียนรู้งำนเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
งำนกำรเป็นอธิบดีที่มีคุณค่ำยิ่ง บุคคลที่ผมกล่ำวถึงล้วนเป็นครูที่ไม่เก็บควำมรู้ไว้แต่ถ่ำยทอดและสอนแนะแนว

- ๖๙๗ - 

ทำงกำรท ำงำนแก่นักปกครองรุ่นต่อ ๆ มำ และนับเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญที่ขำดไม่ได้ เพรำะวิชำกำรเชิงปฏิบัติ
ไม่มีสอนในสถำบันกำรศึกษำได้ 
   กำรท ำงำนที่มีอุดมกำรณ์ ทุ่มเท เสียสละ สร้ำงสมประสบกำรณ์ มีครูสอนแนะน ำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
ย่อมยังประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่ำงยั่งยืนสมกับปรัชญำ “บ ำบัดทุกข ์บ ำรุงสุข” อย่ำงแท้จริง 
 

******************** 



นายพระนาย  สุวรรณรัฐ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕

- ๖๙๘ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

นายพระนาย สุวรรณรัฐ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

- ๖๙๙ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 การศึกษา 
  - พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๔๙๙ เข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ๒ ที่โรงเรียนอนุบาลสงขลา  
  - พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๔ เข้าเรียนต่อในกรุงเทพฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ ที่โรงเรียนราชินี  
  - พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๒ เข้าเรียนต่อประถมศึกษาปีที่ ๕ - ม.ศ.๕ ที่วชิราวุธวิทยาลัย   
  - พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๗ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  - พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารรัฐกิจ M.P.A. (U.S.A.) มหาวิทยาลัยอินเดียน ่า 
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การอบรม 
  - ดูงาน ณ ประเทศอิตาลี 
  - หลักสูตรปลัดอาวุโส รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  - หลักสูตรนายอ าเภอ รุ่นที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑  
  - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๔๔๑๔  

 ประวัติการรับราชการในต าแหน่งส าคัญ 
  - ด ารงต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานจังหวัดเชียงราย ต าแหน่ง “อักษรเลข”  
   หรือเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
  - ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ย้ายไปเป็นเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๔ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
   ส่วนกลาง ฝ่ายติดต่อต่างประเทศ ส านักงานศูนย์ด าเนินงานเกี่ยวกับผู้อพยพ  
  - วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ โอนมารับราชการสังกัดกรมการปกครอง เลื่อนขึ้นเป็น “ข้าราชการพลเรือน 

สามัญ ระดับ ๖” และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอ (จพง.ปค.๖) ฝ่ายทะเบียนและบัตร  
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  

  - วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ โอนย้ายไปด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอ เจ้าพนักงานปกครอง ๖ (จพง.ปค.๖) 
   ฝ่ายปกครองและพัฒนา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
  - ด ารงต าแหน่ง ปลัดอาวุโส พ้ืนที่อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  
  - ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น (เจ้าพนักงานปกครอง ๖) ฝ่ายท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี  
  - ย้ายไปเป็นปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.๖) ฝ่ายปกครองและพัฒนา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
  - วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ รักษาการในต าแหน่ง “นายอ าเภอ” (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) อ าเภออมก๋อย  
   จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนขยับขึ้นเป็นนายอ าเภออมก๋อยเต็มตัวในปีเดียวกัน คือ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒  
  - วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ๘ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง 
   ต าแหน่งนายอ าเภอ (จพง.ปค.๘) อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
 



- ๖๙๙ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 

 การศึกษา 
  - พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๔๙๙ เข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ๒ ที่โรงเรียนอนุบาลสงขลา  
  - พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๔ เข้าเรียนต่อในกรุงเทพฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ ที่โรงเรียนราชินี  
  - พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๒ เข้าเรียนต่อประถมศึกษาปีที่ ๕ - ม.ศ.๕ ที่วชิราวุธวิทยาลัย   
  - พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๗ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  - พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารรัฐกิจ M.P.A. (U.S.A.) มหาวิทยาลัยอินเดียน ่า 
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การอบรม 
  - ดูงาน ณ ประเทศอิตาลี 
  - หลักสูตรปลัดอาวุโส รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  - หลักสูตรนายอ าเภอ รุ่นที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑  
  - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๔๔๑๔  

 ประวัติการรับราชการในต าแหน่งส าคัญ 
  - ด ารงต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานจังหวัดเชียงราย ต าแหน่ง “อักษรเลข”  
   หรือเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
  - ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ย้ายไปเป็นเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๔ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
   ส่วนกลาง ฝ่ายติดต่อต่างประเทศ ส านักงานศูนย์ด าเนินงานเกี่ยวกับผู้อพยพ  
  - วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ โอนมารับราชการสังกัดกรมการปกครอง เลื่อนขึ้นเป็น “ข้าราชการพลเรือน 

สามัญ ระดับ ๖” และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอ (จพง.ปค.๖) ฝ่ายทะเบียนและบัตร  
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  

  - วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ โอนย้ายไปด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอ เจ้าพนักงานปกครอง ๖ (จพง.ปค.๖) 
   ฝ่ายปกครองและพัฒนา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
  - ด ารงต าแหน่ง ปลัดอาวุโส พ้ืนที่อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  
  - ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น (เจ้าพนักงานปกครอง ๖) ฝ่ายท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี  
  - ย้ายไปเป็นปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.๖) ฝ่ายปกครองและพัฒนา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
  - วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ รักษาการในต าแหน่ง “นายอ าเภอ” (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) อ าเภออมก๋อย  
   จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนขยับขึ้นเป็นนายอ าเภออมก๋อยเต็มตัวในปีเดียวกัน คือ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒  
  - วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ๘ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง 
   ต าแหน่งนายอ าเภอ (จพง.ปค.๘) อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
 



- ๗๐๐ - 

  - ปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โอนมาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส านักงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

- วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๘)” กองการ 
 ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 - ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ด ารงต าแหน่ง ปลัดจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง ๙) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่ืน ๆ เป็นล าดับ ได้แก่ จังหวัด 

บุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่ ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเวลา ๖ ปี 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นครั้งแรกท่ีจังหวัด “สิงห์บุรี”  
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี” 
 - วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งนักปกครอง ๑๐ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(ผอ.ศอ.บต.)   

 - ด ารงต าแหน่ง “รองปลัดกระทรวงมหาดไทย” เพียงบทบาทเดียว ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องความมั่นคง 
 - วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ 
 

ปณิธาน “พระนาย สุวรรณรัฐ” 
 

“หลักส ำคัญที่เรำได้จำกกำรเรียนนิติศำสตร์ช่วยในกำรท ำงำนได้มำก 
ผมใช้หลักกฎหมำยมำช่วยจับในกำรพินิจวิเครำะห์แยกแยะ ผิด-ชอบ ชั่ว-ดี ถูก-ผิด 

เพรำะฉะนั้นวิชำควำมรู้จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ช่วยในกำรท ำงำนมำโดยตลอด” 
 

กรอบประวัติ พระนาย สุวรรณรัฐ 
 หากถือเอาฤกษ์วันเกิดมาลืมตาดูโลกคือวันแรกของชีวิตบนโลกใบนี้ ชีวิต พระนาย สุวรรณรัฐ  
คงเริ่มต้นเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่จังหวัดล าปาง ในฐานะลูกชาย “คุณพ่อพ่วง สุวรรณรัฐ” 
ข้าราชการไทยคนหนึ่งที่ต้องโยกย้ายไปตามวาระหน้าที่การงาน และคุณแม่ “ม.ร.ว.ประสารสุวรรณ ทองแถม”  
พระนาย สุวรรณรัฐ เป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง ๕ คน ถือก าเนิดได้ไม่นาน บิดาได้รับค าสั่งโยกย้ายหลังมาอยู่
ล าปางได้เพียง ๑ ปีครึ่ง เพ่ือไปด ารงต าแหน่งข้าหลวงเมืองสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ท าให้    
วัยเยาว์ พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๔๙๙ ได้เข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ๒ ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ก่อนจะย้ายเข้าเรียนต่อใน

- ๗๐๑ - 

เมืองกรุงระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ ที่โรงเรียนราชินี พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๔ ต่อประถม ๕ - ม.ศ. ๕ วชิราวุธ
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๒ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๗ จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา         
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารรัฐกิจ  M.P.A. 
(U.S.A.) พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   ผ่านการท างานในฐานะข้าราชการเล็ก  ๆ คนหนึ่ง ไต่เต้าจนก้าวสู่จุดสูงสุดในชีวิตกับต าแหน่ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และหลังเกษียณอายุราชการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานบริหารกิจการ       
เหล่ากาชาด สภากาชาดไทย 
   ชีวิตครอบครัว : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ าสังข์สมรสกับ ทิพวิภา กัมปนาทแสนยากร คู่ชีวิตที่คอยดูแลกันอย่างดียิ่ง 
กระทั่งเป็นขวัญก าลังใจส าคัญซึ่งกันและกันตลอดมา 
   ตลอดก้าวย่างชีวิต ผมผ่านอะไรมามากมาย ทั้งด้านการศึกษา การท างาน หรือการใช้ชีวิต แต่ละช่วง
ตอนล้วนมอบประสบการณ์ทรงคุณค่า โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาหนึ่งที่จักไม่ลืมเลยคือ“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 
ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านกฎหมายและแนวทางการใช้ชีวิตที่ส าคัญยิ่ง 
 
เริ่มบ่มเพาะจาก “วชิราวุธวิทยาลัย” 
   ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมผ่านการศึกษาที่ โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย สถานที่บ่มเพาะอิทธิพลทางความคิดและจิตวิญญาณให้เปี่ยมล้นด้วยมนุษยธรรม โดยเฉพาะด้านการปกครอง
ที่เน้นระบบรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ภายใต้ปรัชญา “กำรจะเป็นผู้น ำที่ดีได้ ต้องเคยเป็นผู้ตำมที่ดีมำก่อน” ดังนั้น ก่อนที่นักเรียน
แต่ละคนจะมาเป็นหัวหน้าคณะปกครองรุ่นน้อง ก็จะเคยเป็นผู้ถูกปกครองโดยรุ่นพ่ีมาก่อนและเรียนรู้การปกครอง
นั้นมาปกครองรุ่นน้องถัดไป นอกจากนี้ผมยังมีโอกาสเป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอล ท าให้เข้าใจเรื่องของการมีน้ าใจ
นักกีฬาและหลักการท างานเป็นทีม ส่วนวิถีความเป็นวชิราวุธวิทยาลัย อีกประการหนึ่งที่ซึมลึกในส านึกแบบแทบไม่รู้ตัว 
คือ การสอนให้ท างานและฝึกฝนอย่างหนัก หนักจนกระทั่งเสมือนร่างกายแทบรับไม่ไหว แต่ในที่สุดจะฝืนลุกขึ้นมา
สู้ได้อีกครั้ง  
   นอกจากนี้ ขณะเป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียน ผมโชคดีได้โค้ชคนหนึ่งที่มากความสามารถทั้งด้านกีฬา
และด้านคุณธรรม เป็นถึงอดีตนักวิ่ง ๑๐๐ เมตร ทีมชาติรุ่นแรก ๆ ของประเทศไทย ชื่อว่า “คุณครูอรุณ แสนโกสิก” 
อดีตผู้ก ากับคณะจิตรลดา (พ.ศ.  ๒๕๐๕ - ๒๕๐๘) และอดีตผู้ฝึกสอนรักบี้ฟุตบอลของวชิราวุธวิทยาลัย  
(พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๒๘) ท่านเป็นนักกีฬาที่มีจิตวิญญาณนักกีฬาสูง (Sporting spirits) คอยสอนเทคนิคแทคติก 
ต่าง ๆ มาก ฝึกหนักเหนื่อยสุด ๆ แต่ท่านจะแนะน าขอ้เสนอดี ๆ ให้ ท าให้เราสามารถร่วมท าทีมกันได้อย่างมีศาสตร์
และมีศิลป์ สมาชิกร่วมทีมทุกวันนี้ยังคบหากันเพราะเหนื่อยมาด้วยกันจนแทบตาย แต่ถึงเวลาก็ยังพอไหว        
หายเหนื่อย กลายเป็นพูดกันรู้เรื่อง เหนื่อย เหนื่อยด้วยกัน หนัก หนักด้วยกัน หาย หายด้วยกัน สบาย ก็สบาย
ด้วยกัน ท าให้ผ่านพ้นช่วงหนัก ๆ ได้หลายช่วง 



- ๗๐๐ - 

  - ปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โอนมาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส านักงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

- วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๘)” กองการ 
 ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 - ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ด ารงต าแหน่ง ปลัดจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง ๙) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่ืน ๆ เป็นล าดับ ได้แก่ จังหวัด 

บุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่ ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเวลา ๖ ปี 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นครั้งแรกท่ีจังหวัด “สิงห์บุรี”  
 - ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี” 
 - วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งนักปกครอง ๑๐ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(ผอ.ศอ.บต.)   

 - ด ารงต าแหน่ง “รองปลัดกระทรวงมหาดไทย” เพียงบทบาทเดียว ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องความมั่นคง 
 - วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ 
 

ปณิธาน “พระนาย สุวรรณรัฐ” 
 

“หลักส ำคัญที่เรำได้จำกกำรเรียนนิติศำสตร์ช่วยในกำรท ำงำนได้มำก 
ผมใช้หลักกฎหมำยมำช่วยจับในกำรพินิจวิเครำะห์แยกแยะ ผิด-ชอบ ชั่ว-ดี ถูก-ผิด 

เพรำะฉะนั้นวิชำควำมรู้จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ช่วยในกำรท ำงำนมำโดยตลอด” 
 

กรอบประวัติ พระนาย สุวรรณรัฐ 
 หากถือเอาฤกษ์วันเกิดมาลืมตาดูโลกคือวันแรกของชีวิตบนโลกใบน้ี ชีวิต พระนาย สุวรรณรัฐ  
คงเริ่มต้นเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่จังหวัดล าปาง ในฐานะลูกชาย “คุณพ่อพ่วง สุวรรณรัฐ” 
ข้าราชการไทยคนหนึ่งที่ต้องโยกย้ายไปตามวาระหน้าที่การงาน และคุณแม่ “ม.ร.ว.ประสารสุวรรณ ทองแถม”  
พระนาย สุวรรณรัฐ เป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง ๕ คน ถือก าเนิดได้ไม่นาน บิดาได้รับค าสั่งโยกย้ายหลังมาอยู่
ล าปางได้เพียง ๑ ปีครึ่ง เพ่ือไปด ารงต าแหน่งข้าหลวงเมืองสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ท าให้    
วัยเยาว์ พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๔๙๙ ได้เข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ๒ ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ก่อนจะย้ายเข้าเรียนต่อใน

- ๗๐๑ - 

เมืองกรุงระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ ที่โรงเรียนราชินี พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๔ ต่อประถม ๕ - ม.ศ. ๕ วชิราวุธ
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๒ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๗ จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา         
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารรัฐกิจ  M.P.A. 
(U.S.A.) พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   ผ่านการท างานในฐานะข้าราชการเล็ก  ๆ คนหนึ่ง ไต่เต้าจนก้าวสู่จุดสูงสุดในชีวิตกับต าแหน่ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และหลังเกษียณอายุราชการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานบริหารกิจการ       
เหล่ากาชาด สภากาชาดไทย 
   ชีวิตครอบครัว : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ าสังข์สมรสกับ ทิพวิภา กัมปนาทแสนยากร คู่ชีวิตที่คอยดูแลกันอย่างดียิ่ง 
กระทั่งเป็นขวัญก าลังใจส าคัญซึ่งกันและกันตลอดมา 
   ตลอดก้าวย่างชีวิต ผมผ่านอะไรมามากมาย ทั้งด้านการศึกษา การท างาน หรือการใช้ชีวิต แต่ละช่วง
ตอนล้วนมอบประสบการณ์ทรงคุณค่า โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาหนึ่งที่จักไม่ลืมเลยคือ“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 
ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านกฎหมายและแนวทางการใช้ชีวิตที่ส าคัญยิ่ง 
 
เริ่มบ่มเพาะจาก “วชิราวุธวิทยาลัย” 
   ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมผ่านการศึกษาที่ โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย สถานที่บ่มเพาะอิทธิพลทางความคิดและจิตวิญญาณให้เปี่ยมล้นด้วยมนุษยธรรม โดยเฉพาะด้านการปกครอง
ที่เน้นระบบรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ภายใต้ปรัชญา “กำรจะเป็นผู้น ำที่ดีได้ ต้องเคยเป็นผู้ตำมที่ดีมำก่อน” ดังนั้น ก่อนที่นักเรียน
แต่ละคนจะมาเป็นหัวหน้าคณะปกครองรุ่นน้อง ก็จะเคยเป็นผู้ถูกปกครองโดยรุ่นพ่ีมาก่อนและเรียนรู้การปกครอง
นั้นมาปกครองรุ่นน้องถัดไป นอกจากนี้ผมยังมีโอกาสเป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอล ท าให้เข้าใจเรื่องของการมีน้ าใจ
นักกีฬาและหลักการท างานเป็นทีม ส่วนวิถีความเป็นวชิราวุธวิทยาลัย อีกประการหนึ่งที่ซึมลึกในส านึกแบบแทบไม่รู้ตัว 
คือ การสอนให้ท างานและฝึกฝนอย่างหนัก หนักจนกระทั่งเสมือนร่างกายแทบรับไม่ไหว แต่ในที่สุดจะฝืนลุกขึ้นมา
สู้ได้อีกครั้ง  
   นอกจากนี้ ขณะเป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียน ผมโชคดีได้โค้ชคนหนึ่งที่มากความสามารถทั้งด้านกีฬา
และด้านคุณธรรม เป็นถึงอดีตนักวิ่ง ๑๐๐ เมตร ทีมชาติรุ่นแรก ๆ ของประเทศไทย ชื่อว่า “คุณครูอรุณ แสนโกสิก” 
อดีตผู้ก ากับคณะจิตรลดา (พ.ศ.  ๒๕๐๕ - ๒๕๐๘) และอดีตผู้ฝึกสอนรักบี้ฟุตบอลของวชิราวุธวิทยาลัย  
(พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๒๘) ท่านเป็นนักกีฬาที่มีจิตวิญญาณนักกีฬาสูง (Sporting spirits) คอยสอนเทคนิคแทคติก 
ต่าง ๆ มาก ฝึกหนักเหนื่อยสุด ๆ แต่ท่านจะแนะน าขอ้เสนอดี ๆ ให้ ท าให้เราสามารถร่วมท าทีมกันได้อย่างมีศาสตร์
และมีศิลป์ สมาชิกร่วมทีมทุกวันนี้ยังคบหากันเพราะเหนื่อยมาด้วยกันจนแทบตาย แต่ถึงเวลาก็ยังพอไหว        
หายเหนื่อย กลายเป็นพูดกันรู้เรื่อง เหนื่อย เหนื่อยด้วยกัน หนัก หนักด้วยกัน หาย หายด้วยกัน สบาย ก็สบาย
ด้วยกัน ท าให้ผ่านพ้นช่วงหนัก ๆ ได้หลายช่วง 



- ๗๐๒ - 

   ผลสืบเนื่องอีกประการหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง คือ การเป็นชาวพุทธที่ดี จากสถานะของ
การเป็นนักเรียนโรงเรียนประจ า วัยเยาว์อายุ ๔-๕ ขวบ คุณพ่อซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
มักจูงมือผมเดินไปวัดบ่อย ๆ เพราะมีวัดตั้งอยู่ห่างจากบ้านพักหรือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพียง ๒๐๐ เมตร 
พาไปนั่งพูดคุยสนทนากับพระสงฆ์ แม้ผมจะนั่งหลับเป็นส่วนใหญ่ แต่บางคราได้ฝึกนั่งสมาธิไปด้วย ถึงแม้ยังนั่ง
ไม่ค่อยเป็น เผลอหลับไปบ้าง แต่พระท่านค่อย ๆ สอนให้นั่งเงียบ ๆ ให้ฝึกหายใจเข้า-หายใจออก ท าให้ค่อย ๆ ซึมซับ
ไปเรื่อยต่อเนื่องมาจนถงึช่วงเข้าเรียนวชิราวุธวิทยาลัยซ่ึงเน้นเรื่องการสวดมนต์ นักเรียนทั้งโรงเรียนกว่า ๗๐๐ คน 
ต้องไปสวดมนต์พร้อมกันที่หอประชุมโรงเรียนวันละไม่ต่ ากว่า ๓๐ นาทีทุกวันหลังอาหารเช้า 
   “สมัยนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรขึ้นมำเท่ำไหร่ แต่พอจบแล้วอย่ำงน้อย ๆ ก่อนนอนเรำสวดมนต์ ทุกวันนี้
ตอนเป็นผู้ใหญ่แล้ว ผมคิดว่ำหลำยครั้งได้รับกำรศึกษำด้ำนพระธรรมค ำสอน เห็นควำมส ำคัญของระบบศำสนำที่ดี
ทุกศำสนำทั้งพุทธ มุสลิม คริสต์ พรำหมณ์ ซิกข์ เหมือนกันหมด คือกำรมุ่งสั่งสอนทุกคนให้เป็นคนดี ขอเพียงให้ทุกคน
ใฝ่รู้ แล้วรู้จริงในสิ่งที่เรำนับถือ ผมว่ำเป็นประโยชน์อย่ำงมำก” 
 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   หลังจบการศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัย ผมมีโอกาสศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ซึ่งให้ประสบการณ์ด้านการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปกลายเป็นคุณประโยชน์ต่อชีวิตการท างานมากมาย 
แม้ช่วงแรกตั้งใจว่าจะเรียนต่อคณะรัฐศาสตร์ เพราะเห็นเพ่ือนคนอ่ืนเลือกเรียนทางสายรัฐศาสตร์กันเป็นส่วนใหญ่ 
ไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ในที่สุดเมื่อได้
ท างานจริง ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เลือกนั้นเหมาะสมถูกต้องแล้ว เพราะหลักนิติศาสตร์หรือหลักกฎหมาย หัวใจส าคัญคือ
การใช้องค์ประกอบของกฎหมายทุกอย่าง หลักนิติศาสตร์จึงช่วยในการท างานได้มาก  
   “ผมคิดว่ำกำรท ำงำนทุกวันให้ได้ดี ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะใช้หลักกฎหมำยที่ได้เรียนรู้มำ ช่วยให้สำมำรถ
แยกแยะวิเครำะห์ตัดสินใจกำรบริหำรรำชกำรได้ค่อนข้ำงมีประสิทธิภำพ ผมไม่ได้เก่งเรื่องกฎหมำย ไม่ได้เรียน
อย่ำงจริงจังมำกมำย ชีวิตในมหำวิทยำลัยเป็นชีวิตที่สนุก ได้เล่นกีฬำ ได้พบปะผู้คนแปลก ๆ ใหม่ ๆ มีกิจกรรม
เยอะแยะ แต่เหนือสิ่งอื่นใด หลักส ำคัญที่เรำได้จำกกำรเรียนนิติศำสตร์ช่วยในกำรท ำงำนได้มำก ผมใช้หลักกฎหมำย
มำช่วยจับในกำรพินิจวิเครำะห์แยกแยะ ผิด-ชอบ ชั่ว-ดี ถูก-ผิด เพรำะฉะนั้นวิชำควำมรู้จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ช่วยในกำรท ำงำนมำโดยตลอด” 
   อย่างไรก็ตาม ถึงที่สุดแล้วช่วงวัยเรียน การเล่าเรียนหนังสืออย่างจริงจังครั้งแรกของผม คือช่วงเดินทาง
ข้ามฟ้าข้ามทะเลไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ในเมืองเล็กๆ ชื่อ บลูมิงตัน รัฐอินเดียน่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Indiana University - Bloomington : IU Bloomington) เนื่องจากที่วชิราวุธวิทยาลัย 
ชีวิตถูกแบ่งภาคเป็น ๒ ส่วน ภาคเช้าในห้องเรียนถูกเน้นด้านการเรียนให้เป็นคนดีและคนเก่ง ภาคบ่ายเป็นเร่ืองการ
สันทนาการ ส่วนเวลาเรียน ๔ ปีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องสารภาพเลยว่าใช้เวลาในห้องเรียนค่อนข้างน้อย 
แต่พอต้องไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศ กลายเป็นเรื่องที่ต้องวาง “เดิมพันสูง” ทั้งนี้เพราะคะแนนช่วง
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ระดับปริญญาตรีไม่สูงพอที่จะเรียนปริญญาโทได้แบบสบาย ๆ จึงต้องทุ่มเทด้านการเรียนมากเป็น ๒ เท่าจากระดับ
ปกติ จากที่ไม่เคยอ่านหนังสือจ านวนมากก็ต้องกลับมาอ่าน ต้องเรียนอย่างแข็งขันเอาจริงเอาจัง 
   “ที่นั่นช่วยผมมำกในกำรที่ได้เรียนจริง เหนื่อยจริง แล้วได้รู้ว่ำเรำมีอะไรที่ต้องศึกษำ ต้องเรียนรู้อีกเยอะ
มำกในโลกควำมเป็นจริง ต่อมำกลำยเป็นประโยชน์มหำศำลเมื่อท ำงำนแล้ว ผมใช้เวลำสองปีเต็มตำมหลักสูตร
ปริญญำโท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเรียนรู้โลกอีกด้ำนผ่ำนประสบกำรณ์อีกแบบ ทุกวันหยุดภำคฤดูร้อน ผมไม่ลงวิชำ
เรียนแต่จะท่องเที่ยวทั่วอเมริกำประมำณสี่สิบรัฐ ขับรถรวมแล้วประมำณแสนสองแสนกิโลเมตร ขับจนน้ ำมันหมดแล้ว
เติมเต็มถังวันละสองสำมครั้ง ไปกันสำมสี่คนกับเพ่ือนเรียนหนังสือด้วยกัน ท ำให้ได้ประโยชน์ค่อนข้ำงมำกอีกแบบหน่ึง 
ถือเป็นกำรใช้ชีวิตทัศนศึกษำช่วงปิดฤดูร้อนสองหรือสำมภำค เป็นจังหวะที่มีโอกำสได้พบได้เห็นอะไรมำกมำย” 
   จากประสบการณ์ชีวิตวัยเยาว์ ที่ได้สัมผัสการท างานของคุณพ่อในฐานะนักปกครอง ผ่านการสั่งสม
ประสบการณ์วัยเรียนหลากสถาบันการศึกษา หลายรูปแบบและประสบการณ์ สิ่งเหล่านี้ค่อย ๆ ถูกถักทอขึ้น จนในที่สุด
ถูกสะท้อนผ่านเนื้อนัยงานเมื่อก้าวสู่อีกมิติหนึ่งของชีวิตในวันวานที่ผมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น 
 
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “คนมหาดไทย” 
   หลังจบการศึกษา ผมเริ่มรับราชการครั้งแรกปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ในพื้นที่เหนือสุดท่ามกลางขุนเขาและ
สายลมหนาว ได้รับบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานจังหวัดเชียงราย ต าแหน่ง “อักษรเลข” หรือ 
“เลขานุการ” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นั่นเอง เวลานั้นคิดว่าเมืองไทยมีถึง ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อ าเภอ  
แต่ละที่ก็น่าอยู่ทั้งนั้น เราน่าจะมีโอกาสไปรับใช้ประชาชนให้ทั่วประเทศ เลยไม่แปลกใจว่าผมถูกส่งไปอยู่ที่จังหวัด
เชียงราย ทั้งที่ตอนแรกขอไปแม่ฮ่องสอน ก็ไม่ว่ากัน เราพร้อมท างานเต็มที่อยู่แล้ว หลังจากนั้น ๒ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
จึงโยกย้ายไปเป็นเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และต าแหน่งในพ้ืนที่แตกต่างกัน
ออกไปตามวาระโอกาส  
   จุดเปลี่ยนส าคัญของชีวิตมาถึงอีกครั้ง เมื่อคุณพ่อซึ่งปกติเป็นคนแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข ้เส้นโลหิตในสมองแตก 
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ จ าต้องเร่งผ่าตัดเพื่อเอาเลือดที่ค่ังออกและพักฟ้ืนนาน ประมาณ ๕ เดือนต่อมา
คือในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ผมจึงตัดสินใจโยกย้ายกลับมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือจะได้มาอยู่ดูแล
ใกล้ชิดด้วยต าแหน่ง “เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๔ ฝ่ายติดต่อต่างประเทศ” ส านักงานศูนย์ด าเนินงานเกี่ยวกับผู้อพยพ 
และปฏิบัติหน้าที่ส่วนนี้เกือบ ๖ ปี พร้อมกับมีโอกาสไปศึกษาอบรม ดูงาน ณ ประเทศอิตาลี 
   ต่อมา ผมมีโอกาสได้ลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ “อ าเภอสายบุรี” จังหวัดปัตตานี 
เป็นอีกหนึ่งช่วงชีวิตที่สนุกกับงานและการใช้ชีวิตมาก ผมมักขี่มอเตอร์ไซค์ MTX คันเก่าเลาะเลียบไปตามเส้นทางต่าง ๆ 
ผ่านสะพานไม้เก่า ๆ เพ่ือไปสัมผัสวิถีชีวิตผู้คน ซึมซับสภาพชุมชน พยายามหาแนวทางปฏิบัติงานให้สอดประสาน
กับความต้องการของชุมชนแถบ “ลุ่มน้ าสายบุรี” อย่างแท้จริง ตอนนั้นผมตัดสินใจพ้นจากต าแหน่งหน้าที่และ
อัตราเงินเดือนทางสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ถัดมาอีกวันหนึ่ง
ได้โอนมารับราชการสังกัดกรมการปกครอง เลื่อนขึ้นเป็น “ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ๖” และได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอ (จพง.ปค.๖) ฝ่ายทะเบียนและบัตร อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
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   ผลสืบเนื่องอีกประการหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง คือ การเป็นชาวพุทธที่ดี จากสถานะของ
การเป็นนักเรียนโรงเรียนประจ า วัยเยาว์อายุ ๔-๕ ขวบ คุณพ่อซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
มักจูงมือผมเดินไปวัดบ่อย ๆ เพราะมีวัดตั้งอยู่ห่างจากบ้านพักหรือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพียง ๒๐๐ เมตร 
พาไปนั่งพูดคุยสนทนากับพระสงฆ์ แม้ผมจะนั่งหลับเป็นส่วนใหญ่ แต่บางคราได้ฝึกนั่งสมาธิไปด้วย ถึงแม้ยังนั่ง
ไม่ค่อยเป็น เผลอหลับไปบ้าง แต่พระท่านค่อย ๆ สอนให้นั่งเงียบ ๆ ให้ฝึกหายใจเข้า-หายใจออก ท าให้ค่อย ๆ ซึมซับ
ไปเรื่อยต่อเนื่องมาจนถงึช่วงเข้าเรียนวชิราวุธวิทยาลัยซ่ึงเน้นเรื่องการสวดมนต์ นักเรียนทั้งโรงเรียนกว่า ๗๐๐ คน 
ต้องไปสวดมนต์พร้อมกันที่หอประชุมโรงเรียนวันละไม่ต่ ากว่า ๓๐ นาทีทุกวันหลังอาหารเช้า 
   “สมัยนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรขึ้นมำเท่ำไหร่ แต่พอจบแล้วอย่ำงน้อย ๆ ก่อนนอนเรำสวดมนต์ ทุกวันนี้
ตอนเป็นผู้ใหญ่แล้ว ผมคิดว่ำหลำยครั้งได้รับกำรศึกษำด้ำนพระธรรมค ำสอน เห็นควำมส ำคัญของระบบศำสนำที่ดี
ทุกศำสนำทั้งพุทธ มุสลิม คริสต์ พรำหมณ์ ซิกข์ เหมือนกันหมด คือกำรมุ่งสั่งสอนทุกคนให้เป็นคนดี ขอเพียงให้ทุกคน
ใฝ่รู้ แล้วรู้จริงในสิ่งที่เรำนับถือ ผมว่ำเป็นประโยชน์อย่ำงมำก” 
 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   หลังจบการศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัย ผมมีโอกาสศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ซึ่งให้ประสบการณ์ด้านการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปกลายเป็นคุณประโยชน์ต่อชีวิตการท างานมากมาย 
แม้ช่วงแรกตั้งใจว่าจะเรียนต่อคณะรัฐศาสตร์ เพราะเห็นเพ่ือนคนอ่ืนเลือกเรียนทางสายรัฐศาสตร์กันเป็นส่วนใหญ่ 
ไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ในที่สุดเมื่อได้
ท างานจริง ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เลือกนั้นเหมาะสมถูกต้องแล้ว เพราะหลักนิติศาสตร์หรือหลักกฎหมาย หัวใจส าคัญคือ
การใช้องค์ประกอบของกฎหมายทุกอย่าง หลักนิติศาสตร์จึงช่วยในการท างานได้มาก  
   “ผมคิดว่ำกำรท ำงำนทุกวันให้ได้ดี ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะใช้หลักกฎหมำยที่ได้เรียนรู้มำ ช่วยให้สำมำรถ
แยกแยะวิเครำะห์ตัดสินใจกำรบริหำรรำชกำรได้ค่อนข้ำงมีประสิทธิภำพ ผมไม่ได้เก่งเรื่องกฎหมำย ไม่ได้เรียน
อย่ำงจริงจังมำกมำย ชีวิตในมหำวิทยำลัยเป็นชีวิตที่สนุก ได้เล่นกีฬำ ได้พบปะผู้คนแปลก ๆ ใหม่ ๆ มีกิจกรรม
เยอะแยะ แต่เหนือสิ่งอื่นใด หลักส ำคัญที่เรำได้จำกกำรเรียนนิติศำสตร์ช่วยในกำรท ำงำนได้มำก ผมใช้หลักกฎหมำย
มำช่วยจับในกำรพินิจวิเครำะห์แยกแยะ ผิด-ชอบ ชั่ว-ดี ถูก-ผิด เพรำะฉะนั้นวิชำควำมรู้จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ช่วยในกำรท ำงำนมำโดยตลอด” 
   อย่างไรก็ตาม ถึงที่สุดแล้วช่วงวัยเรียน การเล่าเรียนหนังสืออย่างจริงจังครั้งแรกของผม คือช่วงเดินทาง
ข้ามฟ้าข้ามทะเลไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ในเมืองเล็กๆ ชื่อ บลูมิงตัน รัฐอินเดียน่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Indiana University - Bloomington : IU Bloomington) เนื่องจากที่วชิราวุธวิทยาลัย 
ชีวิตถูกแบ่งภาคเป็น ๒ ส่วน ภาคเช้าในห้องเรียนถูกเน้นด้านการเรียนให้เป็นคนดีและคนเก่ง ภาคบ่ายเป็นเร่ืองการ
สันทนาการ ส่วนเวลาเรียน ๔ ปีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องสารภาพเลยว่าใช้เวลาในห้องเรียนค่อนข้างน้อย 
แต่พอต้องไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศ กลายเป็นเรื่องที่ต้องวาง “เดิมพันสูง” ทั้งนี้เพราะคะแนนช่วง
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ระดับปริญญาตรีไม่สูงพอที่จะเรียนปริญญาโทได้แบบสบาย ๆ จึงต้องทุ่มเทด้านการเรียนมากเป็น ๒ เท่าจากระดับ
ปกติ จากที่ไม่เคยอ่านหนังสือจ านวนมากก็ต้องกลับมาอ่าน ต้องเรียนอย่างแข็งขันเอาจริงเอาจัง 
   “ที่นั่นช่วยผมมำกในกำรที่ได้เรียนจริง เหนื่อยจริง แล้วได้รู้ว่ำเรำมีอะไรที่ต้องศึกษำ ต้องเรียนรู้อีกเยอะ
มำกในโลกควำมเป็นจริง ต่อมำกลำยเป็นประโยชน์มหำศำลเมื่อท ำงำนแล้ว ผมใช้เวลำสองปีเต็มตำมหลักสูตร
ปริญญำโท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเรียนรู้โลกอีกด้ำนผ่ำนประสบกำรณ์อีกแบบ ทุกวันหยุดภำคฤดูร้อน ผมไม่ลงวิชำ
เรียนแต่จะท่องเที่ยวทั่วอเมริกำประมำณสี่สิบรัฐ ขับรถรวมแล้วประมำณแสนสองแสนกิโลเมตร ขับจนน้ ำมันหมดแล้ว
เติมเต็มถังวันละสองสำมครั้ง ไปกันสำมสี่คนกับเพ่ือนเรียนหนังสือด้วยกัน ท ำให้ได้ประโยชน์ค่อนข้ำงมำกอีกแบบหนึ่ง 
ถือเป็นกำรใช้ชีวิตทัศนศึกษำช่วงปิดฤดูร้อนสองหรือสำมภำค เป็นจังหวะที่มีโอกำสได้พบได้เห็นอะไรมำกมำย” 
   จากประสบการณ์ชีวิตวัยเยาว์ ที่ได้สัมผัสการท างานของคุณพ่อในฐานะนักปกครอง ผ่านการสั่งสม
ประสบการณ์วัยเรียนหลากสถาบันการศึกษา หลายรูปแบบและประสบการณ์ สิ่งเหล่านี้ค่อย ๆ ถูกถักทอขึ้น จนในที่สุด
ถูกสะท้อนผ่านเนื้อนัยงานเมื่อก้าวสู่อีกมิติหนึ่งของชีวิตในวันวานที่ผมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น 
 
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “คนมหาดไทย” 
   หลังจบการศึกษา ผมเริ่มรับราชการครั้งแรกปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ในพื้นที่เหนือสุดท่ามกลางขุนเขาและ
สายลมหนาว ได้รับบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานจังหวัดเชียงราย ต าแหน่ง “อักษรเลข” หรือ 
“เลขานุการ” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  นั่นเอง เวลานั้นคิดว่าเมืองไทยมีถึง ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อ าเภอ  
แต่ละที่ก็น่าอยู่ทั้งนั้น เราน่าจะมีโอกาสไปรับใช้ประชาชนให้ทั่วประเทศ เลยไม่แปลกใจว่าผมถูกส่งไปอยู่ที่จังหวัด
เชียงราย ทั้งที่ตอนแรกขอไปแม่ฮ่องสอน ก็ไม่ว่ากัน เราพร้อมท างานเต็มที่อยู่แล้ว หลังจากนั้น ๒ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
จึงโยกย้ายไปเป็นเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และต าแหน่งในพ้ืนที่แตกต่างกัน
ออกไปตามวาระโอกาส  
   จุดเปลี่ยนส าคัญของชีวิตมาถึงอีกครั้ง เมื่อคุณพ่อซึ่งปกติเป็นคนแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข ้เส้นโลหิตในสมองแตก 
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ จ าต้องเร่งผ่าตัดเพื่อเอาเลือดที่ค่ังออกและพักฟ้ืนนาน ประมาณ ๕ เดือนต่อมา
คือในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ผมจึงตัดสินใจโยกย้ายกลับมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือจะได้มาอยู่ดูแล
ใกล้ชิดด้วยต าแหน่ง “เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๔ ฝ่ายติดต่อต่างประเทศ” ส านักงานศูนย์ด าเนินงานเกี่ยวกับผู้อพยพ 
และปฏิบัติหน้าที่ส่วนนี้เกือบ ๖ ปี พร้อมกับมีโอกาสไปศึกษาอบรม ดูงาน ณ ประเทศอิตาลี 
   ต่อมา ผมมีโอกาสได้ลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ “อ าเภอสายบุรี” จังหวัดปัตตานี 
เป็นอีกหนึ่งช่วงชีวิตที่สนุกกับงานและการใช้ชีวิตมาก ผมมักขี่มอเตอร์ไซค์ MTX คันเก่าเลาะเลียบไปตามเส้นทางต่าง ๆ 
ผ่านสะพานไม้เก่า ๆ เพ่ือไปสัมผัสวิถีชีวิตผู้คน ซึมซับสภาพชุมชน พยายามหาแนวทางปฏิบัติงานให้สอดประสาน
กับความต้องการของชุมชนแถบ “ลุ่มน้ าสายบุรี” อย่างแท้จริง ตอนนั้นผมตัดสินใจพ้นจากต าแหน่งหน้าที่และ
อัตราเงินเดือนทางสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ถัดมาอีกวันหนึ่ง
ได้โอนมารับราชการสังกัดกรมการปกครอง เลื่อนขึ้นเป็น “ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ๖” และได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอ (จพง.ปค.๖) ฝ่ายทะเบียนและบัตร อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
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อย่างไรก็ตาม วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ผมตัดสินใจโอนย้ายไปด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอ เจ้าพนักงาน
ปกครอง ๖ (จพง.ปค.๖) ฝ่ายปกครองและพัฒนา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
   การตัดสินใจมาด ารงต าแหน่ง “ปลัดอาวุโส” พ้ืนที่อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กลายเป็นสถานที่ให้ชีวิต 
มุมมองและโลกทัศน์ มอบประสบการณ์อีกด้านให้ผม และพัฒนาจนกลายเป็นการก่อเกิดความผูกพันกับผู้คน    
ต่างศาสนา ตราบกระทั่งวันหนึ่งได้ย้อนมาสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนแถบนี้อีกครั้งเมื่อต้องรับภาระรับผิดชอบร่วม 
“แก้ปัญหาไฟใต้” รอบใหม่ซึ่งปะทุขึ้นหลังเหตุปล้นปืนค่ายทหารพัฒนาบ้านปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่       
๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ช่วงนั้นทุกปีหลังผ่านพ้นฤดูมรสุมจะเกิดสันทรายขึ้นที่ปากแม่น้ าสายบุรี ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการเดินเรือ เพราะเรือประมงไม่สามารถแล่นออกสู่ทะเลได้ ต้องมีการใช้เรือดูดทรายออก แต่พอผ่านไป
สภาพเดิม ๆ ก็จะเกิดขึ้นซ้ าอีก ผมจึงพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน สนับสนุนและผลักดัน              
ให้มีการสร้างเขื่อนโดยใช้หินใหญ่ทิ้งจนปัญหาเรื่องเม็ดทรายปิดกั้นปากแม่น้ าไม่เกิดขึ้นอีก โจทย์ส าคัญเวลานั้นคือ 
“ท ำอย่ำงไรถึงจะท ำให้ชำวประมงพ้ืนบ้ำนสำมำรถออกทะเลหำปูปลำได้ตลอดทั้ง ๑๒ เดือน โดยไม่ต้องรอให้คลื่น
ลมสงบหรือหมดฤดูมรสุม” มิฉะนั้นแล้วผลพวงจากการออกเรือหาปลาไม่ได้จะส่งผลให้ชาวประมงขาดรายได้ 
สมาชิกในครอบครัวจึงต้องตัดสินใจไปหางานท าหารายได้เลี้ยงชีพอยู่ในประเทศมาเลเซีย กระทั่งส่งผลกระทบเชิง
ความมั่นคงในพ้ืนที่ไปด้วย เพราะแม้มีรายได้เพ่ิมขึ้น แต่มีผลพ่วงถึงส านึกรักแผ่นดินเกิดและความอบอุ่น           
ในครอบครัว จึงตัดสินใจให้ชาวประมงพ้ืนบ้านน าเรือออกไปส ารวจพ้ืนที่บริเวณปากแม่น้ า พลอยอาศัยนั่งเรือไปกับ
เขาด้วย พร้อมกับครูธีรพจน์ หะยีอาแว ล่ามภาษามลายูประจ าพระองค์ ท าการจดบันทึกรายละเอียด บันทึกภาพ
มุมต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน ในที่สุดเห็นทางแก้ปัญหาระยาว คือจ าเป็นต้องสร้างแนวก าบังกั้นคลื่นบริเวณปากน้ า     
โดยใช้เขื่อนหินทิ้งความยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร จึงจะปิดกั้นตะกอนทรายที่ทับถมบริเวณปากแม่น้ าได้ กระทั่ง
ประสบผลส าเร็จเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ก่อประโยชน์ให้ชาวบ้านได้มาก 
   ทั้งนี้ ระหว่างที่ด ารงต าแหน่งปลัดอาวุโสที่อ าเภอสายบุรีนี้เอง ผมได้ผ่านหลักสูตรปลัดอาวุโส รุ่นที่ ๔ 
วันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ อีก ๒ ปีต่อมาจึงได้เป็นผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น (เจ้าพนักงาน
ปกครอง ๖) ฝ่ายท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ก่อนเข้าอบรมหลักสูตรนักเรียนนายอ าเภอรุ่นที่ ๒๘ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์-
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ เมื่อผ่านการอบรมแล้วจากนั้นอีก ๑ เดือนต่อมา ก็ย้ายไปเป็นปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.๖) 
ฝ่ายปกครองและพัฒนา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  ช่วงนั้นนอกเหนือจากการท างานแล้ว เวลาพักผ่อนส่วนตัว
ผมมักอยู่แต่ในบ้านพักไม่ชอบไปเที่ยวไหน จะมีบ้างเพราะชอบทะเล ถ้ามีเวลาว่างจึงไปเที่ยวเกาะตะรุเตาบ้าง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางค่ ากลางคืน ไม่ค่อยชอบงานสังสรรค์ ไม่ดื่มเหล้าเมายา แต่ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือพิมพ์ 
ดูทีวี หลังจากนี้ผมข้ามฟากไปปฏิบัติงานอยู่ที่ “อมก๋อย” อ าเภอที่อยู่ใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่        
๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ต าแหน่ง ณ เวลานั้น คือ “ประจ าจังหวัดเชียงใหม่” และรักษาการในต าแหน่ง “นายอ าเภอ”            
(เจ้าพนักงานปกครอง ๗) อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนขยับขึ้นเป็นนายอ าเภออมก๋อยเต็มตัวในปีเดียวกันนั่นเอง 
คือ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ และเลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ๘ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนายอ าเภอ (จพง.ปค.๘) อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕         
ตลอดระยะเวลาประมาณ ๓ ปีที่อ าเภออมก๋อย ผมพยายามใช้ประสบการณ์ท างานกับมวลชนอย่างมาก ลุยลงพ้ืนที่
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แบบสมบุกสมบัน ส่วนใหญ่มักขับรถยนต์โฟร์วีลลุยไปได้ทุกที่หรือไม่ก็ขี่จักรยานยนต์ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์
เอ็มทีเอ็กซ์ (MTX) ส่วนตัวเก่ามากขนาด ๑๒๕ ซีซี ตะลุยไปทั่ว ส่วนเวลาว่างมักนั่งหรือนอนอ่านหนังสือแบบสบาย ๆ 
บริเวณโถงชั้นสองของบ้านพัก หนังสือที่ต้องมีติดบ้านประจ าคือ นิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิค หรือไม่ก็เป็นหนังสือ
เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน การบริหาร หรือหนังสือเชิงปรัชญาชีวิต 
   “วิธีกำรท ำงำนของผมเวลำนั้นคือ จะทุ่มเททรัพยำกรทุกอย่ำงเพ่ือให้งำนส ำเร็จ นอกจำกนี้เนื่องจำกอมก๋อย 
เป็นพ้ืนที่เขำสูงชันสลับซับซ้อน ยำกล ำบำก บำงแห่งนั่งรถเข้ำไป ๓-๔ ชั่วโมงแล้ว ยังต้องเดินด้วยเท้ำอีก ๓-๔ ชั่วโมง 
รถเข้ำไม่ถึงเพรำะเป็นพ้ืนที่ทุรกันดำร ด้วยควำมต้องกำรท ำงำนที่เห็นผลได้ชัด ให้ควำมช่วยเหลือชำวบ้ำนที่เดือดร้อน
จริง ๆ รวมถึงกำรให้ควำมส ำคัญและเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับบุคลำกรที่ร่วมปฏิบัติงำนด้วย” 
   หลังปฏิบัติหน้าทีอ่ยู่ในพ้ืนที่อมก๋อยในฐานะ “นายอ าเภออมก๋อย” ได้ประมาณ ๓ ปี ถึงปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ผมก็รับโอนมาด ารงต าแหน่ง “หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่” สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งช่วงนี้
ผมเน้นวิธีการท างาน “แบบบูรณาการ” สร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้
การขับเคลื่อนงานของส านักงานจังหวัดรุดหน้าไปมาก 
   “ที่ว่ำเป็นยุทธศำสตร์งำนในส่วนแรกคือเรื่องงำนวำงแผน เมื่อก่อนเรียกฝ่ำยแผนและโครงกำร ผมจะให้
ควำมส ำคัญค่อนข้ำงสูง ใช้หลักยุทธศำสตร์วำงแผนมำจับ หลำยแห่งใช้กำรท ำงำนแบบมีแผนสั่งกำรจำกส่วนกลำง 
แต่ผมใช้ระบบกำรวำงแผนที่ระเบิดจำกพ้ืนที่ มีกำรวิเครำะห์ฐำนข้อมูลซึ่งถือเป็นหัวใจส ำคัญในกำรวำงแผนและ
พัฒนำ รวมถึงให้ควำมส ำคัญมำกกับกำรน ำผังเมืองรวมเชียงใหม่มำใช้ในกำรวำงแผนเพ่ือชี้น ำกำรพัฒนำ สำมำรถใช้
ข้อมูลเชิงกำยภำพวำงแผนพัฒนำเมืองได้อย่ำงเหมำะสม โดยเฉพำะกำรขยำยเมืองไปทำงทิศตะวันออก”  
   กลไกส าคัญส าหรับการร่วมวางแผนเพ่ือชี้น าการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ คือ กรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.) 
และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด) ซึ่งตั้งขึ้นเพ่ือให้
เกิดระบบการปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการน า
นโยบายการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่การปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการช่วยพัฒนา       
สถาบันเอกชนให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากการร่วมมือกัน 
แผนการชี้น าการพัฒนาโครงการหนึ่ง คือ ส่งเสริมการท า “ถนนวงแหวน” และ “ถนนรัศม”ี บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ผ่านไปตามเส้นทางส าคัญ กลายเป็นวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายกับเมืองบริวารเรียกว่าวงแหวนสายกลาง
และสายนอก ยุคสมัยนั้นยังไม่มีระบบการก าหนดต าแหน่งแบบ จีพีเอส (Global Positioning System : GPS) 
ในห้องท างานจึงได้ติดตั้งแผนที่ขนาดใหญ่ เมืองเชียงใหม่ไว้แผ่นหนึ่ง  ส าหรับใช้เมื่อน าเสนอรายละเอียด            
เพ่ือสื่อให้คนอ่ืนได้เข้าใจภาพรวมของเส้นทางคมนาคมที่จะกระจายความเจริญออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ กลายเป็น
มิติการพัฒนาเชิงกลุ่ม ท าให้เห็นระบบการท างานแบบเมืองแฝดระหว่าง เชียงใหม่-ล าพูน 
   ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง ด้วยเชียงใหม่เป็นเมืองที่มพีระต าหนักที่ประทับ เมืองที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน
ทุกพระองค์จะเสด็จ โดยเฉพาะการแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ช่วงฤดูหนาว
เป็นเวลา ๑-๒ เดือน จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมการรับเสด็จอย่างพร้อมพรั่ง ซึ่งแน่นอนว่า ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
เปรียบเสมือนแกนประสานการปฏิบัติ เพ่ือให้การถวายการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 
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อย่างไรก็ตาม วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ผมตัดสินใจโอนย้ายไปด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอ เจ้าพนักงาน
ปกครอง ๖ (จพง.ปค.๖) ฝ่ายปกครองและพัฒนา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
   การตัดสินใจมาด ารงต าแหน่ง “ปลัดอาวุโส” พ้ืนที่อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กลายเป็นสถานที่ให้ชีวิต 
มุมมองและโลกทัศน์ มอบประสบการณ์อีกด้านให้ผม และพัฒนาจนกลายเป็นการก่อเกิดความผูกพันกับผู้คน    
ต่างศาสนา ตราบกระทั่งวันหนึ่งได้ย้อนมาสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนแถบนี้อีกครั้งเมื่อต้องรับภาระรับผิดชอบร่วม 
“แก้ปัญหาไฟใต้” รอบใหม่ซึ่งปะทุขึ้นหลังเหตุปล้นปืนค่ายทหารพัฒนาบ้านปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่       
๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ช่วงนั้นทุกปีหลังผ่านพ้นฤดูมรสุมจะเกิดสันทรายขึ้นที่ปากแม่น้ าสายบุรี ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการเดินเรือ เพราะเรือประมงไม่สามารถแล่นออกสู่ทะเลได้ ต้องมีการใช้เรือดูดทรายออก แต่พอผ่านไป
สภาพเดิม ๆ ก็จะเกิดขึ้นซ้ าอีก ผมจึงพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน สนับสนุนและผลักดัน              
ให้มีการสร้างเขื่อนโดยใช้หินใหญ่ทิ้งจนปัญหาเรื่องเม็ดทรายปิดกั้นปากแม่น้ าไม่เกิดขึ้นอีก โจทย์ส าคัญเวลานั้นคือ 
“ท ำอย่ำงไรถึงจะท ำให้ชำวประมงพ้ืนบ้ำนสำมำรถออกทะเลหำปูปลำได้ตลอดทั้ง ๑๒ เดือน โดยไม่ต้องรอให้คลื่น
ลมสงบหรือหมดฤดูมรสุม” มิฉะนั้นแล้วผลพวงจากการออกเรือหาปลาไม่ได้จะส่งผลให้ชาวประมงขาดรายได้ 
สมาชิกในครอบครัวจึงต้องตัดสินใจไปหางานท าหารายได้เลี้ยงชีพอยู่ในประเทศมาเลเซีย กระทั่งส่งผลกระทบเชิง
ความมั่นคงในพ้ืนที่ไปด้วย เพราะแม้มีรายได้เพ่ิมขึ้น แต่มีผลพ่วงถึงส านึกรักแผ่นดินเกิดและความอบอุ่น           
ในครอบครัว จึงตัดสินใจให้ชาวประมงพ้ืนบ้านน าเรือออกไปส ารวจพ้ืนที่บริเวณปากแม่น้ า พลอยอาศัยนั่งเรือไปกับ
เขาด้วย พร้อมกับครูธีรพจน์ หะยีอาแว ล่ามภาษามลายูประจ าพระองค์ ท าการจดบันทึกรายละเอียด บันทึกภาพ
มุมต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน ในที่สุดเห็นทางแก้ปัญหาระยาว คือจ าเป็นต้องสร้างแนวก าบังกั้นคลื่นบริเวณปากน้ า     
โดยใช้เขื่อนหินทิ้งความยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร จึงจะปิดกั้นตะกอนทรายที่ทับถมบริเวณปากแม่น้ าได้ กระทั่ง
ประสบผลส าเร็จเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ก่อประโยชน์ให้ชาวบ้านได้มาก 
   ทั้งนี้ ระหว่างที่ด ารงต าแหน่งปลัดอาวุโสที่อ าเภอสายบุรีนี้เอง ผมได้ผ่านหลักสูตรปลัดอาวุโส รุ่นที่ ๔ 
วันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ อีก ๒ ปีต่อมาจึงได้เป็นผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น (เจ้าพนักงาน
ปกครอง ๖) ฝ่ายท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ก่อนเข้าอบรมหลักสูตรนักเรียนนายอ าเภอรุ่นที่ ๒๘ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์-
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ เมื่อผ่านการอบรมแล้วจากนั้นอีก ๑ เดือนต่อมา ก็ย้ายไปเป็นปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.๖) 
ฝ่ายปกครองและพัฒนา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  ช่วงนั้นนอกเหนือจากการท างานแล้ว เวลาพักผ่อนส่วนตัว
ผมมักอยู่แต่ในบ้านพักไม่ชอบไปเที่ยวไหน จะมีบ้างเพราะชอบทะเล ถ้ามีเวลาว่างจึงไปเที่ยวเกาะตะรุเตาบ้าง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางค่ ากลางคืน ไม่ค่อยชอบงานสังสรรค์ ไม่ดื่มเหล้าเมายา แต่ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือพิมพ์ 
ดูทีวี หลังจากนี้ผมข้ามฟากไปปฏิบัติงานอยู่ที่ “อมก๋อย” อ าเภอที่อยู่ใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันท่ี        
๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ต าแหน่ง ณ เวลานั้น คือ “ประจ าจังหวัดเชียงใหม่” และรักษาการในต าแหน่ง “นายอ าเภอ”            
(เจ้าพนักงานปกครอง ๗) อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนขยับขึ้นเป็นนายอ าเภออมก๋อยเต็มตัวในปีเดียวกันนั่นเอง 
คือ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ และเลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ๘ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนายอ าเภอ (จพง.ปค.๘) อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕         
ตลอดระยะเวลาประมาณ ๓ ปีที่อ าเภออมก๋อย ผมพยายามใช้ประสบการณ์ท างานกับมวลชนอย่างมาก ลุยลงพ้ืนที่
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แบบสมบุกสมบัน ส่วนใหญ่มักขับรถยนต์โฟร์วีลลุยไปได้ทุกที่หรือไม่ก็ขี่จักรยานยนต์ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์
เอ็มทีเอ็กซ์ (MTX) ส่วนตัวเก่ามากขนาด ๑๒๕ ซีซี ตะลุยไปทั่ว ส่วนเวลาว่างมักนั่งหรือนอนอ่านหนังสือแบบสบาย ๆ 
บริเวณโถงชั้นสองของบ้านพัก หนังสือที่ต้องมีติดบ้านประจ าคือ นิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิค หรือไม่ก็เป็นหนังสือ
เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน การบริหาร หรือหนังสือเชิงปรัชญาชีวิต 
   “วิธีกำรท ำงำนของผมเวลำนั้นคือ จะทุ่มเททรัพยำกรทุกอย่ำงเพ่ือให้งำนส ำเร็จ นอกจำกนี้เนื่องจำกอมก๋อย 
เป็นพ้ืนที่เขำสูงชันสลับซับซ้อน ยำกล ำบำก บำงแห่งนั่งรถเข้ำไป ๓-๔ ชั่วโมงแล้ว ยังต้องเดินด้วยเท้ำอีก ๓-๔ ชั่วโมง 
รถเข้ำไม่ถึงเพรำะเป็นพ้ืนที่ทุรกันดำร ด้วยควำมต้องกำรท ำงำนที่เห็นผลได้ชัด ให้ควำมช่วยเหลือชำวบ้ำนที่เดือดร้อน
จริง ๆ รวมถึงกำรให้ควำมส ำคัญและเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับบุคลำกรที่ร่วมปฏิบัติงำนด้วย” 
   หลังปฏิบัติหน้าทีอ่ยู่ในพ้ืนที่อมก๋อยในฐานะ “นายอ าเภออมก๋อย” ได้ประมาณ ๓ ปี ถึงปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ผมก็รับโอนมาด ารงต าแหน่ง “หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่” สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งช่วงนี้
ผมเน้นวิธีการท างาน “แบบบูรณาการ” สร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้
การขับเคลื่อนงานของส านักงานจังหวัดรุดหน้าไปมาก 
   “ที่ว่ำเป็นยุทธศำสตร์งำนในส่วนแรกคือเรื่องงำนวำงแผน เมื่อก่อนเรียกฝ่ำยแผนและโครงกำร ผมจะให้
ควำมส ำคัญค่อนข้ำงสูง ใช้หลักยุทธศำสตร์วำงแผนมำจับ หลำยแห่งใช้กำรท ำงำนแบบมีแผนสั่งกำรจำกส่วนกลำง 
แต่ผมใช้ระบบกำรวำงแผนที่ระเบิดจำกพ้ืนที่ มีกำรวิเครำะห์ฐำนข้อมูลซึ่งถือเป็นหัวใจส ำคัญในกำรวำงแผนและ
พัฒนำ รวมถึงให้ควำมส ำคัญมำกกับกำรน ำผังเมืองรวมเชียงใหม่มำใช้ในกำรวำงแผนเพ่ือชี้น ำกำรพัฒนำ สำมำรถใช้
ข้อมูลเชิงกำยภำพวำงแผนพัฒนำเมืองได้อย่ำงเหมำะสม โดยเฉพำะกำรขยำยเมืองไปทำงทิศตะวันออก”  
   กลไกส าคัญส าหรับการร่วมวางแผนเพ่ือชี้น าการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ คือ กรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.) 
และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด) ซึ่งตั้งขึ้นเพ่ือให้
เกิดระบบการปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการน า
นโยบายการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่การปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการช่วยพัฒนา       
สถาบันเอกชนให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากการร่วมมือกัน 
แผนการชี้น าการพัฒนาโครงการหนึ่ง คือ ส่งเสริมการท า “ถนนวงแหวน” และ “ถนนรัศม”ี บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ผ่านไปตามเส้นทางส าคัญ กลายเป็นวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายกับเมืองบริวารเรียกว่าวงแหวนสายกลาง
และสายนอก ยุคสมัยนั้นยังไม่มีระบบการก าหนดต าแหน่งแบบ จีพีเอส (Global Positioning System : GPS) 
ในห้องท างานจึงได้ติดตั้งแผนที่ขนาดใหญ่ เมืองเชียงใหม่ไว้แผ่นหนึ่ง  ส าหรับใช้เมื่อน าเสนอรายละเอียด            
เพ่ือสื่อให้คนอ่ืนได้เข้าใจภาพรวมของเส้นทางคมนาคมที่จะกระจายความเจริญออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ กลายเป็น
มิติการพัฒนาเชิงกลุ่ม ท าให้เห็นระบบการท างานแบบเมืองแฝดระหว่าง เชียงใหม่-ล าพูน 
   ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง ด้วยเชียงใหม่เป็นเมืองที่มพีระต าหนักที่ประทับ เมืองที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน
ทุกพระองค์จะเสด็จ โดยเฉพาะการแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ช่วงฤดูหนาว
เป็นเวลา ๑-๒ เดือน จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมการรับเสด็จอย่างพร้อมพรั่ง ซึ่งแน่นอนว่า ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
เปรียบเสมือนแกนประสานการปฏิบัติ เพ่ือให้การถวายการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 
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แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ จะเน้นย้ าเรื่องของการจัดระบบการรับเสด็จให้สมบูรณ์
แบบที่สุด และท างานกันแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์ 
   อีกเรื่องที่ส าคัญ คือ การบริหารบุคคล สมัยก่อนหน้ายังไม่มีฝ่ายบุคคล แต่ผมเป็นคนที่ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาบุคคลากรถึงขั้นจัดด าเนินการอบรมตามหลักสูตร เช่น การอบรมข้าราชการที่มาอยู่ใหม่หรือบรรจุใหม่
ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญ เพราะหากเข้ามาเชียงใหม่แต่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด ไม่รู้ทิศทางการพัฒนา
ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้ได้ผลดี ต้องมีการอบรมและเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้จากทุกส่วนราชการ 
หรือเรื่องการให้บริการ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย เช่น ขนส่งจังหวัด ประกันสังคม ก็ให้มีกระบวนการ
ในการให้บริการที่สมบูรณ์และการพัฒนานักบริหารระดับต้น ซี ๖ ซี ๗ และการพัฒนานักบริหารระดับกลาง คือ ซี ๘ 
จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่าง ๆ  
   จากเชียงใหม่ ในที่สุดถึงเวลาของฤดูการโยกย้ายอีกครั้ง คราวนี้หวยออกมาส าหรับต าแหน่งใหม่ของผม 
คือ “ผู้อ านวยการกอง (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๘)” กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.) 
การกลับมารับต าแหน่งที่กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นการได้หวนกลับมายังจุดที่เคย
ผ่านประสบการณ์ท างานในยุคแรกที่ต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างประเทศมากมาย เพียงแต่ระยะเวลาห่างกันถึง ๑๕ ปี 
ผมเริ่มรับต าแหน่งเมื่อ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนก้าวสู่ต าแหน่ง “ปลัดจังหวัด” (เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ปกครอง ๙) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
   “ประสบกำรณ์จำกท่ีได้ไปเรียนและพักอำศัยในต่ำงประเทศ ท ำให้สำมำรถน ำมำใช้กับกำรท ำงำนได้มำก 
โดยเฉพำะเร่ืองภำษำ ควำมจริงผมเองเป็นคนที่เรียกว่ำไม่ค่อยอำย หรือภำษำชำวบ้ำนคือหน้ำด้ำน คือถ้ำขี้อำย
ภำษำจะไม่เร็ว ผมเป็นคนที่พูดผิดก็ช่ำง ไม่สนใจ ฉะนั้นจะพูดได้เร็ว ส่งภำษำกับคนได้เยอะถึงแม้พูดไม่เก่ง ใช่ว่ำมี
ไวยำกรณ์ดีมำกมำยอะไร แต่พอสื่อสำรกันได้แคล่วคล่อง ตรงนี้มีประโยชน์กับกำรท ำงำนให้กับฝ่ำยต่ำงประเทศ
ของกระทรวงมหำดไทยได้มำกพอควร ดังจะเห็นว่ำผมมีโอกำสได้ท ำงำนในหน่วยงำนนี้รวมแล้วหลำยปี” 
 
สู่ต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด-ผอ.ศอ.บต. 
   หลังด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๘) กองการต่างประเทศ ได้ปีเดียว ชีวิตก็ต้อง
โยกย้ายอีกครั้งหนึ่ง ปี ๒๕๓๘ ผมได้รับแต่งตั้งเป็น “ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งช่วงปลายปีนั้นเองได้เกิดน้ าท่วม
อย่างรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ปล่อยน้ าเข้าบริเวณพ้ืนที่ทุ่งมะขามหย่อง ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ทั้งยังสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง 
และในเดือนมกราคมปี ๒๕๓๙ ได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมเกษตรกร พร้อมทั้งทอดพระเนตรความก้าวหน้า
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กระทั่งถึงวันประวัติศาสตร์ส าคัญ คือ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด าเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง   
เป็นการส่วนพระองค์ เพ่ือทรงเกี่ยวข้าวในนาที่ใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่รอบพระราชานุสาวรีย์ฯ ตามโครงการ
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ส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งผมได้ท าหน้าที่ถวายเคียวที่วางไว้ในพานให้พระองค์ท่านทรงเกี่ยวข้าว นับเป็น      
บุญวาสนาอย่างยิ่งในชีวิตที่มีโอกาสได้ถวายงานอย่างใกล้ชิด  หลังจากนั้นต่อมาผมจึงได้รับแต่งตั้งเป็น             
“รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และจังหวัดอ่ืนๆ เป็นล าดับ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่  
สรุประยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง “รองผู้ว่าราชการจังหวัด” รวมกันแล้วยาวนานถึง ๖ ปี  
   ล่วงถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงสามารถก้าวสู่ต าแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ได้ โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการเป็นครั้งแรกที่จังหวัด “สิงห์บุรี” และยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ผู้ว่าซีอีโอ” อย่างจริงจัง 
เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) ด ารงต าแหน่งได้ปีเดียว ปีถัดมาคือ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ผมข้ามฟากมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด “นนทบุรี” สิ่งภูมิใจคือท าให้เกิด “การบูรณาการ” การท างานรวมหมู่ 
ภายใต้ความรู้สึกผูกพันต่อกันของผู้ปฏิบัติ ส่งผลถึงการท างานร่วมกันเพ่ือก่อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี กลายเป็นต้นแบบที่หลายๆ จังหวัดน าไปประยุกต์ใช้จนกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดี 
(Good view) จนเรียกกันติดปากว่า “นนทบุรีโมเดล” หนึ่งในปรากฏการณ์ส าคัญเรื่องการบูรณาการคนท างาน 
ถูกสะท้อนผ่านการรวมกลุ่มของคนกลุ่มหนึ่งที่ตั้งชื่อภายหลังว่า  “กลุ่มมิตรเมืองนนท์” มีสมาชิกหลายสิบคน     
จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น มีการจัดเลี้ยงพบปะพูดคุยกันอย่างสม่ าเสมอและยังคงมี       
การท างานกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือสานต่อเนื่องกันมา รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นทีม           
เกิดความคุ้นเคยต่อกัน ในที่สุดหลอมรวมเป็นความสามัคคีระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง เป็นที่มา
ของค า “นนทบุรีทีม” ถึงปัจจุบันก็ยังมีการรวมกันเป็นทีม แม้หลายคนจะเกษียณไปอยู่ท่ีอ่ืนแล้วก็ตาม 
   “ปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งขณะด ำรงต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี ก ำลังใจที่คอยดูแลช่วยเหลือ
ผมแทบทุกอย่ำงในชีวิตไม่ว่ำจะเผชิญภำวะใดก็ตำม คือคุณนุช หรือ ทิพวิภำ กัมปนำทแสนยำกร ซึ่งเข้ำมำมีบทบำท
หนุนส่งส ำคัญในฐำนะคู่ชีวิตคนส ำคัญ ตั้งแต่ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่กับอีกหลำยหน้ำที่
ในกำรปฏิบัติภำรกิจช่วยเหลือประชำชน ให้สมบทบำทหน้ำที่เป็นสมำชิกสภำกำชำดไทยและคนมหำดไทย รวมถึง
กำรพยำยำมหำทำงระดมตั้งกองทุนสนับสนุนกำรศึกษำข้ำรำชกำรสำยมหำดไทยอย่ำงต่อเนื่อง” 
   การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของชีวิตมาถึงอีกครั้ง หลังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นนทบุรี” ได้ ๒ ปี คราวนี้ผมถือเป็นโอกาสส าคัญที่จะได้แสดงฝีมือในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา เพราะเวลานั้น 
“ปัญหาไฟใต้” ก าลังปะทุขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให้ผมด ารงต าแหน่งนักปกครอง ๑๐ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.) จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะได้รับอนุมัติต าแหน่งรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย (นักปกครอง ๑๐) หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อลงพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน ผมจึงลุยงานเต็มที่ วางแผนท างานเชิงยุทธศาสตร์และวางงานความคิดเพ่ือขับเคลื่อน ศอ.บต. หลังการฟ้ืน
องค์กรใหม่ภายใต้สถานการณ์รอบด้านรุมเร้า เกิดเหตุร้ายแทบจะรายวัน ก่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน   
ของประชาชนในพืน้ที่ชายแดนใต ้กลายเป็น “สงครามความคิด” และ “แย่งชิงมวลชน”  
   “ในฐำนะ ผอ.ศอ.บต. สิ่งส ำคัญเบื้องต้นเมื่อมำรับบทบำทหน้ำที่ส ำคัญ คือ กำรเร่งจัดโครงสร้ำงภำยใน
องค์กร ด้วยสังคมตั้งควำมคำดหวังไว้ที่หน่วยงำนนี้สูงมำก ขณะที่ ศอ.บต. ยุคใหม่เริ่มต้นบนพ้ืนฐำนควำมไม่พร้อม
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แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ จะเน้นย้ าเรื่องของการจัดระบบการรับเสด็จให้สมบูรณ์
แบบที่สุด และท างานกันแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์ 
   อีกเรื่องที่ส าคัญ คือ การบริหารบุคคล สมัยก่อนหน้ายังไม่มีฝ่ายบุคคล แต่ผมเป็นคนที่ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาบุคคลากรถึงขั้นจัดด าเนินการอบรมตามหลักสูตร เช่น การอบรมข้าราชการที่มาอยู่ใหม่หรือบรรจุใหม่
ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญ เพราะหากเข้ามาเชียงใหม่แต่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด ไม่รู้ทิศทางการพัฒนา
ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้ได้ผลดี ต้องมีการอบรมและเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้จากทุกส่วนราชการ 
หรือเรื่องการให้บริการ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย เช่น ขนส่งจังหวัด ประกันสังคม ก็ให้มีกระบวนการ
ในการให้บริการที่สมบูรณ์และการพัฒนานักบริหารระดับต้น ซี ๖ ซี ๗ และการพัฒนานักบริหารระดับกลาง คือ ซี ๘ 
จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่าง ๆ  
   จากเชียงใหม่ ในที่สุดถึงเวลาของฤดูการโยกย้ายอีกครั้ง คราวนี้หวยออกมาส าหรับต าแหน่งใหม่ของผม 
คือ “ผู้อ านวยการกอง (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๘)” กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.) 
การกลับมารับต าแหน่งที่กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นการได้หวนกลับมายังจุดที่เคย
ผ่านประสบการณ์ท างานในยุคแรกที่ต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างประเทศมากมาย เพียงแต่ระยะเวลาห่างกันถึง ๑๕ ปี 
ผมเริ่มรับต าแหน่งเมื่อ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนก้าวสู่ต าแหน่ง “ปลัดจังหวัด” (เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ปกครอง ๙) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
   “ประสบกำรณ์จำกท่ีได้ไปเรียนและพักอำศัยในต่ำงประเทศ ท ำให้สำมำรถน ำมำใช้กับกำรท ำงำนได้มำก 
โดยเฉพำะเร่ืองภำษำ ควำมจริงผมเองเป็นคนที่เรียกว่ำไม่ค่อยอำย หรือภำษำชำวบ้ำนคือหน้ำด้ำน คือถ้ำขี้อำย
ภำษำจะไม่เร็ว ผมเป็นคนที่พูดผิดก็ช่ำง ไม่สนใจ ฉะนั้นจะพูดได้เร็ว ส่งภำษำกับคนได้เยอะถึงแม้พูดไม่เก่ง ใช่ว่ำมี
ไวยำกรณ์ดีมำกมำยอะไร แต่พอสื่อสำรกันได้แคล่วคล่อง ตรงนี้มีประโยชน์กับกำรท ำงำนให้กับฝ่ำยต่ำงประเทศ
ของกระทรวงมหำดไทยได้มำกพอควร ดังจะเห็นว่ำผมมีโอกำสได้ท ำงำนในหน่วยงำนนี้รวมแล้วหลำยปี” 
 
สู่ต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด-ผอ.ศอ.บต. 
   หลังด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๘) กองการต่างประเทศ ได้ปีเดียว ชีวิตก็ต้อง
โยกย้ายอีกครั้งหนึ่ง ปี ๒๕๓๘ ผมได้รับแต่งตั้งเป็น “ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งช่วงปลายปีนั้นเองได้เกิดน้ าท่วม
อย่างรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ปล่อยน้ าเข้าบริเวณพ้ืนที่ทุ่งมะขามหย่อง ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ทั้งยังสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง 
และในเดือนมกราคมปี ๒๕๓๙ ได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมเกษตรกร พร้อมทั้งทอดพระเนตรความก้าวหน้า
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กระทั่งถึงวันประวัติศาสตร์ส าคัญ คือ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด าเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง   
เป็นการส่วนพระองค์ เพ่ือทรงเกี่ยวข้าวในนาที่ใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่รอบพระราชานุสาวรีย์ฯ ตามโครงการ
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ส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งผมได้ท าหน้าที่ถวายเคียวที่วางไว้ในพานให้พระองค์ท่านทรงเกี่ยวข้าว นับเป็น      
บุญวาสนาอย่างยิ่งในชีวิตที่มีโอกาสได้ถวายงานอย่างใกล้ชิด  หลังจากนั้นต่อมาผมจึงได้รับแต่งตั้งเป็น             
“รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และจังหวัดอ่ืนๆ เป็นล าดับ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่  
สรุประยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง “รองผู้ว่าราชการจังหวัด” รวมกันแล้วยาวนานถึง ๖ ปี  
   ล่วงถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงสามารถก้าวสู่ต าแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ได้ โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการเป็นครั้งแรกที่จังหวัด “สิงห์บุรี” และยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ผู้ว่าซีอีโอ” อย่างจริงจัง 
เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) ด ารงต าแหน่งได้ปีเดียว ปีถัดมาคือ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ผมข้ามฟากมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด “นนทบุรี” สิ่งภูมิใจคือท าให้เกิด “การบูรณาการ” การท างานรวมหมู่ 
ภายใต้ความรู้สึกผูกพันต่อกันของผู้ปฏิบัติ ส่งผลถึงการท างานร่วมกันเพ่ือก่อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี กลายเป็นต้นแบบที่หลายๆ จังหวัดน าไปประยุกต์ใช้จนกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดี 
(Good view) จนเรียกกันติดปากว่า “นนทบุรีโมเดล” หนึ่งในปรากฏการณ์ส าคัญเรื่องการบูรณาการคนท างาน 
ถูกสะท้อนผ่านการรวมกลุ่มของคนกลุ่มหนึ่งที่ตั้งชื่อภายหลังว่า  “กลุ่มมิตรเมืองนนท์” มีสมาชิกหลายสิบคน     
จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น มีการจัดเลี้ยงพบปะพูดคุยกันอย่างสม่ าเสมอและยังคงมี       
การท างานกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือสานต่อเนื่องกันมา รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นทีม           
เกิดความคุ้นเคยต่อกัน ในที่สุดหลอมรวมเป็นความสามัคคีระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง เป็นที่มา
ของค า “นนทบุรีทีม” ถึงปัจจุบันก็ยังมีการรวมกันเป็นทีม แม้หลายคนจะเกษียณไปอยู่ท่ีอ่ืนแล้วก็ตาม 
   “ปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งขณะด ำรงต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี ก ำลังใจที่คอยดูแลช่วยเหลือ
ผมแทบทุกอย่ำงในชีวิตไม่ว่ำจะเผชิญภำวะใดก็ตำม คือคุณนุช หรือ ทิพวิภำ กัมปนำทแสนยำกร ซึ่งเข้ำมำมีบทบำท
หนุนส่งส ำคัญในฐำนะคู่ชีวิตคนส ำคัญ ตั้งแต่ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่กับอีกหลำยหน้ำที่
ในกำรปฏิบัติภำรกิจช่วยเหลือประชำชน ให้สมบทบำทหน้ำที่เป็นสมำชิกสภำกำชำดไทยและคนมหำดไทย รวมถึง
กำรพยำยำมหำทำงระดมตั้งกองทุนสนับสนุนกำรศึกษำข้ำรำชกำรสำยมหำดไทยอย่ำงต่อเนื่อง” 
   การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของชีวิตมาถึงอีกครั้ง หลังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นนทบุรี” ได้ ๒ ปี คราวนี้ผมถือเป็นโอกาสส าคัญที่จะได้แสดงฝีมือในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา เพราะเวลานั้น 
“ปัญหาไฟใต้” ก าลังปะทุขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให้ผมด ารงต าแหน่งนักปกครอง ๑๐ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.) จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะได้รับอนุมัติต าแหน่งรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย (นักปกครอง ๑๐) หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อลงพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน ผมจึงลุยงานเต็มที่ วางแผนท างานเชิงยุทธศาสตร์และวางงานความคิดเพ่ือขับเคลื่อน ศอ.บต. หลังการฟ้ืน
องค์กรใหม่ภายใต้สถานการณ์รอบด้านรุมเร้า เกิดเหตุร้ายแทบจะรายวัน ก่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน   
ของประชาชนในพืน้ที่ชายแดนใต ้กลายเป็น “สงครามความคิด” และ “แย่งชิงมวลชน”  
   “ในฐำนะ ผอ.ศอ.บต. สิ่งส ำคัญเบื้องต้นเมื่อมำรับบทบำทหน้ำที่ส ำคัญ คือ กำรเร่งจัดโครงสร้ำงภำยใน
องค์กร ด้วยสังคมตั้งควำมคำดหวังไว้ที่หน่วยงำนนี้สูงมำก ขณะที่ ศอ.บต. ยุคใหม่เริ่มต้นบนพ้ืนฐำนควำมไม่พร้อม
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แทบทุกด้ำน ทั้งเรื่องอำคำรสถำนที่ ต้องใช้สถำนที่เดิมซึ่งเป็นทรัพย์สินของกรมกำรปกครองและส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงมหำดไทย เป็นที่ท ำกำร มีสภำพทรุดโทรมมำกเนื่องจำกขำดกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง มีหลำยหน่วยงำน
เข้ำมำใช้งำน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มีอย่ำงจ ำกัด งบประมำณยังไม่มี ในขณะบุคลำกรซึ่งมีผู้ปฏิบัติงำนอยู่เดิม
สังกัดกรมกำรปกครองและส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทยอยู่ไม่ถึง ๒๐ คน จ ำเป็นต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ต้องมี
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ จัดท ำโครงสร้ำง จัดท ำกระบวนงำน ก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
จัดหำบุคลำกรมำปฏิบัติงำน และทุกอย่ำงต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งรีบ” 
   เวลานั้นผมยึดยุทธศาสตร์ในหลวง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นเข็มทิศท างาน ผ่านค าพูดที่มักใช้บ่อย ๆ 
ว่า “ภำพที่เห็นไม่เหมือนกับสิ่งที่เรำคิด สิ่งที่คิดไม่เหมือนที่เรำเห็น” นั่นหมายถึงปัญหาภาคใต้มีความซับซ้อน   
เวลาคิดจะแก้ต้องไม่ยึดหลักทฤษฎีทั่วไป แต่ต้องยึดแบบ “เทเลอร์เมด” (tailer made) ไม่ใช่เสื้อโหล ต้องเป็นเสื้อตัด 
เฉพาะปัญหาภาคใต้เวลาจะเสนอยุทธศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ ต้องคิดรอบด้าน คิดให้ลึก ถึงผลกระทบที่จะตามมา 
เพ่ือให้เกิดแรงกระเพ่ือม ประการที่สอง การให้โอกาสคนท างาน ประการที่สาม ต้องติดตามงานอย่างใกล้ชิด 
ประการที่สี่ ยึดหลักการบริหารอย่างท่ีเรียกว่า Accountability คือการรับผิดชอบต่อผลที่ตัวเองคิดจะท า หมายถึง
เวลาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท าอะไรก็แล้วแต่ เกิดผลอะไร ผมเองต้องรับผิดชอบ ไม่ปัดความรับผิดชอบให้คนอ่ืน
และประการที่ห้า คือ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมสรุปความแล้วสิ่งที่ผมท าคือ การเตรียมคน 
เตรียมใจ และเตรียมงาน ให้ดีที่สุด ผมระดมทีมงานชุดบุกเบิกมาท างานร่วมกันเต็มที่ โจทย์ส าคัญคือจะวางคน
ให้เหมาะสมกับงานอย่างไร ควรจะมีการเรียกใครที่มีคุณสมบัติพร้อมมาเสริมทีมเพ่ิมเติม พร้อมกันนั้นก็ต้องศึกษา
ว่า ศอ.บต. ยุคก่อนมีจุดอ่อนตรงไหน อย่างไร จนพบว่า เดิม ศอ.บต. มีจุดอ่อนตรงที่ไม่มีกรอบอัตราก าลังของตัวเอง 
คนที่มาอยู่กลับมีฐานะเป็นเพียงคนมาช่วยราชการ ส่วนงานหลัก ๆ จะส่งคนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ต้องการ
ให้มาท างาน ขณะที่ ศอ.บต. ยุคใหม่ท าเช่นนั้นไม่ได้แน่นอน เนื่องจากอยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญ โดยเฉพาะ
ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นช่วงวิกฤติ มีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เป็นจ านวนมาก ทั้งเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
เพราะฉะนั้นจึงต้องการคนที่มาแล้วสามารถช่วยกันท าให้ ศอ.บต. เดินหน้าท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาได้ทันที หลังจากนั้น
จึงมุ่งเข้าสู่เนื้องานส าคัญที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องลงมือท างานแข่งกับเวลาที่ต้องเสียไป ภายใต้สถานการณ์แวดล้อมรอบด้าน
ที่มีแต่ข่าวด้านลบ ไม่ว่าจะเป็นการท าร้ายชีวิตและทรัพย์สินหรือการข่มขู่ การปลุกกระแสม็อบต้านอ านาจรัฐ 
การปล่อยกระแสข่าวลือข่าวลวง ฯลฯ  
   เงื่อนไขหรือตัวแปรส าคัญที่จ าต้องเร่งด าเนินการให้เร็วที่สุดท่ามกลางสถานการณ์รุมเร้ารอบด้าน คือ  
การคิดวางแผนว่าจะท าอย่างไรทีส่ามารถแย่งชิงตัวเยาวชนในพ้ืนที่มาเป็นฝ่ายรัฐให้ได้ เรียกว่าเป็นการ “ชิงคนชิงพ้ืนที่ 
ชิงเวลา และชิงมวลชน” โดยแท้ รวมถึงการสร้างบทบาทรุกทางการเมือง โดยเฉพาะการเอาชนะจิตและใจ
ประชาชน (Winning Hearts and Minds) ซึ่งเป็นหัวใจและเงื่อนไขความส าเร็จที่แท้จริงของการต่อสู้เพ่ือเอาชนะ
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน การสร้างสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ก้าวหน้า
เพ่ือช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การขจัดเงื่อนไขความเป็นธรรม ท าให้ประชาชนรู้สึกมีที่พ่ึง และการให้ความส าคัญ
กับการสร้างความเข้าใจในประเด็นค าสอนทางศาสนาที่ถูกหยิบยกเป็นเงื่อนไขการต่อสู้โดยใช้ความรุนแรง ด้วยการส่งเสริม
บทบาทของ “ผู้รู้ทางศาสนา” สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และป้องกันแก้ไข
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ปัญหาความหวาดระแวงแตกแยกระหว่างพี่น้องต่างศาสนิกและชุมชนพุทธกับชุมชนมุสลิม นอกจากสนับสนุน
การจัดระบบชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ดูแลความปลอดภัยของตนเอง ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท ร่วมมือกับองค์กร/นักวิชาการด้านสันติวิธี ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหา และยังส่ง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณลงไปช่วยเหลือหน่วยพ้ืนทีแ่ก้ไขปัญหาดังกล่าวหลายชุมชน  
   ทั้งนี้เชื่อว่าการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมบทบาทผู้น าท้องถิ่น ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน ปัญญาชน
มุสลิม เยาวชน นักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาชนและทุกภาคส่วน แก้ปัญหาและพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน 
ถือเป็น “หัวใจ” การท างานของ ศอ.บต. ภายใต้แนวคิด “คนในท้องถิ่นจะต้องมีบทบำทในกำรแก้ไขปัญหำของ
ตนเอง” ซึ่งนอกจากจะมีการตั้งสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขทั้งระดับ ศอ.บต. จังหวัด และอ าเภอแล้ว ศอ.บต. 
ยังจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ สภาชาวบ้าน เวทีประชาชน ระดมความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วม   
ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งยังส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายขบวนการสันติภาพเพ่ือให้เกิดพลังในการด าเนินงาน  
 
จุดสูงสุดในชีวิตราชการ 
   ผมทุ่มเทท างานในฐานะรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อ านวยการ ศอ.บต. ตั้งแต่แรกเข้ารับ
ต าแหน่งเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทั่งถึงเวลาโยกย้ายอีกครั้งปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ชายแดนใต้ประมาณ ๓ ปี 
   คราวนี้นับว่าถึงเวลาคืนกรุงมุ่งสู่ศูนย์กลาง หลังผ่านการปฏิบัติหน้าที่ที่เรียกได้ว่าบรรณาการแทบทุกรสชาติ
ของชีวิต ผมกลับคืนสู่เมืองกรุงยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี และนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาด ารงต าแหน่ง “รองปลัดกระทรวงมหาดไทย” เพียงบทบาทเดียว ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลเรื่องความมั่นคง ๒ กรมส าคัญ คือ กรมที่ดิน และกรมการปกครอง แต่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
เวลานั้นกลับให้รองปลัดด้านความมั่นคงดูแลเฉพาะ “กรมที่ดิน” เพียงหน่วยงานเดียว ตัดงาน “กรมการปกครอง” 
ออกไปจากบทบาทหน้าที่ ซึ่งตามหลักปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ภายหลังส านักงาน ก.พ.ร. ก็ยืนยันว่าท าไม่ได้  
   ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร ดูแลงานส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยทั้งหมด กลับถูกยกเว้นในการดูแลงานกองการเจ้าหน้าที่และการคลังอีก เรียกว่าตัดบทบาทในหน่วย
ส าคัญคือ “บุคคลและการเงินการคลัง” ถือเป็นการเลือกปฏิบัติและเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรมเป็นอย่างยิ่ง 
   “โดยบทบำทผมต้องดูแลกรมที่ดินและกรมกำรปกครอง แต่เป็นที่ประหลำด มีค ำสั่งว่ำไม่ต้องดูแล
กรมกำรปกครอง ถือเป็นค ำสั่งที่ไม่ชอบ ไม่ถูกต้องด้วยระบบ แต่ผมเฉย ๆ ยอมรับว่ำช่วงที่ผ่ำนมำ ๒-๓ ปี
กระทรวงฯ เหมือนอยำกให้ผมได้พักผ่อนเหลือเกิน เลยท ำงำนอะไรอย่ำงจริงจังไม่ได้มำก พอมำเป็นปลัดฯ  แม้จะมี
เวลำแค่ปีเดียว แตก็่พยำยำมท ำอะไรให้เข้ำที่เข้ำทำง ให้เกิดควำมเป็นธรรมกับทุกคนทุกฝ่ำย” 
   อย่างไรก็ตาม แม้ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม แต่ผมยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทไม่ย่อท้อ 
ไม่ว่าจะในฐานะรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง กับงานที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดิน และรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย ฝ่ายบริหาร ช่วงนี้ท าให้เป็นอีกครั้งที่มีโอกาสน าประสบการณ์ความรู้ด้าน  “นิติศาสตร์” มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะในฐานะ “ประธานคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย” ก่อนหน้านี้
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แทบทุกด้ำน ทั้งเรื่องอำคำรสถำนที่ ต้องใช้สถำนที่เดิมซึ่งเป็นทรัพย์สินของกรมกำรปกครองและส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงมหำดไทย เป็นที่ท ำกำร มีสภำพทรุดโทรมมำกเนื่องจำกขำดกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง มีหลำยหน่วยงำน
เข้ำมำใช้งำน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มีอย่ำงจ ำกัด งบประมำณยังไม่มี ในขณะบุคลำกรซึ่งมีผู้ปฏิบัติงำนอยู่เดิม
สังกัดกรมกำรปกครองและส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทยอยู่ไม่ถึง ๒๐ คน จ ำเป็นต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ต้องมี
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ จัดท ำโครงสร้ำง จัดท ำกระบวนงำน ก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
จัดหำบุคลำกรมำปฏิบัติงำน และทุกอย่ำงต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งรีบ” 
   เวลานั้นผมยึดยุทธศาสตร์ในหลวง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นเข็มทิศท างาน ผ่านค าพูดที่มักใช้บ่อย ๆ 
ว่า “ภำพที่เห็นไม่เหมือนกับสิ่งที่เรำคิด สิ่งที่คิดไม่เหมือนที่เรำเห็น” นั่นหมายถึงปัญหาภาคใต้มีความซับซ้อน   
เวลาคิดจะแก้ต้องไม่ยึดหลักทฤษฎีทั่วไป แต่ต้องยึดแบบ “เทเลอร์เมด” (tailer made) ไม่ใช่เสื้อโหล ต้องเป็นเสื้อตัด 
เฉพาะปัญหาภาคใต้เวลาจะเสนอยุทธศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ ต้องคิดรอบด้าน คิดให้ลึก ถึงผลกระทบที่จะตามมา 
เพ่ือให้เกิดแรงกระเพ่ือม ประการที่สอง การให้โอกาสคนท างาน ประการที่สาม ต้องติดตามงานอย่างใกล้ชิด 
ประการที่สี่ ยึดหลักการบริหารอย่างท่ีเรียกว่า Accountability คือการรับผิดชอบต่อผลที่ตัวเองคิดจะท า หมายถึง
เวลาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท าอะไรก็แล้วแต่ เกิดผลอะไร ผมเองต้องรับผิดชอบ ไม่ปัดความรับผิดชอบให้คนอ่ืน
และประการที่ห้า คือ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมสรุปความแล้วสิ่งที่ผมท าคือ การเตรียมคน 
เตรียมใจ และเตรียมงาน ให้ดีที่สุด ผมระดมทีมงานชุดบุกเบิกมาท างานร่วมกันเต็มที่ โจทย์ส าคัญคือจะวางคน
ให้เหมาะสมกับงานอย่างไร ควรจะมีการเรียกใครที่มีคุณสมบัติพร้อมมาเสริมทีมเพ่ิมเติม พร้อมกันนั้นก็ต้องศึกษา
ว่า ศอ.บต. ยุคก่อนมีจุดอ่อนตรงไหน อย่างไร จนพบว่า เดิม ศอ.บต. มีจุดอ่อนตรงที่ไม่มีกรอบอัตราก าลังของตัวเอง 
คนที่มาอยู่กลับมีฐานะเป็นเพียงคนมาช่วยราชการ ส่วนงานหลัก ๆ จะส่งคนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ต้องการ
ให้มาท างาน ขณะที่ ศอ.บต. ยุคใหม่ท าเช่นนั้นไม่ได้แน่นอน เนื่องจากอยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญ โดยเฉพาะ
ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นช่วงวิกฤติ มีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เป็นจ านวนมาก ทั้งเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
เพราะฉะนั้นจึงต้องการคนที่มาแล้วสามารถช่วยกันท าให้ ศอ.บต. เดินหน้าท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาได้ทันที หลังจากนั้น
จึงมุ่งเข้าสู่เนื้องานส าคัญที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องลงมือท างานแข่งกับเวลาที่ต้องเสียไป ภายใต้สถานการณ์แวดล้อมรอบด้าน
ที่มีแต่ข่าวด้านลบ ไม่ว่าจะเป็นการท าร้ายชีวิตและทรัพย์สินหรือการข่มขู่ การปลุกกระแสม็อบต้านอ านาจรัฐ 
การปล่อยกระแสข่าวลือข่าวลวง ฯลฯ  
   เงื่อนไขหรือตัวแปรส าคัญที่จ าต้องเร่งด าเนินการให้เร็วที่สุดท่ามกลางสถานการณ์รุมเร้ารอบด้าน คือ  
การคิดวางแผนว่าจะท าอย่างไรทีส่ามารถแย่งชิงตัวเยาวชนในพ้ืนที่มาเป็นฝ่ายรัฐให้ได้ เรียกว่าเป็นการ “ชิงคนชิงพ้ืนที่ 
ชิงเวลา และชิงมวลชน” โดยแท้ รวมถึงการสร้างบทบาทรุกทางการเมือง โดยเฉพาะการเอาชนะจิตและใจ
ประชาชน (Winning Hearts and Minds) ซึ่งเป็นหัวใจและเงื่อนไขความส าเร็จที่แท้จริงของการต่อสู้เพ่ือเอาชนะ
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน การสร้างสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ก้าวหน้า
เพ่ือช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การขจัดเงื่อนไขความเป็นธรรม ท าให้ประชาชนรู้สึกมีที่พ่ึง และการให้ความส าคัญ
กับการสร้างความเข้าใจในประเด็นค าสอนทางศาสนาที่ถูกหยิบยกเป็นเงื่อนไขการต่อสู้โดยใช้ความรุนแรง ด้วยการส่งเสริม
บทบาทของ “ผู้รู้ทางศาสนา” สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และป้องกันแก้ไข
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ปัญหาความหวาดระแวงแตกแยกระหว่างพี่น้องต่างศาสนิกและชุมชนพุทธกับชุมชนมุสลิม นอกจากสนับสนุน
การจัดระบบชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ดูแลความปลอดภัยของตนเอง ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท ร่วมมือกับองค์กร/นักวิชาการด้านสันติวิธี ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหา และยังส่ง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณลงไปช่วยเหลือหน่วยพ้ืนทีแ่ก้ไขปัญหาดังกล่าวหลายชุมชน  
   ทั้งนี้เชื่อว่าการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมบทบาทผู้น าท้องถิ่น ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน ปัญญาชน
มุสลิม เยาวชน นักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาชนและทุกภาคส่วน แก้ปัญหาและพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน 
ถือเป็น “หัวใจ” การท างานของ ศอ.บต. ภายใต้แนวคิด “คนในท้องถิ่นจะต้องมีบทบำทในกำรแก้ไขปัญหำของ
ตนเอง” ซึ่งนอกจากจะมีการตั้งสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขทั้งระดับ ศอ.บต. จังหวัด และอ าเภอแล้ว ศอ.บต. 
ยังจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ สภาชาวบ้าน เวทีประชาชน ระดมความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วม   
ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งยังส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายขบวนการสันติภาพเพ่ือให้เกิดพลังในการด าเนินงาน  
 
จุดสูงสุดในชีวิตราชการ 
   ผมทุ่มเทท างานในฐานะรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อ านวยการ ศอ.บต. ตั้งแต่แรกเข้ารับ
ต าแหน่งเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทั่งถึงเวลาโยกย้ายอีกครั้งปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ชายแดนใต้ประมาณ ๓ ปี 
   คราวนี้นับว่าถึงเวลาคืนกรุงมุ่งสู่ศูนย์กลาง หลังผ่านการปฏิบัติหน้าที่ที่เรียกได้ว่าบรรณาการแทบทุกรสชาติ
ของชีวิต ผมกลับคืนสู่เมืองกรุงยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี และนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาด ารงต าแหน่ง “รองปลัดกระทรวงมหาดไทย” เพียงบทบาทเดียว ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลเรื่องความมั่นคง ๒ กรมส าคัญ คือ กรมที่ดิน และกรมการปกครอง แต่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
เวลานั้นกลับให้รองปลัดด้านความมั่นคงดูแลเฉพาะ “กรมที่ดิน” เพียงหน่วยงานเดียว ตัดงาน “กรมการปกครอง” 
ออกไปจากบทบาทหน้าที่ ซึ่งตามหลักปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ภายหลังส านักงาน ก.พ.ร. ก็ยืนยันว่าท าไม่ได้  
   ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร ดูแลงานส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยทั้งหมด กลับถูกยกเว้นในการดูแลงานกองการเจ้าหน้าที่และการคลังอีก เรียกว่าตัดบทบาทในหน่วย
ส าคัญคือ “บุคคลและการเงินการคลัง” ถือเป็นการเลือกปฏิบัติและเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรมเป็นอย่างยิ่ง 
   “โดยบทบำทผมต้องดูแลกรมที่ดินและกรมกำรปกครอง แต่เป็นที่ประหลำด มีค ำสั่งว่ำไม่ต้องดูแล
กรมกำรปกครอง ถือเป็นค ำสั่งที่ไม่ชอบ ไม่ถูกต้องด้วยระบบ แต่ผมเฉย ๆ ยอมรับว่ำช่วงที่ผ่ำนมำ ๒-๓ ปี
กระทรวงฯ เหมือนอยำกให้ผมได้พักผ่อนเหลือเกิน เลยท ำงำนอะไรอย่ำงจริงจังไม่ได้มำก พอมำเป็นปลัดฯ  แม้จะมี
เวลำแค่ปีเดียว แตก็่พยำยำมท ำอะไรให้เข้ำที่เข้ำทำง ให้เกิดควำมเป็นธรรมกับทุกคนทุกฝ่ำย” 
   อย่างไรก็ตาม แม้ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม แต่ผมยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทไม่ย่อท้อ 
ไม่ว่าจะในฐานะรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง กับงานที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดิน และรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย ฝ่ายบริหาร ช่วงนี้ท าให้เป็นอีกครั้งที่มีโอกาสน าประสบการณ์ความรู้ด้าน  “นิติศาสตร์” มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะในฐานะ “ประธานคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย” ก่อนหน้านี้
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คณะกรรมการชุดนี้ ไม่ค่อยได้รับความใส่ใจจากผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายให้มาก ากับดูแลงานตามท่ีควรจะเป็น 
การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาไม่นาน แต่ผมกลับให้ความส าคัญกับเรื่องเหล่านี้ หากมีเวลาก็จะมาเป็นประธาน
การประชุมแทบทุกครั้ง และหากมีการเสนอร่างกฎหมายหรือเสนอข้อหารือเพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริง จะซักถามข้อมูล
อย่างละเอียดด้วยตัวเอง พร้อมให้โอกาสชี้แจงเต็มที่ส าหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กฤษฎีกา อัยการ หรืออดีตข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือร่วมตรวจพิจารณา ตีความ วินิจฉัยข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เสนอหลายร้อยฉบับ
ในแต่ละป ีเพ่ือให้เกิดคุณประโยชน์จริง ๆ 
   นอกจากนี้อีกประเด็นส าคัญ ผมใช้วิธีผสมผสานระหว่างข้อเท็จจริงกับความเห็นทางกฎหมาย ด้วยความเป็น
ทั้งนักกฎหมายและนักปกครอง ผมเป็นนักกฎหมายที่ยึดหลักการ ขณะเดียวกันพยายามใช้หลักนักปกครอง นักรัฐศาสตร์
เข้ามาผสมผสาน เช่น กรณีหารือเกี่ยวกับปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้ได้ผลสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่
กลายเป็นมติคณะกรรมการร่างกฎหมาย ให้หน่วยงานอ่ืนใช้เป็นหลักปฏิบัติทางกฎหมายได้ โดยก าชับให้ส านัก
กฎหมาย กระทรวงมหาดไทย ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมหลักกฎหมายแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ 
   “ทักษะกำรประชุมท ำงำน ผมเปิดโอกำสให้ผู้ร่วมประชุมให้ข้อมูลเต็มที่ ปกติคนเป็นผู้บังคับบัญชำ
ระดับสูงมักไม่ค่อยฟังคนอ่ืน แต่ผมจะอดทนรับฟังทุกฝ่ำยอย่ำงรอบด้ำนเพ่ือก่อประโยชน์ในกำรหำแนวทำงแก้ไข
ปัญหำ” 
   จุดหักเหส าคัญครั้งหนึ่งของผมขณะด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย สมควรถูกจารึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร ณ ที่นี้ คือช่วงมีประกาศว่าจะมีการสรรหา “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” คนใหม่ มีข่าวปรากฏ
ตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าผมจะไม่สมัคร ไม่แสดงวิสัยทัศน์ ท าให้ผู้ติดตาม คนใกล้ชิด หรือข้าราชการสายมหาดไทย 
ต่างเกิดอาการงงงันว่า “เกิดอะไรขึ้น?” 
   “ตรงนี้คนยังคงงงว่ำท ำไมผมไม่เอำด้วย ประเด็นคือ ทำงกำรเมืองคิดว่ำค่อนข้ำงไม่สบำยใจถ้ำผมเป็น
ปลัดกระทรวงฯ เพรำะผมเป็นคนไม่ยอมให้มีกำรด ำเนินกำรในสิ่งไม่ถูกต้อง เพรำะฉะนั้นจึงหำวิธีสร้ำงกระบวนกำร
ขึน้มำให้มีกำรเขียนวิสัยทัศน์หรือกรอบเกณฑ์กติกำเพ่ือให้มีกำรสรรหำ เดิมมีกระบวนกำรเช่นนี้อยู่แล้ว ผมในฐำนะ
รองปลัดอำวุโสสูงสุดย่อมมีสิทธิ์ แต่ผมไม่สมัคร ไม่ขอแสดงวิสัยทัศน์ เพรำะรู้ว่ำแสดงแล้วผู้มีอ ำนำจก็ไม่สนใจไม่เอำ 
ผมเลยพูดหลำยครั้ง หำกมีคนถำมว่ำท ำไมไม่แสดงวิสัยทัศน์ ผมจะบอกกลับไปว่ำ ถ้ำผมแสดงวิสัยทัศน์แล้ว
เหมำะสม จะตั้งผมเป็นปลัดกระทรวงหรือเปล่ำ” 
   จะอย่างไรก็ตาม ถึงที่สุดแล้วทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ได้มีมติแต่งตั้งให้ผม
ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ความว่ามี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากต าแหน่งรองปลัดกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย  
ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
   ตลอดระยะที่ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อรู้ดีว่าเป็นช่วงท้ายใกล้เกษียณอายุราชการแล้ว 
ผมยิ่งทุ่มเทท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถแม้จะเผชิญปัญหาอุปสรรคหลายด้าน โดยเฉพาะแรงเสียดทาน 
ทางการเมืองและแรงกดดันจากระบบงานราชการ ผมผ่านเหตุการณ์มากมาย เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับ
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พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ค่อนข้างเร็วในบรรดาช่วงเวลาที่มีการโปรดเกล้าฯ ที่ผ่านมา เหมือนผ่าน
คณะรัฐมนตรีได้ประมาณ ๓ - ๔ วันก็ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว หลังจากนั้นเกิดวิกฤตการณ์
ต่อเนื่องมาตลอด ทั้งปัญหาน้ าท่วม การเยียวยาฟ้ืนฟู หรือกระแสการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย  
   แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็นระลอก แต่ในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทย ผมพยายาม
ท างานเต็มที่ เน้นสร้างผลงานเป็นหลักจนมีโครงการส าคัญที่เกิดขึ้นหลายโครงการ ประกอบด้วย ๑.การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติในระดับพ้ืนที่ ด าเนินการสร้างสังคมไทยให้มีความสมานฉันท์ ประชาชนในชาติ
มีความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีการขับเคลื่อนแผนงานในระดับพ้ืนที่ เช่น ขยายผลพ้ืนที่ปิดทองหลังพระสืบสานแนวทาง
พระราชด าริโดยยึดหลักการท างาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ใน ๑๐ จังหวัด การจัดประชุมการขับเคลื่อนแผนงาน
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ จัดโครงสร้างสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและทางสังคม ฯลฯ 
๒.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยพลังแผ่นดิน ๓.การบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและการเร่งรัด
ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบภัย ๔.สนับสนุนการน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
กลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕.ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ๖.ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านชุมชน (SML) ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ ๗.ยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ิมช่องทางตลาดเชิงรุก
ทั้งภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน ๘.เพ่ิมขีดความสามารถและบทบาทฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยความมั่นคงภายใน และการอ านวยความเป็นธรรมในสังคม ๙.เร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศและสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ๑๐.เสริมสร้างระบบ
คุณธรรมและน าบริการที่ดีสู่ประชาชน ด้วยการปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑.สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ๑๒.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินทุกระดับ 
   “สิ่งหนึ่งที่ต้องยึดไว้เป็นสรณะส ำหรับกำรท ำงำนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน คือ ต้องเป็นคนหนักแน่น ที่ส ำคัญ
ที่สุดต้องปล่อยวำงให้เป็น มนุษย์มีสองมือ สองเท้ำ สองตำ สองหู ย่อมท ำให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรรับรู้เท่ำกันทุกคน 
เพรำะฉะนั้นส ำหรับผม หลำยเรื่องท ำได้ หลำยเรื่องท ำไม่ได้ ถ้ำท ำไม่ได้แล้วไม่ยอม ไปตีโพยตีพำย เสียอกเสียใจ 
แสดงว่ำปล่อยวำงไม่เป็น บำงเรื่องเรำสำมำรถท ำได้ดี แต่บำงเรื่องเกินควำมสำมำรถ หรือถึงขั้นเสียใจด้วยซ้ ำ        
ก็ต้องว่ำตำมนั้น เพรำะเป็นเรื่องจริง กำรบริหำรควำมรู้สึกของคนไม่ใช่เรื่องง่ำย เป็นทั้งศำสตร์และศิลป์ ในหลักกำร
บริหำร หำกทุกคนพยำยำมบริหำรและใช้หลักกำรที่ถูกต้อง ทุกอย่ำงจะง่ำยขึ้น” 
   ท้ายที่สุด นอกจากวิชาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหรืออบรมในสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หลักสูตรบริหารรัฐกิจ M.P.A. 
จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลักสูตรอ่ืนๆ บวกรวมกับการตั้ง “ปณิธาน” ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ บทสรุปของผมส าหรับชีวิตการท างานเหมือนได้อุทิศท างานให้ราชการ
มาพอสมควร และราชการก็ให้เรามาพอสมควร สิ่งที่หวังจะให้อยู่คู่กับมหาดไทยไปอีกนาน เป็นเรื่องของการท าให้
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คณะกรรมการชุดนี้ ไม่ค่อยได้รับความใส่ใจจากผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายให้มาก ากับดูแลงานตามท่ีควรจะเป็น 
การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาไม่นาน แต่ผมกลับให้ความส าคัญกับเรื่องเหล่านี้ หากมีเวลาก็จะมาเป็นประธาน
การประชุมแทบทุกครั้ง และหากมีการเสนอร่างกฎหมายหรือเสนอข้อหารือเพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริง จะซักถามข้อมูล
อย่างละเอียดด้วยตัวเอง พร้อมให้โอกาสชี้แจงเต็มที่ส าหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กฤษฎีกา อัยการ หรืออดีตข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือร่วมตรวจพิจารณา ตีความ วินิจฉัยข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เสนอหลายร้อยฉบับ
ในแต่ละป ีเพ่ือให้เกิดคุณประโยชน์จริง ๆ 
   นอกจากนี้อีกประเด็นส าคัญ ผมใช้วิธีผสมผสานระหว่างข้อเท็จจริงกับความเห็นทางกฎหมาย ด้วยความเป็น
ทั้งนักกฎหมายและนักปกครอง ผมเป็นนักกฎหมายที่ยึดหลักการ ขณะเดียวกันพยายามใช้หลักนักปกครอง นักรัฐศาสตร์
เข้ามาผสมผสาน เช่น กรณีหารือเกี่ยวกับปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้ได้ผลสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่
กลายเป็นมติคณะกรรมการร่างกฎหมาย ให้หน่วยงานอ่ืนใช้เป็นหลักปฏิบัติทางกฎหมายได้ โดยก าชับให้ส านัก
กฎหมาย กระทรวงมหาดไทย ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมหลักกฎหมายแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ 
   “ทักษะกำรประชุมท ำงำน ผมเปิดโอกำสให้ผู้ร่วมประชุมให้ข้อมูลเต็มที่ ปกติคนเป็นผู้บังคับบัญชำ
ระดับสูงมักไม่ค่อยฟังคนอ่ืน แต่ผมจะอดทนรับฟังทุกฝ่ำยอย่ำงรอบด้ำนเพ่ือก่อประโยชน์ในกำรหำแนวทำงแก้ไข
ปัญหำ” 
   จุดหักเหส าคัญครั้งหนึ่งของผมขณะด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย สมควรถูกจารึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร ณ ที่นี้ คือช่วงมีประกาศว่าจะมีการสรรหา “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” คนใหม่ มีข่าวปรากฏ
ตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าผมจะไม่สมัคร ไม่แสดงวิสัยทัศน์ ท าให้ผู้ติดตาม คนใกล้ชิด หรือข้าราชการสายมหาดไทย 
ต่างเกิดอาการงงงันว่า “เกิดอะไรขึ้น?” 
   “ตรงนี้คนยังคงงงว่ำท ำไมผมไม่เอำด้วย ประเด็นคือ ทำงกำรเมืองคิดว่ำค่อนข้ำงไม่สบำยใจถ้ำผมเป็น
ปลัดกระทรวงฯ เพรำะผมเป็นคนไม่ยอมให้มีกำรด ำเนินกำรในสิ่งไม่ถูกต้อง เพรำะฉะนั้นจึงหำวิธีสร้ำงกระบวนกำร
ขึน้มำให้มีกำรเขียนวิสัยทัศน์หรือกรอบเกณฑ์กติกำเพ่ือให้มีกำรสรรหำ เดิมมีกระบวนกำรเช่นนี้อยู่แล้ว ผมในฐำนะ
รองปลัดอำวุโสสูงสุดย่อมมีสิทธิ์ แต่ผมไม่สมัคร ไม่ขอแสดงวิสัยทัศน์ เพรำะรู้ว่ำแสดงแล้วผู้มีอ ำนำจก็ไม่สนใจไม่เอำ 
ผมเลยพูดหลำยครั้ง หำกมีคนถำมว่ำท ำไมไม่แสดงวิสัยทัศน์ ผมจะบอกกลับไปว่ำ ถ้ำผมแสดงวิสัยทัศน์แล้ว
เหมำะสม จะตั้งผมเป็นปลัดกระทรวงหรือเปล่ำ” 
   จะอย่างไรก็ตาม ถึงที่สุดแล้วทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ได้มีมติแต่งตั้งให้ผม
ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ความว่ามี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากต าแหน่งรองปลัดกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย  
ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
   ตลอดระยะที่ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อรู้ดีว่าเป็นช่วงท้ายใกล้เกษียณอายุราชการแล้ว 
ผมยิ่งทุ่มเทท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถแม้จะเผชิญปัญหาอุปสรรคหลายด้าน โดยเฉพาะแรงเสียดทาน 
ทางการเมืองและแรงกดดันจากระบบงานราชการ ผมผ่านเหตุการณ์มากมาย เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับ
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พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ค่อนข้างเร็วในบรรดาช่วงเวลาที่มีการโปรดเกล้าฯ ที่ผ่านมา เหมือนผ่าน
คณะรัฐมนตรีได้ประมาณ ๓ - ๔ วันก็ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว หลังจากนั้นเกิดวิกฤตการณ์
ต่อเนื่องมาตลอด ทั้งปัญหาน้ าท่วม การเยียวยาฟ้ืนฟู หรือกระแสการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย  
   แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็นระลอก แต่ในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทย ผมพยายาม
ท างานเต็มที่ เน้นสร้างผลงานเป็นหลักจนมีโครงการส าคัญที่เกิดขึ้นหลายโครงการ ประกอบด้วย ๑.การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติในระดับพ้ืนที่ ด าเนินการสร้างสังคมไทยให้มีความสมานฉันท์ ประชาชนในชาติ
มีความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีการขับเคลื่อนแผนงานในระดับพ้ืนที่ เช่น ขยายผลพ้ืนที่ปิดทองหลังพระสืบสานแนวทาง
พระราชด าริโดยยึดหลักการท างาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ใน ๑๐ จังหวัด การจัดประชุมการขับเคลื่อนแผนงาน
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ จัดโครงสร้างสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและทางสังคม ฯลฯ 
๒.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยพลังแผ่นดิน ๓.การบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและการเร่งรัด
ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบภัย ๔.สนับสนุนการน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
กลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕.ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ๖.ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านชุมชน (SML) ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ ๗.ยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ิมช่องทางตลาดเชิงรุก
ทั้งภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน ๘.เพ่ิมขีดความสามารถและบทบาทฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยความม่ันคงภายใน และการอ านวยความเป็นธรรมในสังคม ๙.เร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศและสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ๑๐.เสริมสร้างระบบ
คุณธรรมและน าบริการที่ดีสู่ประชาชน ด้วยการปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑.สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ๑๒.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินทุกระดับ 
   “สิ่งหนึ่งที่ต้องยึดไว้เป็นสรณะส ำหรับกำรท ำงำนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน คือ ต้องเป็นคนหนักแน่น ที่ส ำคัญ
ที่สุดต้องปล่อยวำงให้เป็น มนุษย์มีสองมือ สองเท้ำ สองตำ สองหู ย่อมท ำให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรรับรู้เท่ำกันทุกคน 
เพรำะฉะนั้นส ำหรับผม หลำยเรื่องท ำได้ หลำยเรื่องท ำไม่ได้ ถ้ำท ำไม่ได้แล้วไม่ยอม ไปตีโพยตีพำย เสียอกเสียใจ 
แสดงว่ำปล่อยวำงไม่เป็น บำงเรื่องเรำสำมำรถท ำได้ดี แต่บำงเรื่องเกินควำมสำมำรถ หรือถึงขั้นเสียใจด้วยซ้ ำ        
ก็ต้องว่ำตำมนั้น เพรำะเป็นเรื่องจริง กำรบริหำรควำมรู้สึกของคนไม่ใช่เรื่องง่ำย เป็นทั้งศำสตร์และศิลป์ ในหลักกำร
บริหำร หำกทุกคนพยำยำมบริหำรและใช้หลักกำรที่ถูกต้อง ทุกอย่ำงจะง่ำยขึ้น” 
   ท้ายที่สุด นอกจากวิชาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหรืออบรมในสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หลักสูตรบริหารรัฐกิจ M.P.A. 
จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลักสูตรอ่ืนๆ บวกรวมกับการตั้ง “ปณิธาน” ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ บทสรุปของผมส าหรับชีวิตการท างานเหมือนได้อุทิศท างานให้ราชการ
มาพอสมควร และราชการก็ให้เรามาพอสมควร สิ่งที่หวังจะให้อยู่คู่กับมหาดไทยไปอีกนาน เป็นเรื่องของการท าให้



- ๗๑๒ - 

กระทรวงมหาดไทยยังเป็นที่พ่ึงของชาวบ้านได้ เรื่องใหญ่คือการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ซึ่งก่อนที่จะท าได้ทุกคนต้องอยู่
ภายใต้ระบบที่ได้ชื่อว่าเป็น “ระบบคุณธรรม”  

เหล่านี้คือสิ่งที่ผมพยายามลงมือท าอยู่ตลอดมาทั้งชีวิต เพราะฉะนั้นหากทุกคนพยายามส่งเสริม เชิดชูคนดี
คนเก่งให้มีส่วนในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้น า พร้อมดูแลทุกข์สุขพ่ีน้องรับใช้ประชาชนได้ นี่คือสิ่งที่อยากเห็นอยากให้
ด ารงอยู่เคียงคู่กับมหาดไทยตลอดไป ประการส าคัญคือขอให้ระบบคุณธรรมด ารงอยู่ในใจทุกผู้คนตราบนานเท่านาน 
ตลอดชั่วชีวิตของคนคนหนึ่งที่พึงควรได้ลงมือกระท าเพ่ือก่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 
 

******************** 
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กระทรวงมหาดไทยยังเป็นที่พ่ึงของชาวบ้านได้ เรื่องใหญ่คือการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ซึ่งก่อนที่จะท าได้ทุกคนต้องอยู่
ภายใต้ระบบที่ได้ชื่อว่าเป็น “ระบบคุณธรรม”  

เหล่านี้คือสิ่งที่ผมพยายามลงมือท าอยู่ตลอดมาทั้งชีวิต เพราะฉะนั้นหากทุกคนพยายามส่งเสริม เชิดชูคนดี
คนเก่งให้มีส่วนในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้น า พร้อมดูแลทุกข์สุขพ่ีน้องรับใช้ประชาชนได้ นี่คือสิ่งที่อยากเห็นอยากให้
ด ารงอยู่เคียงคู่กับมหาดไทยตลอดไป ประการส าคัญคือขอให้ระบบคุณธรรมด ารงอยู่ในใจทุกผู้คนตราบนานเท่านาน 
ตลอดชั่วชีวิตของคนคนหนึ่งที่พึงควรได้ลงมือกระท าเพ่ือก่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 
 

******************** 

นายกฤษฎา บุญราช

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐
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นายกฤษฎา บุญราช 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
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๑. ข้อมูลประวัติ 
  ภูมิล าเนา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ประวัติด้านการศึกษา 
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  การอบรมหลักสูตร 
   - ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การบริหารการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม” มหาวิทยาลัย 
    เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ (ทุนการศึกษาจากสถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ) 
   - ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การบริหารจัดการความมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ”      
   ศูนย์การศึกษาความมั่งคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Center for Security Studies (APCSS)  
   (ทุนการศึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ) 
   - ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การบริหารงานภาครัฐและท้องถิ่น” Kennedy School  
    of Government, Harvard University, ๒๐๐๙ (ทุนการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
    พลเรือน) 
   - ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ ๕๓” วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
    (หลักสูตรร่วมภาครัฐ – เอกชน รุ่นที่ ๒๓)  
  ประวัติการรับราชการในต าแหน่งส าคัญ 
   - ปี ๒๕๒๒ – ๒๕๒๙  ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓ ศูนย์รับผู้อพยพอ าเภอเชียงของ  
       จังหวัดเชียงราย และช่วยราชการส านักงานจังหวัดเชียงราย 
   - ปี ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔  ด ารงต าแหน่ง เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย  (นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา) 
   - ปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ ด ารงต าแหน่ง เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย  (นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา) 
   - ปี ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผน ส านักงานจังหวัดปัตตานี 
   - ปี ๒๕๓๗ – ๒๕๔๗ ด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอดอยเต่า นายอ าเภอแม่อาย นายอ าเภอฝาง   
      จังหวัดเชียงใหม่ ด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
      ด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
   - ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
   - ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ ด ารงต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
   - ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  
   - ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
   - ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง 
   - ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ด ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  เกียรติคุณ : 
    - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
    - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ 
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  คติ/หลักปรัชญาส าคัญในการปฏิบัติราชการ 
   - คุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม 
   - จริยธรรม มีจิตใจมุ่งม่ันในการรักษาสิ่งที่ถูกต้อง คือ กล้าคิด กล้าพูด กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงปฏิบัติราชการ 

  ๒.๑ นายอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
   “ชีวิตใหม่ของนักเรียนราชประชานุเคราะห์” เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) ได้โปรดเกล้าฯ ให้ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (นายขวัญแก้ว วัชโรทัย) 
น าผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมาแจกจ่ายให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพ้ืนที่อ าเภอแม่อาย นายกฤษฎา บุญราช 
นายอ าเภอแม่อายได้รายงานปัญหาเร่ืองเด็กก าพร้าซ่ึงบิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ โดยแสดงความห่วงใยว่า 
หากเด็กก าพร้าเหล่านั้นเติบโตไปโดยไม่มีผู้ปกครองเลี้ยงดู และไม่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพวกเขาอาจเติบโต
ไปในทางผิดและก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ นายกฤษฎาได้ เสนอว่า ควรมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งเข้ามา
รับผิดชอบเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็กเหล่านี้   
   ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น าความเรื่องปัญหาเด็ก
ก าพร้าดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยความห่วงใยอนาคตเยาวชนของประเทศที่ขาดโอกาสในชีวิต ตามที่พระองค์
ทรงมีพระราชด ารัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ความตอนหนึ่งว่า  
   “ผู้ที่เป็นโรคเรื้อนและผู้ที่เป็นบุตรหลานของโรคเรื้อนก็ได้จัดการเรียบร้อย โรคเอดส์  ก็มีผู้ที่ป่วย     
เป็นโรคเอดส์และมีลูกหลานของผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์ที่ยังไม่เป็น ก็ควรจะได้ช่วยให้เด็กเหล่านี้ได้รับการศึกษาและอุ้มช”ู 
   พระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ขึ้นที่อ าเภอแม่อาย โดยผู้ว่า-
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายพลากร สุวรรณรัฐ) ได้มอบหมายให้นายอ าเภอแม่อาย (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นผู้จัดหา
ที่ดินในการก่อสร้างอาคารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ โดยนายอ าเภอแม่อายได้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ เพ่ือขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณบ้านแม่แหลง 
หมู่ที่ ๒ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จ านวน ๒๐๐ ไร่ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนฯ โดยมี นายเฉลิมชัย รัตนประยูร ผู้อ านวยการสามัญ
ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ขึ้น เพื่อเป็นสถานศึกษา
และรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กก าพร้าและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมของพื้นที่อ าเภอแม่อาย และพื้นที่ใกล้เคียง 
พิธีวางศิลาฤกษ์จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ และประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑ 
โดยผู้บริหารโรงเรียนคนแรก คือนายสมพงษ์ ศรีข า ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ได้รับแต่งตั้ง
โดยกรมสามัญศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ในปัจจุบันนายมงคล สุวรรณะ 
รับต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน 
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๑. ข้อมูลประวัติ 
  ภูมิล าเนา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ประวัติด้านการศึกษา 
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  การอบรมหลักสูตร 
   - ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การบริหารการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม” มหาวิทยาลัย 
    เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ (ทุนการศึกษาจากสถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ) 
   - ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การบริหารจัดการความมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ”      
   ศูนย์การศึกษาความมั่งคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Center for Security Studies (APCSS)  
   (ทุนการศึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ) 
   - ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การบริหารงานภาครัฐและท้องถิ่น” Kennedy School  
    of Government, Harvard University, ๒๐๐๙ (ทุนการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
    พลเรือน) 
   - ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ ๕๓” วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
    (หลักสูตรร่วมภาครัฐ – เอกชน รุ่นที่ ๒๓)  
  ประวัติการรับราชการในต าแหน่งส าคัญ 
   - ปี ๒๕๒๒ – ๒๕๒๙  ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓ ศูนย์รับผู้อพยพอ าเภอเชียงของ  
       จังหวัดเชียงราย และช่วยราชการส านักงานจังหวัดเชียงราย 
   - ปี ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔  ด ารงต าแหน่ง เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย  (นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา) 
   - ปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ ด ารงต าแหน่ง เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย  (นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา) 
   - ปี ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผน ส านักงานจังหวัดปัตตานี 
   - ปี ๒๕๓๗ – ๒๕๔๗ ด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอดอยเต่า นายอ าเภอแม่อาย นายอ าเภอฝาง   
      จังหวัดเชียงใหม่ ด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
      ด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
   - ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
   - ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ ด ารงต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
   - ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  
   - ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
   - ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง 
   - ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ด ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  เกียรติคุณ : 
    - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
    - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ 
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  คติ/หลักปรัชญาส าคัญในการปฏิบัติราชการ 
   - คุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม 
   - จริยธรรม มีจิตใจมุ่งม่ันในการรักษาสิ่งที่ถูกต้อง คือ กล้าคิด กล้าพูด กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงปฏิบัติราชการ 

  ๒.๑ นายอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
   “ชีวิตใหม่ของนักเรียนราชประชานุเคราะห์” เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) ได้โปรดเกล้าฯ ให้ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (นายขวัญแก้ว วัชโรทัย) 
น าผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมาแจกจ่ายให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพ้ืนที่อ าเภอแม่อาย นายกฤษฎา บุญราช 
นายอ าเภอแม่อายได้รายงานปัญหาเรื่องเด็กก าพร้าซึ่งบิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ โดยแสดงความห่วงใยว่า 
หากเด็กก าพร้าเหล่านั้นเติบโตไปโดยไม่มีผู้ปกครองเลี้ยงดู และไม่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพวกเขาอาจเติบโต
ไปในทางผิดและก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ นายกฤษฎาได้ เสนอว่า ควรมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งเข้ามา
รับผิดชอบเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็กเหล่านี้   
   ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น าความเรื่องปัญหาเด็ก
ก าพร้าดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยความห่วงใยอนาคตเยาวชนของประเทศที่ขาดโอกาสในชีวิต ตามที่พระองค์
ทรงมีพระราชด ารัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ความตอนหนึ่งว่า  
   “ผู้ที่เป็นโรคเรื้อนและผู้ที่เป็นบุตรหลานของโรคเรื้อนก็ได้จัดการเรียบร้อย โรคเอดส์  ก็มีผู้ที่ป่วย     
เป็นโรคเอดส์และมีลูกหลานของผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์ที่ยังไม่เป็น ก็ควรจะได้ช่วยให้เด็กเหล่านี้ได้รับการศึกษาและอุ้มช”ู 
   พระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ขึ้นที่อ าเภอแม่อาย โดยผู้ว่า-
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายพลากร สุวรรณรัฐ) ได้มอบหมายให้นายอ าเภอแม่อาย (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นผู้จัดหา
ที่ดินในการก่อสร้างอาคารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ โดยนายอ าเภอแม่อายได้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ เพ่ือขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณบ้านแม่แหลง 
หมู่ที่ ๒ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จ านวน ๒๐๐ ไร่ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนฯ โดยมี นายเฉลิมชัย รัตนประยูร ผู้อ านวยการสามัญ
ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ประสานงานการจัดต้ังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ขึ้น เพื่อเป็นสถานศึกษา
และรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กก าพร้าและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมของพื้นที่อ าเภอแม่อาย และพื้นที่ใกล้เคียง 
พิธีวางศิลาฤกษ์จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ และประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑ 
โดยผู้บริหารโรงเรียนคนแรก คือนายสมพงษ์ ศรีข า ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ได้รับแต่งตั้ง
โดยกรมสามัญศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ในปัจจุบันนายมงคล สุวรรณะ 
รับต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน 
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   ก้าวแรกของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ กับบทบาทนายอ าเภอที่ไม่ท้ิงผู้ใดไว้ข้างหลัง 
   ในปีการศึกษา ๒๕๔๐ เป็นปีแรกท่ีโรงเรียนเปิดด าเนินการเรียนการสอน เพ่ือช่วยเหลือเยาวชนจาก
ครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่พ่อหรือแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ เป็นเด็กก าพร้า ครอบครัวมีฐานะยากจนขาดแคลนทุน
ทรัพย์ในการเรียน แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะอนุมัติให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ เปิดท าการได้แล้ว 
แต่ความไม่พร้อมของสถานที่แรกรับนักเรียน ประกอบกับงบประมาณต่างๆ ที่ยังไม่ได้ขออนุมัติไว้ ส่งผลท าให้
โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ นายอ าเภอแม่อาย (นายกฤษฎา บุญราช) ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
ภูมิภาคตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  ๒๕๓๔ ที่ก าหนดอ านาจหน้าที่นายอ าเภอ         
ให้รับผิดชอบงานและภารกิจที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการ
สุขาภิบาลต าบลแม่อายอีกต าแหน่งหนึ่ง โดยได้ด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการประสานงานและอ านวยการ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักศึกษาธิการอ าเภอแม่อาย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่อาย 
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่อาย โรงพยาบาลแม่อาย กลุ่มก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ามาช่วยสนับสนุน ตลอดจน
ยังได้ระดมประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้ามาช่วยบริจาคเงินและทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งแรงงานชาวบ้านแม่อาย เครื่องมือ
เครื่องจักรในการปรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงเรียน การสร้างที่พักชั่วคราวส าหรับนักเรียน การก่อสร้างถังน้ า รวมทั้งระบบ
น้ าอุปโภคบริโภคในบริเวณท่ีตั้งโรงเรียนด้วย  
    ในขณะเดียวกันระหว่างการรอก่อสร้างอาคารหลังแรกของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ 
นายอ าเภอแม่อายได้ประสานโรงเรียนแม่อายวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอเพ่ือขอใช้ห้องเรียนบางส่วน  
ในการรับเลี้ยงเด็กนักเรียนก าพร้าในเทอมแรกของปีการศึกษา ๒๕๔๑ รวมทั้งนายอ าเภอแม่อายได้มอบหมาย
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลต าบลแม่อาย และปลัดอ าเภอแม่อายผลัดเปลี่ยนกันน าสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน
อ าเภอแม่อายน ารถของที่ท าการปกครองอ าเภอแม่อายและสุขาภิบาลต าบลแม่อายไปรับ -ส่งนักเรียนจากหมู่บ้าน
ที่อยู่ห่างไกลและไม่มีก าลังทรัพย์ในการเดินทางมาโรงเรียนให้สามารถเริ่มต้นเรียนในภาคเรียนแรกได้ 

    ด้วยพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้อย่างราบรื่น 
    ปัญหาส าคัญอีกประการของการเริ่มต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ คือ มีประชาชนบางกลุ่ม   
คิดว่านักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) จึงไม่อยากส่งบุตรหลานมาเรียน
ที่โรงเรียนแห่งนี้ เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาด้านสุขภาพกลับไป  ซึ่งข้อเท็จจริงนั้น แม้ว่าเด็กนักเรียนบางคนมาจาก
ครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง แต่ตัวนักเรียนไม่ได้เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่อย่างใด นายอ าเภอแม่อาย
จึงได้ร่วมกับผู้น าท้องที่และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เดินทางไปประชุมชี้แจงกับชาวบ้านในบริเวณรอบโรงเรียน   
ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ประกอบกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่อายและโรงพยาบาลแม่อาย  ได้ส่งแพทย์      
และพยาบาลไปช่วยตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ขณะเดียวกันข่าวการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  ให้มีการก่อตั้ง
โรงเรียนส าหรับครอบครัวกลุ่มเปราะบางหรือบางส่วนมาจากครอบครัวเด็กก าพร้าได้เผยแพร่ออกไป ด้วยความส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงท าให้มีทั้งส่วนราชการ องค์กรระหว่าง
ประเทศ องค์กรการกุศล เอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันระดมทรัพยากรและความช่วยเหลือต่าง  ๆ ตั้งแต่เสื้อผ้า 
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เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน ตลอดจนอาหารไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนเหล่านั้น รวมทั้งมีการสร้างความเชื่อมั่น  
ว่าโรงเรียนแห่งนี้มีความปลอดภัยจากโรค โดยนายอ าเภอแม่อายได้น าผู้ที่มาช่วยเหลือโรงเรียนไปร่วมรับประทานอาหาร
กับนักเรียนอย่างใกล้ชิด จึงท าให้ความกลัวเรื่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหมดไป ระหว่างนั้น ได้มีหน่วยงานระดับ
นานาชาติ เช่น องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ส านักงานประเทศไทย และองค์กรการกุศล   
หรือองค์กรทางสังคม เช่น สโมสรไลออนส์ เขตต่าง ๆ และสโมสรซอนต้า รวมทั้งสโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ได้เข้ามาร่วม
กับนายอ าเภอแม่อายและผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ในการสนับสนุนทุนการศึกษาและอาหาร
ให้แก่เด็กนักเรียน จนท าให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ สามารถเปิดให้การศึกษาได้ตามแผนการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไปได้ด้วยดี 

   เหตุผลในการจัดตั้งโรงเรียน 
   ๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
ครบ ๕๐ พรรษา 
   ๒. เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพ
ที่เหมาะสม เช่น การเกษตร การอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรมและวิชาชีพท้องถิ่น 
   ๓. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ผู้ยากไร้ตามแนวชายแดน ตลอดจนเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
   ๔. เพ่ือด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการขจัดปัญหาความยากไร้ทางเศรษฐกิจ สังคมและ 
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
   ๕. เพ่ือสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
   นักเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมเช่นกัน  นักเรียนรุ่นแรก ๆ 
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ เช่น นายกฤษณะ ยาวิชัย ซ่ึงมาจากครอบครัวเด็กก าพร้าฐานะยากจน 
ปัจจุบันจบการศึกษาแล้ว และมีอาชีพการงานที่มั่นคง ได้กล่าวความรู้สึกถึงการเป็นนั กเรียนของโรงเรียน         
ราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ว่า “พวกเราไม่ใช่นักเรียนด้อยโอกาส แต่พวกเรา คือ นักเรียนที่ได้โอกาสจากพ่อ ร.๙” 
เป็นประโยคที่ยิ่งใหญ่ และทุกครั้งที่ใครถามว่านักเรียนจบที่ไหน จะตอบด้วยความภาคภูมิใจว่า “จบจากโรงเรียน-
ราชประชานุเคราะห์ ๓๐ โรงเรียนของในหลวงครับ” ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการท่ีเยาวชนจากกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม
เหล่านี้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้น เป็นผลจากการได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ 
อันก่อก าเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงห่วงใยเด็กเยาวชนกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม ทรงมีพระเมตตาและสายพระเนตร
อันยาวไกลในการป้องกันปัญหาของเยาวชน และการสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ เยาวชนเหล่านี้ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ 
กว่าสองทศวรรษจากน้ าพระทัยของพระองค์ที่ทรงดูแลทุกข์สุขของราษฎรมาโดยตลอดท าให้เยาวชนหลายพันชีวิต
สามารถมีชีวิตที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
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   ก้าวแรกของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ กับบทบาทนายอ าเภอที่ไม่ท้ิงผู้ใดไว้ข้างหลัง 
   ในปีการศึกษา ๒๕๔๐ เป็นปีแรกที่โรงเรียนเปิดด าเนินการเรียนการสอน เพ่ือช่วยเหลือเยาวชนจาก
ครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่พ่อหรือแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ เป็นเด็กก าพร้า ครอบครัวมีฐานะยากจนขาดแคลนทุน
ทรัพย์ในการเรียน แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะอนุมัติให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ เปิดท าการได้แล้ว 
แต่ความไม่พร้อมของสถานที่แรกรับนักเรียน ประกอบกับงบประมาณต่างๆ ที่ยังไม่ได้ขออนุมัติไว้ ส่งผลท าให้
โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ นายอ าเภอแม่อาย (นายกฤษฎา บุญราช) ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
ภูมิภาคตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  ๒๕๓๔ ที่ก าหนดอ านาจหน้าที่นายอ าเภอ         
ให้รับผิดชอบงานและภารกิจที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการ
สุขาภิบาลต าบลแม่อายอีกต าแหน่งหนึ่ง โดยได้ด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการประสานงานและอ านวยการ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักศึกษาธิการอ าเภอแม่อาย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่อาย 
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่อาย โรงพยาบาลแม่อาย กลุ่มก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ามาช่วยสนับสนุน ตลอดจน
ยังได้ระดมประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้ามาช่วยบริจาคเงินและทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งแรงงานชาวบ้านแม่อาย เครื่องมือ
เครื่องจักรในการปรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงเรียน การสร้างที่พักชั่วคราวส าหรับนักเรียน การก่อสร้างถังน้ า รวมทั้งระบบ
น้ าอุปโภคบริโภคในบริเวณท่ีตั้งโรงเรียนด้วย  
    ในขณะเดียวกันระหว่างการรอก่อสร้างอาคารหลังแรกของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ 
นายอ าเภอแม่อายได้ประสานโรงเรียนแม่อายวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอเพ่ือขอใช้ห้องเรียนบางส่วน  
ในการรับเลี้ยงเด็กนักเรียนก าพร้าในเทอมแรกของปีการศึกษา ๒๕๔๑ รวมทั้งนายอ าเภอแม่อายได้มอบหมาย
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลต าบลแม่อาย และปลัดอ าเภอแม่อายผลัดเปลี่ยนกันน าสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน
อ าเภอแม่อายน ารถของที่ท าการปกครองอ าเภอแม่อายและสุขาภิบาลต าบลแม่อายไปรับ -ส่งนักเรียนจากหมู่บ้าน
ที่อยู่ห่างไกลและไม่มีก าลังทรัพย์ในการเดินทางมาโรงเรียนให้สามารถเริ่มต้นเรียนในภาคเรียนแรกได้ 

    ด้วยพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้อย่างราบรื่น 
    ปัญหาส าคัญอีกประการของการเริ่มต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ คือ มีประชาชนบางกลุ่ม   
คิดว่านักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) จึงไม่อยากส่งบุตรหลานมาเรียน
ที่โรงเรียนแห่งนี้ เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาด้านสุขภาพกลับไป  ซึ่งข้อเท็จจริงนั้น แม้ว่าเด็กนักเรียนบางคนมาจาก
ครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง แต่ตัวนักเรียนไม่ได้เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่อย่างใด นายอ าเภอแม่อาย
จึงได้ร่วมกับผู้น าท้องที่และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เดินทางไปประชุมชี้แจงกับชาวบ้านในบริเวณรอบโรงเรียน   
ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ประกอบกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่อายและโรงพยาบาลแม่อาย  ได้ส่งแพทย์      
และพยาบาลไปช่วยตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ขณะเดียวกันข่าวการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  ให้มีการก่อตั้ง
โรงเรียนส าหรับครอบครัวกลุ่มเปราะบางหรือบางส่วนมาจากครอบครัวเด็กก าพร้าได้เผยแพร่ออกไป ด้วยความส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงท าให้มีทั้งส่วนราชการ องค์กรระหว่าง
ประเทศ องค์กรการกุศล เอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันระดมทรัพยากรและความช่วยเหลือต่าง  ๆ ตั้งแต่เสื้อผ้า 
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เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน ตลอดจนอาหารไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนเหล่านั้น รวมทั้งมีการสร้างความเชื่อมั่น  
ว่าโรงเรียนแห่งนี้มีความปลอดภัยจากโรค โดยนายอ าเภอแม่อายได้น าผู้ที่มาช่วยเหลือโรงเรียนไปร่วมรับประทานอาหาร
กับนักเรียนอย่างใกล้ชิด จึงท าให้ความกลัวเรื่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหมดไป ระหว่างนั้น ได้มีหน่วยงานระดับ
นานาชาติ เช่น องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ส านักงานประเทศไทย และองค์กรการกุศล   
หรือองค์กรทางสังคม เช่น สโมสรไลออนส์ เขตต่าง ๆ และสโมสรซอนต้า รวมทั้งสโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ได้เข้ามาร่วม
กับนายอ าเภอแม่อายและผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ในการสนับสนุนทุนการศึกษาและอาหาร
ให้แก่เด็กนักเรียน จนท าให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ สามารถเปิดให้การศึกษาได้ตามแผนการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไปได้ด้วยดี 

   เหตุผลในการจัดตั้งโรงเรียน 
   ๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
ครบ ๕๐ พรรษา 
   ๒. เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพ
ที่เหมาะสม เช่น การเกษตร การอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรมและวิชาชีพท้องถิ่น 
   ๓. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ผู้ยากไร้ตามแนวชายแดน ตลอดจนเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
   ๔. เพ่ือด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการขจัดปัญหาความยากไร้ทางเศรษฐกิจ สังคมและ 
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
   ๕. เพ่ือสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
   นักเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมเช่นกัน  นักเรียนรุ่นแรก ๆ 
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ เช่น นายกฤษณะ ยาวิชัย ซึ่งมาจากครอบครัวเด็กก าพร้าฐานะยากจน 
ปัจจุบันจบการศึกษาแล้ว และมีอาชีพการงานที่มั่นคง ได้กล่าวความรู้สึกถึงการเป็นนั กเรียนของโรงเรียน         
ราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ว่า “พวกเราไม่ใช่นักเรียนด้อยโอกาส แต่พวกเรา คือ นักเรียนที่ได้โอกาสจากพ่อ ร.๙” 
เป็นประโยคที่ยิ่งใหญ่ และทุกครั้งที่ใครถามว่านักเรียนจบที่ไหน จะตอบด้วยความภาคภูมิใจว่า “จบจากโรงเรียน-
ราชประชานุเคราะห์ ๓๐ โรงเรียนของในหลวงครับ” ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการที่เยาวชนจากกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม
เหล่านี้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้น เป็นผลจากการได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ 
อันก่อก าเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงห่วงใยเด็กเยาวชนกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม ทรงมีพระเมตตาและสายพระเนตร
อันยาวไกลในการป้องกันปัญหาของเยาวชน และการสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ เยาวชนเหล่านี้ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ 
กว่าสองทศวรรษจากน้ าพระทัยของพระองค์ที่ทรงดูแลทุกข์สุขของราษฎรมาโดยตลอดท าให้เยาวชนหลายพันชีวิต
สามารถมีชีวิตที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
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 ๒.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
   การใช้มาตรการทางพลเรือนควบคู่กับมาตรการทางทหาร เพื่อยุติความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ความขัดแย้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเป็นมายาวนาน และมีความสลับซับซ้อน ทั้งมิติ
การเมืองการปกครอง มิติทางศาสนาวัฒนธรรม และมิติทางประวัติศาสตร์ ขณะที่การแก้ปัญหาของรัฐบาลแต่ละชุด
ที่ผ่านมา บางครั้งก็ท าให้สถานการณ์ดีขึ้นบ้าง แต่บางครั้งก็ดูคล้ายจะทวีความรุนแรงมากขึ้น แล้วแต่นโยบายและ
วิธีด าเนินการของรัฐบาลแต่ละยุคสมัย เช่น ในสมัยรัฐบาลปี ๒๕๒๔ ได้ใช้แนวทางการเมือง ควบคู่กับการทหาร 
โดยด้านการเมือง ได้ตั้งศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ขึ้นมาแก้ไขปัญหาและเน้นในเรื่อง
ความยุติธรรม ส่วนด้านการทหารได้จัดตั้งกองบัญชาการผสมพลเรือนต ารวจทหารท่ี ๔๓ (พตท.๔๓) ขึ้นมา      
เน้นปราบปรามการก่อการร้ายทุกรูปแบบ 
   การใช้แนวทาง “การเมือง” คู่ “การทหาร” ด้วยการผนึกก าลังระหว่างพลเรือน ต ารวจ ทหาร ท าให้
เหตุการณ์ในพ้ืนที่ลดความรุนแรงลงมาก 
   ความขัดแย้งหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลายลักษณะตั้งแต่การต่อต้านขัดขืน
เงียบ ๆ ไปจนถึงก่อการไม่สงบขึ้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ ด้วยการลอบท าร้ายเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปและเผาท าลายสถานที่
ราชการ สาเหตุ เงื่อนไขและเป้าหมายของกลุ่มก่อการ แม้จะยังคงเป็นบริบททางการเมืองเหมือนเดิม แต่วิธีการและ
รูปแบบของการก่อความไม่สงบ ได้กลายพันธ์ไปเป็นแบบผสม (Hybrid Insurgency/Hybrid War) การแก้ไขปัญหา 
จึงต้องมีการวิเคราะห์ แยกแยะว่า ความขัดแย้งหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องความไม่เป็นธรรมหรือ
อาชญากรรมท่ัวไป หรือเรื่องขบวนการแบ่งแยกดินแดนจริง ๆ และไม่สามารถใช้ทฤษฎีทางการเมือง หรือหลักนิยม
ทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่งมาแก้ไขปัญหาเหมือนที่เคยใช้มาก่อนอีกต่อไป 

   เหตุผลที่ต้องใช้การปฏิบัติการร่วมระหว่างพลเรือน (Civic Action) กับทหาร (Military Action)  
   การน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการแก้ไข “ปัญหา
ความขัดแย้งเก่า บนวิธีการต่อสู้ใหม่” หรืออาจเรียกว่า “สงครามในท่ามกลางประชาชน” นั้น เราจึงควรเริ่มท า
ความเข้าใจ (To Understand) ก าหนดหนทางเข้าถึง (To Approach) ราก/แก่นของปัญหาและพัฒนา (To Develop) 
การปฏิบัติจากเหลี่ยมมุมในมิติใด ๆ ก่อน หรือพร้อมกันก็ได้ แต่สิ่งส าคัญที่สุด คือไม่ว่าจะเริ่มจากเหลี่ยมมุมใด  
ต้องท าให้เกิดความเชื่อมโยงไปสู่การคลี่คลายทุกเงื่อนปมของปัญหา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ด้วยพลวัตของการเรียนรู้
และปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและการปฏิบัติให้มีความเหนือชั้นกว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ และต้องมุ่งให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเมือง คือ การเอาชนะทางความคิดและจิตใจ “Win Hearts and Minds” ของประชาชน
ตลอดเวลา ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบในยุคใหม่ จึงต้องเป็นปฏิบัติการ
ร่วมระหว่างองค์กร เพราะการก่อความไม่สงบ เป็นผลของสภาวะกดดันที่ไร้ทางออกจนกระทั่ง  “เหลืออด” 
คล้ายลักษณะการระเบิดของภูเขาไฟที่ Magma ปฏิเสธการทนอยู่ในสภาพเดิมของตัวเอง และระเบิดออกมาเป็น Lava 
ดังนั้น การก่อความไม่สงบจึงเป็นการปฏิเสธอ านาจรัฐทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ยอมให้อ านาจนั้นคงอยู่อย่างเดิม
อีกต่อไป และได้ระเบิดออกมาในรูปแบบของการต่อสู้ที่หลากหลาย ทั้งการบ่อนท าลาย การโฆษณาชวนเชื่อ 
อาชญากรรม การก่อการร้าย สงครามกองโจร สงครามประชาชน สงครามกลางเมือง จนถึงสงครามตามแบบ    
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และเกิด “ผลกระทบ” รอบด้านอย่างไม่จ ากัดขอบเขต โดยเป้าหมายทั้งหมดของการก่อความไม่สงบนั้น จะอยู่ที่ 
“การเมือง” นั่นเอง เพียงแต่ว่าเป้าหมายทาง “การเมือง” ดังกล่าว จะอยู่ในระดับใดเท่านั้น อาจจะเริ่มตั้งแต่
เรียกร้องความสนใจทางการเมือง ท้าทาย ปฏิเสธ หรือมุ่งล้มล้างอ านาจรัฐในพ้ืนที่ ดังนั้น ค าว่า “การเมือง       
น าการทหารหรือน าทุกอย่าง” จึงถือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เนื่องจากการก่อความไม่สงบต้องต่อสู้กันในทุกมิติ  
   เปรียบเสมือนการรักษาผู้ป่วยต้องใช้หลักคิด “ความเจ็บป่วย” น า “การแพทย์” คือ แพทย์จะท า
อย่างไร ต้องขึ้นอยู่กับเชื้อโรคและอาการเจ็บป่วยของคนไข้เป็นหลัก ไม่ใช่ไปท าตามใจคนไข้ เพราะวัตถุประสงค์ของ
การรักษาที่ดี คือ คนไข้ต้องหายจากความเจ็บป่วย แม้ต้องขัดใจคนไข้บ้างก็ตาม ขณะที่วัตถุประสงค์ทางการเมือง 
(Political Objective) ที่ดี คือ บูรณภาพแห่งดินแดนและประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้น “ทหาร”   
ซึ่งเปรียบเสมือนแพทย์ก็ต้องยึดถือเอา “วัตถุประสงค์ทางการเมือง” ที่ถูกต้องชอบธรรมเป็นหลักเช่นกัน  
   เมื่อฝ่ายก่อความไม่สงบมุ่งผลลัพธ์ในมิติการเมือง แต่กลับไปต่อสู้อย่างไม่ชอบธรรมในมิติอ่ืน ๆ ดังนั้น 
ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารต้องเป็นฝ่ายยืดหยุ่นในการแก้ไขและเปิดโอกาสแก่ผู้ก่อความไม่สงบด้วยแนวทาง        
ที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถ “น าเรื่อง” ของตัวเอง กลับเข้าสู่กระบวนการแก้ไขท่ีถูกต้องทางการเมือง ขณะเดียวกัน
ฝ่ายรัฐต้องยืนหยัดในการด ารงความถูกต้อง/ชอบธรรมภายใต้หลักกฎหมาย หลักการ และค่านิยมประชาธิปไตย 
เพ่ือยุติการกระท าที่อ ามหิตและขัดขวางการกระท าใด ๆ ที่จะท าให้ชาติต้องสูญเสียบูรณภาพแห่งดินแดนนั้นให้ได้ 
ตรงกันข้าม หากฝ่ายรัฐไม่ท าการในส่วนที่ควรยืดหยุ่น ก็เท่ากับยิ่งเพ่ิมสภาวะ “ไร้ทางออก” ให้ฝ่ายก่อความไม่สงบ
มากขึ้น และฝ่ายนั้นจะยิ่งเพ่ิม “แรงกระท าคล้ายแรงดันออกจากปล่องภูเขาไฟ” ในมิติอ่ืนหนักขึ้นและวันหนึ่ง
ประชาชนที่หวาดกลัว หมดที่พ่ึง สิ้นหวังและหลงผิด อาจร่วมกันกดดันรัฐบาลให้จ าเป็นต้องยอมในสิ่งที่ควรยืนหยัด
ในที่สุด ร้ายยิ่งไปกว่านั้น หากยอมยืดหยุ่นในส่วนที่ควรยืนหยัดจะเป็นด้วยเสียรู้ เห็นผิด ยึดติดลัทธิยอมจ านน   
หรือเพ่ือคะแนนเสียงหรือเพ่ือประชานิยมก็จะยิ่งพ่ายแพ้อย่างเฉียบพลัน 

   ความส าเร็จในการปฏิบัติการร่วมระหว่างองค์กร (Interagency Operations)  
   จังหวัดยะลาได้ก าหนดกลไก (Mechanism) พันธกิจ (Mission) และกระบวนการ (Process) ในการ
ท างานร่วมกันระหว่างพลเรือนกับทหารอย่างใกล้ชิดทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัดลงไปจนถึงหมู่บ้าน ส่วนหนึ่งก าหนดขึ้น
โดยหน่วยเหนือของแต่ละฝ่าย คือ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ กองอ านวยการ
รักษาความม่ันคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า) อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการประสานงานและ
ริเริ่มขึ้น โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (ผู้น าฝ่ายพลเรือน) และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ
ยะลา (ผู้น าฝ่ายทหาร) และหมายรวมถึงผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดยะลา และภาคส่วนอื่น ๆ  
   ส่วนระดับอ าเภอ จะเน้นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน  ๓ ฝ่าย ได้แก่ นายอ าเภอ 
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจระดับอ าเภอ (ผู้บังคับกองพัน) และผู้ก ากับการสถานีต ารวจในพื้นที ่ 
   การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดยะลา จึงถูกก าหนดให้ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมระหว่าง
หน่วยเฉพาะกิจยะลา กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดยะลา และจังหวัดยะลา โดยมอบหมายให้ผู้บังคับหน่วย ๓ ฝ่าย 
ทั้งในระดับอ าเภอและจังหวัด (ปกครอง ต ารวจ ทหาร) ร่วมกันตรวจสอบ/คัดกรองบัญชีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง/แนวร่วม
ในพ้ืนที่ให้เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลตรงกันเพ่ือน าไปก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ   
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 ๒.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
   การใช้มาตรการทางพลเรือนควบคู่กับมาตรการทางทหาร เพื่อยุติความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ความขัดแย้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเป็นมายาวนาน และมีความสลับซับซ้อน ทั้งมิติ
การเมืองการปกครอง มิติทางศาสนาวัฒนธรรม และมิติทางประวัติศาสตร์ ขณะที่การแก้ปัญหาของรัฐบาลแต่ละชุด
ที่ผ่านมา บางครั้งก็ท าให้สถานการณ์ดีขึ้นบ้าง แต่บางครั้งก็ดูคล้ายจะทวีความรุนแรงมากขึ้น แล้วแต่นโยบายและ
วิธีด าเนินการของรัฐบาลแต่ละยุคสมัย เช่น ในสมัยรัฐบาลปี ๒๕๒๔ ได้ใช้แนวทางการเมือง ควบคู่กับการทหาร 
โดยด้านการเมือง ได้ตั้งศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ขึ้นมาแก้ไขปัญหาและเน้นในเรื่อง
ความยุติธรรม ส่วนด้านการทหารได้จัดตั้งกองบัญชาการผสมพลเรือนต ารวจทหารท่ี ๔๓ (พตท.๔๓) ขึ้นมา      
เน้นปราบปรามการก่อการร้ายทุกรูปแบบ 
   การใช้แนวทาง “การเมือง” คู่ “การทหาร” ด้วยการผนึกก าลังระหว่างพลเรือน ต ารวจ ทหาร ท าให้
เหตุการณ์ในพ้ืนที่ลดความรุนแรงลงมาก 
   ความขัดแย้งหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลายลักษณะตั้งแต่การต่อต้านขัดขืน
เงียบ ๆ ไปจนถึงก่อการไม่สงบขึ้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ ด้วยการลอบท าร้ายเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปและเผาท าลายสถานที่
ราชการ สาเหตุ เงื่อนไขและเป้าหมายของกลุ่มก่อการ แม้จะยังคงเป็นบริบททางการเมืองเหมือนเดิม แต่วิธีการและ
รูปแบบของการก่อความไม่สงบ ได้กลายพันธ์ไปเป็นแบบผสม (Hybrid Insurgency/Hybrid War) การแก้ไขปัญหา 
จึงต้องมีการวิเคราะห์ แยกแยะว่า ความขัดแย้งหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องความไม่เป็นธรรมหรือ
อาชญากรรมท่ัวไป หรือเรื่องขบวนการแบ่งแยกดินแดนจริง ๆ และไม่สามารถใช้ทฤษฎีทางการเมือง หรือหลักนิยม
ทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่งมาแก้ไขปัญหาเหมือนที่เคยใช้มาก่อนอีกต่อไป 

   เหตุผลที่ต้องใช้การปฏิบัติการร่วมระหว่างพลเรือน (Civic Action) กับทหาร (Military Action)  
   การน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการแก้ไข “ปัญหา
ความขัดแย้งเก่า บนวิธีการต่อสู้ใหม่” หรืออาจเรียกว่า “สงครามในท่ามกลางประชาชน” นั้น เราจึงควรเร่ิมท า
ความเข้าใจ (To Understand) ก าหนดหนทางเข้าถึง (To Approach) ราก/แก่นของปัญหาและพัฒนา (To Develop) 
การปฏิบัติจากเหลี่ยมมุมในมิติใด ๆ ก่อน หรือพร้อมกันก็ได้ แต่สิ่งส าคัญที่สุด คือไม่ว่าจะเริ่มจากเหลี่ยมมุมใด  
ต้องท าให้เกิดความเชื่อมโยงไปสู่การคลี่คลายทุกเงื่อนปมของปัญหา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ด้วยพลวัตของการเรียนรู้
และปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและการปฏิบัติให้มีความเหนือชั้นกว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ และต้องมุ่งให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเมือง คือ การเอาชนะทางความคิดและจิตใจ “Win Hearts and Minds” ของประชาชน
ตลอดเวลา ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบในยุคใหม่ จึงต้องเป็นปฏิบัติการ
ร่วมระหว่างองค์กร เพราะการก่อความไม่สงบ เป็นผลของสภาวะกดดันที่ไร้ทางออกจนกระทั่ง  “เหลืออด” 
คล้ายลักษณะการระเบิดของภูเขาไฟที่ Magma ปฏิเสธการทนอยู่ในสภาพเดิมของตัวเอง และระเบิดออกมาเป็น Lava 
ดังนั้น การก่อความไม่สงบจึงเป็นการปฏิเสธอ านาจรัฐทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ยอมให้อ านาจนั้นคงอยู่อย่างเดิม
อีกต่อไป และได้ระเบิดออกมาในรูปแบบของการต่อสู้ที่หลากหลาย ทั้งการบ่อนท าลาย การโฆษณาชวนเชื่อ 
อาชญากรรม การก่อการร้าย สงครามกองโจร สงครามประชาชน สงครามกลางเมือง จนถึงสงครามตามแบบ    
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และเกิด “ผลกระทบ” รอบด้านอย่างไม่จ ากัดขอบเขต โดยเป้าหมายทั้งหมดของการก่อความไม่สงบนั้น จะอยู่ที่ 
“การเมือง” นั่นเอง เพียงแต่ว่าเป้าหมายทาง “การเมือง” ดังกล่าว จะอยู่ในระดับใดเท่านั้น อาจจะเริ่มตั้งแต่
เรียกร้องความสนใจทางการเมือง ท้าทาย ปฏิเสธ หรือมุ่งล้มล้างอ านาจรัฐในพ้ืนที่ ดังนั้น ค าว่า “การเมือง       
น าการทหารหรือน าทุกอย่าง” จึงถือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เนื่องจากการก่อความไม่สงบต้องต่อสู้กันในทุกมิติ  
   เปรียบเสมือนการรักษาผู้ป่วยต้องใช้หลักคิด “ความเจ็บป่วย” น า “การแพทย์” คือ แพทย์จะท า
อย่างไร ต้องขึ้นอยู่กับเชื้อโรคและอาการเจ็บป่วยของคนไข้เป็นหลัก ไม่ใช่ไปท าตามใจคนไข้ เพราะวัตถุประสงค์ของ
การรักษาที่ดี คือ คนไข้ต้องหายจากความเจ็บป่วย แม้ต้องขัดใจคนไข้บ้างก็ตาม ขณะที่วัตถุประสงค์ทางการเมือง 
(Political Objective) ที่ดี คือ บูรณภาพแห่งดินแดนและประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้น “ทหาร”   
ซึ่งเปรียบเสมือนแพทย์ก็ต้องยึดถือเอา “วัตถุประสงค์ทางการเมือง” ที่ถูกต้องชอบธรรมเป็นหลักเช่นกัน  
   เมื่อฝ่ายก่อความไม่สงบมุ่งผลลัพธ์ในมิติการเมือง แต่กลับไปต่อสู้อย่างไม่ชอบธรรมในมิติอ่ืน ๆ ดังนั้น 
ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารต้องเป็นฝ่ายยืดหยุ่นในการแก้ไขและเปิดโอกาสแก่ผู้ก่อความไม่สงบด้วยแนวทาง        
ที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถ “น าเรื่อง” ของตัวเอง กลับเข้าสู่กระบวนการแก้ไขท่ีถูกต้องทางการเมือง ขณะเดียวกัน
ฝ่ายรัฐต้องยืนหยัดในการด ารงความถูกต้อง/ชอบธรรมภายใต้หลักกฎหมาย หลักการ และค่านิยมประชาธิปไตย 
เพ่ือยุติการกระท าที่อ ามหิตและขัดขวางการกระท าใด ๆ ที่จะท าให้ชาติต้องสูญเสียบูรณภาพแห่งดินแดนนั้นให้ได้ 
ตรงกันข้าม หากฝ่ายรัฐไม่ท าการในส่วนที่ควรยืดหยุ่น ก็เท่ากับยิ่งเพ่ิมสภาวะ “ไร้ทางออก” ให้ฝ่ายก่อความไม่สงบ
มากขึ้น และฝ่ายนั้นจะยิ่งเพ่ิม “แรงกระท าคล้ายแรงดันออกจากปล่องภูเขาไฟ” ในมิติอ่ืนหนักขึ้นและวันหนึ่ง
ประชาชนที่หวาดกลัว หมดที่พ่ึง สิ้นหวังและหลงผิด อาจร่วมกันกดดันรัฐบาลให้จ าเป็นต้องยอมในสิ่งที่ควรยืนหยัด
ในที่สุด ร้ายยิ่งไปกว่านั้น หากยอมยืดหยุ่นในส่วนที่ควรยืนหยัดจะเป็นด้วยเสียรู้ เห็นผิด ยึดติดลัทธิยอมจ านน   
หรือเพ่ือคะแนนเสียงหรือเพ่ือประชานิยมก็จะยิ่งพ่ายแพ้อย่างเฉียบพลัน 

   ความส าเร็จในการปฏิบัติการร่วมระหว่างองค์กร (Interagency Operations)  
   จังหวัดยะลาได้ก าหนดกลไก (Mechanism) พันธกิจ (Mission) และกระบวนการ (Process) ในการ
ท างานร่วมกันระหว่างพลเรือนกับทหารอย่างใกล้ชิดทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัดลงไปจนถึงหมู่บ้าน ส่วนหนึ่งก าหนดขึ้น
โดยหน่วยเหนือของแต่ละฝ่าย คือ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ กองอ านวยการ
รักษาความม่ันคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า) อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการประสานงานและ
ริเริ่มขึ้น โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (ผู้น าฝ่ายพลเรือน) และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ
ยะลา (ผู้น าฝ่ายทหาร) และหมายรวมถึงผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดยะลา และภาคส่วนอื่น ๆ  
   ส่วนระดับอ าเภอ จะเน้นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน  ๓ ฝ่าย ได้แก่ นายอ าเภอ 
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจระดับอ าเภอ (ผู้บังคับกองพัน) และผู้ก ากับการสถานีต ารวจในพื้นที ่ 
   การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดยะลา จึงถูกก าหนดให้ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมระหว่าง
หน่วยเฉพาะกิจยะลา กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดยะลา และจังหวัดยะลา โดยมอบหมายให้ผู้บังคับหน่วย ๓ ฝ่าย 
ทั้งในระดับอ าเภอและจังหวัด (ปกครอง ต ารวจ ทหาร) ร่วมกันตรวจสอบ/คัดกรองบัญชีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง/แนวร่วม
ในพ้ืนที่ให้เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลตรงกันเพ่ือน าไปก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ   
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ในพ้ืนที่ ส่วนการเข้าด าเนินการกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ให้นายอ าเภอ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และผู้ก ากับการ
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ จัดชุดเจรจาในพ้ืนที่ไปเจรจากับญาติหรือบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพ่ือชักจูงโน้มน้าว    
ให้มอบตัวกับทางราชการ โดยทางราชการจะช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมายในการขอประกันตัวหรือการปล่อยตัว
ชั่วคราวจากศาลหรือชั้นพนักงานสอบสวนพร้อมทั้งการช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเรื่องอาชีพและการศึกษา เป็นต้น  
   นอกจากนี้ จังหวัดยะลายังได้ตกลงร่วมกับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา  และผู้บังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดยะลาในการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ไม่ยอมมอบตัวและยังคงมีความเคลื่อนไหวในการก่อเหตุ
รุนแรงให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วม เร่งรัด และติดตามบุคคลเป้าหมายในคดีความม่ันคง หรือผู้ต้องหาที่หลบหนี
หมายจับคดีอาญา หมายจับตาม พรก. ฉุกเฉิน (ชุดจรยุทธ์ร่วม พตท.) โดยมอบหมายให้นายอ าเภอ ผู้บังคับหน่วย
เฉพาะกิจระดับอ าเภอ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ คัดเลือกบุคคลจากฝ่ายพลเรือน ต ารวจ และทหาร      
ในพ้ืนที่ เข้าท าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการร่วมดังกล่าวและให้คัดเลือกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอ าเภอ (อส.)     
ซึ่งเป็นราษฎรในท้องที่ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษและได้รับการทดสอบความไว้วางใจแล้ว  
เข้าร่วมงานด้วย ขณะที่ระดับต าบลและหมู่บ้านได้เน้นการเพ่ิมบทบาท (Empowerment) ของผู้น า ๔ เสาหลัก 
(ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม สมาชิก อบต. และผู้อาวุโสในหมู่บ้าน) และก าลังประชาชน ซึ่งได้แก่ ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) และมวลชนจัดตั้งต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม (Participation) ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง เช่น การจัดท ากฎกติกาหมู่บ้าน (ภาษามาลายูถิ่นเรียกว่า ฮูกมปาก๊ะ) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ 
ในหมู่บ้านให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของหมู่บ้านหรือชุมชนอย่างแท้จริง  (Ownership) โดยมีคณะท างาน
ต าบล จากส่วนราชการพลเรือน ต ารวจ ทหาร (พตท.) ท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
(Facilitator) ให้แก่ผู้น า ๔ เสาหลัก ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (พลเรือน) ได้ตกลงร่วมกับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ
ยะลา (ทหาร) และผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดยะลา (ต ารวจ) ว่าหมู่บ้านหรือชุมชนใดที่ผู้น า ๔ เสาหลัก
สามารถดูแลแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้ตามหลักการข้างต้น  ทางราชการจะเริ่มลดการปฏิบัติการทางยุทธการลง 
โดยถือว่าหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลจัดการแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้านและคุ้มครองตนเองได้  
   เมื่อได้พิจารณาถึงสาเหตุ ปัจจัย ตลอดจนรูปแบบในการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีมา
อย่างต่อเนื่องและมีการปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ดังนั้น ในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบยุคใหม่ (Modern Insurgency) การใช้ก าลังทหาร 
เข้าปราบปรามกองก าลังติดอาวุธ กระท าได้ยากมาก เพราะกองก าลังติดอาวุธ ก็คือ “ประชาชน” ที่ปะปนอยู่ใน
ท่ามกลาง “ประชาชน” นั่นเอง ส่วนการใช้ก าลังทหารในงานพัฒนาและงานในมิติของสังคมอ่ืน ๆ ตามล าพัง 
ก็ยิ่งเพ่ิมความยากล าบากมากขึ้นเพราะทหารไม่มีทักษะในงานเหล่านั้นเหมือนกับพลเรือน จึงเปรียบเสมือนการ 
“พยายามรับประทานซุปด้วยมีด” ซึ่งนอกจากเป็นไปด้วยความยากล าบากแล้ว ยังอาจเกิดความเสียหายได้มาก   
เช่น ซุปอาจจะเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าผู้รับประทาน ดังนั้น จึงควรร่วมมือกับฝ่ายพลเรือน ซึ่งมีช้อนตักซุป (ทักษะของ
งานในบริบทสังคมและพัฒนา) อยู่ในมือ ก็จะท าให้สามารถรับประทานได้ทั้งสเต็กและซุป ซึ่งเป็นอาหารชุดเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม หากน าการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบยุคใหม่ไปเปรียบเทียบกับการต่อสู้คดีในศาล  
เจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือน จะเป็นเพียง “ทนายฝ่ายจ าเลย” เท่านั้น ในขณะที่รัฐคือ “จ าเลย” และประชาชน
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คือ “ผู้พิพากษา” ดังนั้น เจ้าหน้าที่รัฐทั้งพลเรือนและทหารต้องท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในบทบาทที่เหมาะสม
จึงจะประสบความส าเร็จและประชาชนหรือผู้พิพากษาก็จะพิพากษาได้ว่าฝ่ายใดผิดหรือฝ่ายใดถูกนั่นเอง  

๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ประสบความส าเร็จ 

 เทคนิคหลากหลายท่ีปรับใช้ตามสถานการณ์ 
   สถานการณ์การเปล่ียนผ่านทั้งการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัย
แวดล้อมท่ีมีผลต่อการปฏิบัติราชการของคนมหาดไทย ซึ่งมีผลกระทบหลายประการ ส าหรับการเปลี่ยนผ่านนี้
มีความแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด และผลกระทบก็แตกต่างด้วยเช่นกัน แล้วประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนและอยู่
อย่างไรในการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นค าถามส าคัญซึ่งคนที่จะให้ค าตอบได้ดีที่สุด คือ คนมหาดไทยที่ท าหน้าที่บ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุขอยู่ท่ัวประเทศ ดังนั้น คนมหาดไทยจึงมีส่วนท าให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้ด้วย และพวกเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ที่อยู่ในช่วงส าคัญของประวัติศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้มีความส าคัญมากท่ีพวกเราจะได้ใช้
ประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายสิบปีในการดูแลประชาชน  และเป็นช่วงเวลาส าคัญที่พวกเราจะได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดในการเปลี่ยนแปลงนี้  

   พ่อเมืองท าหน้าที่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข : นักบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

   การสร้างความสมดุลของการพัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหนึ่งในไม่ก่ีคนที่สามารถเห็นภาพรวมของ
ทั้งจังหวัด เห็นจุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส และความเสี่ยง เราข้าราชการมหาดไทย จึงเป็นผู้ที่จะเห็นได้ว่า การพัฒนา
ในจังหวัด มีความสมดุลมากน้อยเพียงใด เรื่องที่ขาดสมดุลย่อมสะท้อนออกมาผ่านเป็นปัญหาของจังหวัดและเรื่อง
ไหนที่จังหวัดยังขาดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

   สิ่งส าคัญประการแรก : พัฒนาจังหวัดอย่างมียุทธศาสตร์ (be strategic) และจุดเน้นที่ชัดเจน 
นักบริหารที่มีกลยุทธ์ จะรู้ว่าน้ าหนักความส าคัญของเรื่องต่าง ๆ อยู่ตรงไหน ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้
ชัดเจนว่า ในจังหวัดมีอะไรเป็นสิ่งท้าทายส าคัญ ๆ ในช่วง ๒ - ๓ ปีข้างหน้า (Key challenges) มีเรื่องส าคัญ ๆ 
ที่ต้องแก้ไขเป็นล าดับต้น ๆ (Priority) เพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ ประกอบกับมองให้ทะลุ หาให้เจอว่า 
เรื่องไหนที่ท าแล้วจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ไม่ใช่ทุกเรื่อง กระจัดกระจาย ต้องมีเรื่องส าคัญที่เน้นหนัก
ซึ่งโดยรวมแล้วกุญแจส าคัญ คือ การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและอะไรคืองานที่ต้องท าก่อน/หลัง  เราต้อง
ทราบก่อนว่า อะไรเป็นเรื่องส าคัญ ๆ ที่พวกเราจะให้น้ าหนักในการพัฒนาในจังหวัด และอะไรเป็นวาระการพัฒนา
หลักของจังหวัดโดยมีเหตุผล/ข้อสนับสนุนอย่างชัดเจนว่าท าไมจึงเป็นเรื่องเหล่านี้ ในการพิจารณาประเด็นเหล่านี้
จงอย่าลืมนึกถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

   ประการที่สอง : การสร้างคุณค่าและความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการท้องถิ่น ในการ
สร้างคุณค่าเพ่ิม (Value added) ให้กับสินค้าหรือบริการในจังหวัด ผลที่ตามมา คือ การเพิ่มรายได้ ขยายตลาด 
สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน เป็นการมองหาอะไรที่เป็นจุดแข็ง จุดขายของจังหวัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมี
อยู่แล้วหรืออาจเป็นสิ่งที่เราอยากพัฒนาขึ้นมาใหม่ก็ได้ ควรเน้นว่าอะไร คือ คุณค่าเพิ่ม (Value added) ที่เราจะ
เพ่ิมเติมเข้าไปใน Product/Service champion อันเป็นสิ่งจ าเป็นสนับสนุนต่อห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหรือบริการนั้น
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ในพ้ืนที่ ส่วนการเข้าด าเนินการกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ให้นายอ าเภอ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และผู้ก ากับการ
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ จัดชุดเจรจาในพ้ืนที่ไปเจรจากับญาติหรือบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพ่ือชักจูงโน้มน้าว    
ให้มอบตัวกับทางราชการ โดยทางราชการจะช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมายในการขอประกันตัวหรือการปล่อยตัว
ชั่วคราวจากศาลหรือชั้นพนักงานสอบสวนพร้อมทั้งการช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเรื่องอาชีพและการศึกษา เป็นต้น  
   นอกจากนี้ จังหวัดยะลายังได้ตกลงร่วมกับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา  และผู้บังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดยะลาในการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ไม่ยอมมอบตัวและยังคงมีความเคลื่อนไหวในการก่อเหตุ
รุนแรงให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วม เร่งรัด และติดตามบุคคลเป้าหมายในคดีความมั่นคง หรือผู้ต้องหาที่หลบหนี
หมายจับคดีอาญา หมายจับตาม พรก. ฉุกเฉิน (ชุดจรยุทธ์ร่วม พตท.) โดยมอบหมายให้นายอ าเภอ ผู้บังคับหน่วย
เฉพาะกิจระดับอ าเภอ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ คัดเลือกบุคคลจากฝ่ายพลเรือน ต ารวจ และทหาร      
ในพ้ืนที่ เข้าท าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการร่วมดังกล่าวและให้คัดเลือกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอ าเภอ (อส.)     
ซึ่งเป็นราษฎรในท้องที่ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษและได้รับการทดสอบความไว้วางใจแล้ว  
เข้าร่วมงานด้วย ขณะที่ระดับต าบลและหมู่บ้านได้เน้นการเพ่ิมบทบาท (Empowerment) ของผู้น า ๔ เสาหลัก 
(ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม สมาชิก อบต. และผู้อาวุโสในหมู่บ้าน) และก าลังประชาชน ซึ่งได้แก่ ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) และมวลชนจัดตั้งต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม (Participation) ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง เช่น การจัดท ากฎกติกาหมู่บ้าน (ภาษามาลายูถิ่นเรียกว่า ฮูกมปาก๊ะ) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ 
ในหมู่บ้านให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของหมู่บ้านหรือชุมชนอย่างแท้จริง  (Ownership) โดยมีคณะท างาน
ต าบล จากส่วนราชการพลเรือน ต ารวจ ทหาร (พตท.) ท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
(Facilitator) ให้แก่ผู้น า ๔ เสาหลัก ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (พลเรือน) ได้ตกลงร่วมกับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ
ยะลา (ทหาร) และผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดยะลา (ต ารวจ) ว่าหมู่บ้านหรือชุมชนใดที่ผู้น า ๔ เสาหลัก
สามารถดูแลแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้ตามหลักการข้างต้น  ทางราชการจะเริ่มลดการปฏิบัติการทางยุทธการลง 
โดยถือว่าหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลจัดการแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้านและคุ้มครองตนเองได้  
   เมื่อได้พิจารณาถึงสาเหตุ ปัจจัย ตลอดจนรูปแบบในการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีมา
อย่างต่อเนื่องและมีการปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ดังนั้น ในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบยุคใหม่ (Modern Insurgency) การใช้ก าลังทหาร 
เข้าปราบปรามกองก าลังติดอาวุธ กระท าได้ยากมาก เพราะกองก าลังติดอาวุธ ก็คือ “ประชาชน” ที่ปะปนอยู่ใน
ท่ามกลาง “ประชาชน” นั่นเอง ส่วนการใช้ก าลังทหารในงานพัฒนาและงานในมิติของสังคมอ่ืน ๆ ตามล าพัง 
ก็ยิ่งเพ่ิมความยากล าบากมากขึ้นเพราะทหารไม่มีทักษะในงานเหล่านั้นเหมือนกับพลเรือน จึงเปรียบเสมือนการ 
“พยายามรับประทานซุปด้วยมีด” ซึ่งนอกจากเป็นไปด้วยความยากล าบากแล้ว ยังอาจเกิดความเสียหายได้มาก   
เช่น ซุปอาจจะเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าผู้รับประทาน ดังนั้น จึงควรร่วมมือกับฝ่ายพลเรือน ซึ่งมีช้อนตักซุป (ทักษะของ
งานในบริบทสังคมและพัฒนา) อยู่ในมือ ก็จะท าให้สามารถรับประทานได้ทั้งสเต็กและซุป ซ่ึงเป็นอาหารชุดเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม หากน าการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบยุคใหม่ไปเปรียบเทียบกับการต่อสู้คดีในศาล  
เจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือน จะเป็นเพียง “ทนายฝ่ายจ าเลย” เท่านั้น ในขณะที่รัฐคือ “จ าเลย” และประชาชน
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คือ “ผู้พิพากษา” ดังนั้น เจ้าหน้าที่รัฐทั้งพลเรือนและทหารต้องท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในบทบาทที่เหมาะสม
จึงจะประสบความส าเร็จและประชาชนหรือผู้พิพากษาก็จะพิพากษาได้ว่าฝ่ายใดผิดหรือฝ่ายใดถูกนั่นเอง  

๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ประสบความส าเร็จ 

 เทคนิคหลากหลายท่ีปรับใช้ตามสถานการณ์ 
   สถานการณ์การเปล่ียนผ่านทั้งการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัย
แวดล้อมท่ีมีผลต่อการปฏิบัติราชการของคนมหาดไทย ซึ่งมีผลกระทบหลายประการ ส าหรับการเปลี่ยนผ่านนี้
มีความแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด และผลกระทบก็แตกต่างด้วยเช่นกัน แล้วประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนและอยู่
อย่างไรในการเปล่ียนแปลงนี้ เป็นค าถามส าคัญซึ่งคนที่จะให้ค าตอบได้ดีที่สุด คือ คนมหาดไทยที่ท าหน้าที่บ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุขอยู่ท่ัวประเทศ ดังนั้น คนมหาดไทยจึงมีส่วนท าให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้ด้วย และพวกเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ที่อยู่ในช่วงส าคัญของประวัติศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้มีความส าคัญมากท่ีพวกเราจะได้ใช้
ประสบการณ์ที่ส่ังสมมาหลายสิบปีในการดูแลประชาชน  และเป็นช่วงเวลาส าคัญที่พวกเราจะได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดในการเปลี่ยนแปลงนี้  

   พ่อเมืองท าหน้าที่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข : นักบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

   การสร้างความสมดุลของการพัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหนึ่งในไม่ก่ีคนที่สามารถเห็นภาพรวมของ
ทั้งจังหวัด เห็นจุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส และความเสี่ยง เราข้าราชการมหาดไทย จึงเป็นผู้ที่จะเห็นได้ว่า การพัฒนา
ในจังหวัด มีความสมดุลมากน้อยเพียงใด เรื่องที่ขาดสมดุลย่อมสะท้อนออกมาผ่านเป็นปัญหาของจังหวัดและเรื่อง
ไหนที่จังหวัดยังขาดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

   สิ่งส าคัญประการแรก : พัฒนาจังหวัดอย่างมียุทธศาสตร์ (be strategic) และจุดเน้นที่ชัดเจน 
นักบริหารที่มีกลยุทธ์ จะรู้ว่าน้ าหนักความส าคัญของเรื่องต่าง ๆ อยู่ตรงไหน ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้
ชัดเจนว่า ในจังหวัดมีอะไรเป็นสิ่งท้าทายส าคัญ ๆ ในช่วง ๒ - ๓ ปีข้างหน้า (Key challenges) มีเรื่องส าคัญ ๆ 
ที่ต้องแก้ไขเป็นล าดับต้น ๆ (Priority) เพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ ประกอบกับมองให้ทะลุ หาให้เจอว่า 
เรื่องไหนที่ท าแล้วจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ไม่ใช่ทุกเรื่อง กระจัดกระจาย ต้องมีเรื่องส าคัญที่เน้นหนัก
ซึ่งโดยรวมแล้วกุญแจส าคัญ คือ การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและอะไรคืองานที่ต้องท าก่อน/หลัง  เราต้อง
ทราบก่อนว่า อะไรเป็นเรื่องส าคัญ ๆ ที่พวกเราจะให้น้ าหนักในการพัฒนาในจังหวัด และอะไรเป็นวาระการพัฒนา
หลักของจังหวัดโดยมีเหตุผล/ข้อสนับสนุนอย่างชัดเจนว่าท าไมจึงเป็นเรื่องเหล่านี้ ในการพิจารณาประเด็นเหล่านี้
จงอย่าลืมนึกถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

   ประการที่สอง : การสร้างคุณค่าและความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการท้องถิ่น ในการ
สร้างคุณค่าเพ่ิม (Value added) ให้กับสินค้าหรือบริการในจังหวัด ผลที่ตามมา คือ การเพิ่มรายได้ ขยายตลาด 
สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน เป็นการมองหาอะไรที่เป็นจุดแข็ง จุดขายของจังหวัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมี
อยู่แล้วหรืออาจเป็นสิ่งที่เราอยากพัฒนาขึ้นมาใหม่ก็ได้ ควรเน้นว่าอะไร คือ คุณค่าเพิ่ม (Value added) ที่เราจะ
เพ่ิมเติมเข้าไปใน Product/Service champion อันเป็นสิ่งจ าเป็นสนับสนุนต่อห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหรือบริการนั้น
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ต่อเนื่องได้ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นที่ตอบโจทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขายได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ สิ่งที่ต้องท า 
คือ ต้องทราบว่าอะไรเป็นจะ Product/Service champion ของจังหวัด อะไรเป็น “คุณค่า” ที่ควรเพ่ิมเข้าไป 
แล้วพวกเรามีแนวทางอย่างไรในการสร้างคุณค่าเพ่ิมเหล่านี้ มีเหตุผลข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจนว่าท าไมจึงเป็น
เรื่องเหล่านี้  

   ประการที่สาม : การให้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นฐานรากของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากลงไปที่หมู่บ้านที่ชุมชน  ซึ่งเป็นระดับพื้นฐานที่สุดของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมไทย โดยหมู่บ้าน/ชุมชน ต้องเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตนเอง ในทางเศรษฐกิจ หมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นได้ทั้งฐานการผลิต การแปรรูป การจัดท าวัตถุดิบ และการท่องเที่ยว ส าหรับทางสังคมเป็นหน่วยสังคม
ที่ช่วยเสริมครอบครัว การดูแลชีวิต ความเป็นอยู่ การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ช่วยเหลือดูแลกันได้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นกลไกที่ส าคัญในการจุดประกาย และจุดประเด็นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในระดับหมู่บ้านและชุมชนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมคิดหาความจ าเป็นที่ส าคัญของการพัฒนาและวางแผน     
การปรับปรุง และพัฒนาความเจริญมาสู่ท้องถิ่น  

   ประการที่สี่ : คิดถึงการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ระดับแรก : การเชื่อมภายในจังหวัด
เป็นการท างานต้องร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ ให้ได้ เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ไกลกว่าการร่วมรับฟัง
ความเห็นเป็นความร่วมมือทั้งการคิดและการลงมือท า ร่วมมือกับหอการค้าหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในการพัฒนา
สินค้าหรือบริการที่เป็น Champion ร่วมมือกับภาคสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับที่สอง : 
การเชื่อมโยงภายในประเทศ เป็นการเชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ต่างมีจุดแข็งที่จะเสริมกันได้ อาจหมายถึง
จังหวัดรอบข้างที่อาจร่วมมือในเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการ หรือการท่องเที่ยว ระดับที่สาม : การเชื่อมโยงกับ
ชายแดนเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศต้องคิดถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านด้วย จังหวัดในประเทศเพื่อนบ้าน
ที่มีบางอย่างที่เชื่อมโยงกัน สองฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน ขอให้เป็นการเชื่อมโยงที่มีรูปธรรมของการแลกเปลี่ยน
หรือความร่วมมือในเรื่องท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นของจังหวัด อย่าแค่เซ็น MOU แล้วก็ไม่มีอะไรต่อจากนั้น  

   ประการที่ห้า : ปรับกลยุทธ์และโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสมกับภาวะการขาดแคลน ปัจจัย
ทางการบริหารและสถานการณ์ในพื้นที่  
   กลไกการท างานในพ้ืนที่ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ, ศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ และชุดปฏิบัติการ
ต าบล) ต่างมีความสัมพันธ์ ร่วมบูรณาการและเชื่อมโยงกัน  
   ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอบูรณาการราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน
ในพ้ืนที่มาท างานร่วมกัน เพ่ือท าหน้าที่แก้ไขปัญหาในกรอบอ านาจหน้าที่โดยตรงแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง     
ให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในการติดต่อส่วนราชการต่าง ๆ  
   ศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ นายอ าเภอท าหน้าที่บูรณาการร่วมกับส่วนราชการพลเรือน ต ารวจ ทหาร และ
ภาคประชาชนในพ้ืนที ่เพ่ือท าหน้าที่แก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และปัญหาความมั่นคงภายในต่าง ๆ  
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   ชุดปฏิบัติการต าบล การบูรณาการราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องที ่และภาคประชาชน
ในต าบลมาท างานร่วมกันท าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชน      
ในต าบล หมู่บ้าน เพ่ือด าเนินการไกล่เกลี่ย แก้ไขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือให้ได้ข้อยุติ  

   ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เป็นมากกว่า “นักปกครอง” 
   พ่อเมือง เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ “การพัฒนาจังหวัด” อย่างสมดุล โดยการพัฒนา
จังหวัดอย่างมียุทธศาสตร์ และจุดเน้นที่ชัดเจน การสร้างคุณค่าและความเข้มแข็งให้กับสินค้าหรือบริการในจังหวัด 
การให้ชุมชนเป็นฐานรากของการพัฒนา ให้ความส าคัญคิดถึงการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องดังจะเห็นได้
จากการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นประตูสู่การค้า Asean Economic Community (AEC) ได้แก่ โครงการ
ขยายเพ่ิมช่องทางรถบรรทุกขนสินค้าและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  การเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดิน   
โครงการปรับปรุงด่านพรมแดนสะเดา การแก้ไขปัญหาที่ดินโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ โครงการ
ก่อสร้างสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ (สถานี ๒ ) ฝั ่งประเทศไทย การพัฒนาระบบขนส่งในจังหวัดสงขลา     
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลจังหวัด ได้แก่ โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และแผนการลงทุน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม ่สายอ าเภอหาดใหญ่ - ชายแดนไทย - มาเลเซีย 
โครงการขยายท่าเทียบเรือน้ าลึกสงขลา - สิงหนคร (พัฒนาคมนาคมขนส่งทางน้ า) ข้อเสนอระบบรถไฟรางคู่   
(พัฒนาคมนาคมขนส่งทางราง) เพิ่มศักยภาพจังหวัดสงขลาเป็นเมืองหลวงของ  AEC คือ การพัฒนาคมนาคม
ขนส่งทางอากาศ การเพ่ิมเส้นทางเดินอากาศในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยหาดใหญ่ตามพระราชด าริ  
   นอกจากนี ้ระหว่างด ารงต าแหน่งผู ้ว ่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลงไปเจรจาต่อรองกับเครือข่าย
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ และน าตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไปเจรจากับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ที่กรุงเทพมหานคร จนได้ข้อยุติและผู้ชุมนุมยอมสลายการชุมนุม ซึ่งในภาวะวิกฤต คนมหาดไทยต้องแสดง  
ความจริงจังในการเผชิญปัญหาและลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเอง  

๔. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการของคนมหาดไทยในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
   เนื่องจากคนของกระทรวงมหาดไทยต้องท าหน้าที่ทั้งในฐานะข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ
ในฐานะผู้แทนของรัฐบาลที่มีหน้าที่น านโยบายของรัฐบาล กระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลางไปปฏิบัติ
ในพ้ืนที่ร่วมกับข้าราชการจากกระทรวงต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัด และอ าเภอ ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินก าหนดไว้ ดังนั้น คนมหาดไทยจะท าหน้าที่ทั้งสองประการให้ประสบความส าเร็จได้นั้น จึงต้องมี
ประสบการณ์ในการท างานทั้งในพ้ืนที่ชนบท ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ไม่ใช่เพียงมีประสบการณ์ท างานในพ้ืนที่ใด
เพียงพ้ืนที่เดียวเท่านั้น เพ่ือจะได้พัฒนาตนเองให้สามารถท าหน้าที่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
สามารถมองเห็นทั้งภาพรวมของปัญหา และรายละเอียดในวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน รวมทั้งสามารถ
น านโยบาย ระเบียบกฎหมาย และประสบการณ์ของการท างานจริงมาเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชนได้ คนมหาดไทยจึงเป็นคนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการพัฒนาประเทศ เปรียบเสมือน 
"ลมใต้ปีก" ของการพัฒนาประเทศ ให้ประสบความส าเร็จ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนได้ จึงขอให้คนมหาดไทย   
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ต่อเนื่องได้ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นที่ตอบโจทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขายได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ สิ่งที่ต้องท า 
คือ ต้องทราบว่าอะไรเป็นจะ Product/Service champion ของจังหวัด อะไรเป็น “คุณค่า” ที่ควรเพ่ิมเข้าไป 
แล้วพวกเรามีแนวทางอย่างไรในการสร้างคุณค่าเพ่ิมเหล่านี้ มีเหตุผลข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจนว่าท าไมจึงเป็น
เรื่องเหล่านี้  

   ประการที่สาม : การให้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นฐานรากของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากลงไปที่หมู่บ้านที่ชุมชน  ซึ่งเป็นระดับพื้นฐานที่สุดของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมไทย โดยหมู่บ้าน/ชุมชน ต้องเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตนเอง ในทางเศรษฐกิจ หมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นได้ทั้งฐานการผลิต การแปรรูป การจัดท าวัตถุดิบ และการท่องเที่ยว ส าหรับทางสังคมเป็นหน่วยสังคม
ที่ช่วยเสริมครอบครัว การดูแลชีวิต ความเป็นอยู่ การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ช่วยเหลือดูแลกันได้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นกลไกที่ส าคัญในการจุดประกาย และจุดประเด็นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในระดับหมู่บ้านและชุมชนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมคิดหาความจ าเป็นที่ส าคัญของการพัฒนาและวางแผน     
การปรับปรุง และพัฒนาความเจริญมาสู่ท้องถิ่น  

   ประการที่สี่ : คิดถึงการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ระดับแรก : การเชื่อมภายในจังหวัด
เป็นการท างานต้องร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ ให้ได้ เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ไกลกว่าการร่วมรับฟัง
ความเห็นเป็นความร่วมมือทั้งการคิดและการลงมือท า ร่วมมือกับหอการค้าหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในการพัฒนา
สินค้าหรือบริการที่เป็น Champion ร่วมมือกับภาคสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับที่สอง : 
การเชื่อมโยงภายในประเทศ เป็นการเชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ต่างมีจุดแข็งที่จะเสริมกันได้ อาจหมายถึง
จังหวัดรอบข้างที่อาจร่วมมือในเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการ หรือการท่องเที่ยว ระดับที่สาม : การเชื่อมโยงกับ
ชายแดนเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศต้องคิดถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านด้วย จังหวัดในประเทศเพื่อนบ้าน
ที่มีบางอย่างที่เชื่อมโยงกัน สองฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน ขอให้เป็นการเชื่อมโยงที่มีรูปธรรมของการแลกเปลี่ยน
หรือความร่วมมือในเรื่องท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นของจังหวัด อย่าแค่เซ็น MOU แล้วก็ไม่มีอะไรต่อจากนั้น  

   ประการที่ห้า : ปรับกลยุทธ์และโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสมกับภาวะการขาดแคลน ปัจจัย
ทางการบริหารและสถานการณ์ในพื้นที่  
   กลไกการท างานในพ้ืนที่ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ, ศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ และชุดปฏิบัติการ
ต าบล) ต่างมีความสัมพันธ์ ร่วมบูรณาการและเชื่อมโยงกัน  
   ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอบูรณาการราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน
ในพ้ืนที่มาท างานร่วมกัน เพ่ือท าหน้าที่แก้ไขปัญหาในกรอบอ านาจหน้าที่โดยตรงแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง     
ให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในการติดต่อส่วนราชการต่าง ๆ  
   ศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ นายอ าเภอท าหน้าที่บูรณาการร่วมกับส่วนราชการพลเรือน ต ารวจ ทหาร และ
ภาคประชาชนในพ้ืนที ่เพ่ือท าหน้าที่แก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และปัญหาความมั่นคงภายในต่าง ๆ  
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   ชุดปฏิบัติการต าบล การบูรณาการราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องที ่และภาคประชาชน
ในต าบลมาท างานร่วมกันท าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชน      
ในต าบล หมู่บ้าน เพ่ือด าเนินการไกล่เกลี่ย แก้ไขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือให้ได้ข้อยุติ  

   ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เป็นมากกว่า “นักปกครอง” 
   พ่อเมือง เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ “การพัฒนาจังหวัด” อย่างสมดุล โดยการพัฒนา
จังหวัดอย่างมียุทธศาสตร์ และจุดเน้นที่ชัดเจน การสร้างคุณค่าและความเข้มแข็งให้กับสินค้าหรือบริการในจังหวัด 
การให้ชุมชนเป็นฐานรากของการพัฒนา ให้ความส าคัญคิดถึงการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องดังจะเห็นได้
จากการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นประตูสู่การค้า Asean Economic Community (AEC) ได้แก่ โครงการ
ขยายเพ่ิมช่องทางรถบรรทุกขนสินค้าและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  การเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดิน   
โครงการปรับปรุงด่านพรมแดนสะเดา การแก้ไขปัญหาที่ดินโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ โครงการ
ก่อสร้างสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ (สถานี ๒ ) ฝั ่งประเทศไทย การพัฒนาระบบขนส่งในจังหวัดสงขลา     
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลจังหวัด ได้แก่ โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และแผนการลงทุน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม ่สายอ าเภอหาดใหญ่ - ชายแดนไทย - มาเลเซีย 
โครงการขยายท่าเทียบเรือน้ าลึกสงขลา - สิงหนคร (พัฒนาคมนาคมขนส่งทางน้ า) ข้อเสนอระบบรถไฟรางคู่   
(พัฒนาคมนาคมขนส่งทางราง) เพิ่มศักยภาพจังหวัดสงขลาเป็นเมืองหลวงของ  AEC คือ การพัฒนาคมนาคม
ขนส่งทางอากาศ การเพ่ิมเส้นทางเดินอากาศในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยหาดใหญ่ตามพระราชด าริ  
   นอกจากนี ้ระหว่างด ารงต าแหน่งผู ้ว ่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลงไปเจรจาต่อรองกับเครือข่าย
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ และน าตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไปเจรจากับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ที่กรุงเทพมหานคร จนได้ข้อยุติและผู้ชุมนุมยอมสลายการชุมนุม ซึ่งในภาวะวิกฤต คนมหาดไทยต้องแสดง  
ความจริงจังในการเผชิญปัญหาและลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเอง  

๔. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการของคนมหาดไทยในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
   เนื่องจากคนของกระทรวงมหาดไทยต้องท าหน้าที่ทั้งในฐานะข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ
ในฐานะผู้แทนของรัฐบาลที่มีหน้าที่น านโยบายของรัฐบาล กระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลางไปปฏิบัติ
ในพ้ืนที่ร่วมกับข้าราชการจากกระทรวงต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัด และอ าเภอ ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินก าหนดไว้ ดังนั้น คนมหาดไทยจะท าหน้าที่ทั้งสองประการให้ประสบความส าเร็จได้นั้น จึงต้องมี
ประสบการณ์ในการท างานทั้งในพ้ืนที่ชนบท ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ไม่ใช่เพียงมีประสบการณ์ท างานในพ้ืนที่ใด
เพียงพ้ืนที่เดียวเท่านั้น เพ่ือจะได้พัฒนาตนเองให้สามารถท าหน้าที่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
สามารถมองเห็นทั้งภาพรวมของปัญหา และรายละเอียดในวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน รวมทั้งสามารถ
น านโยบาย ระเบียบกฎหมาย และประสบการณ์ของการท างานจริงมาเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชนได้ คนมหาดไทยจึงเป็นคนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการพัฒนาประเทศ เปรียบเสมือน 
"ลมใต้ปีก" ของการพัฒนาประเทศ ให้ประสบความส าเร็จ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนได้ จึงขอให้คนมหาดไทย   



- ๗๒๔ - 

ทุกคนมีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้จักการเสียสละความสุขส่วนตัว มุ่งมั่นท างานให้กับประชาชน    
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนที่ผิดกฎหมาย  

   คนมหาดไทย...ลมใต้ปีก...ของการพัฒนาประเทศ 
   ไม่บ่อยครั้งที่ชีวิตคนเราจะมีโอกาสสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน  ดังนั้น ผมจึง
ขอให้พวกเราได้ตั้งใจและทุ่มเทก าลังความสามารถ เพ่ือตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดของพวกเรา  
   ถ้าพวกเราท าส าเร็จในครั้งนี้  เราจะเป็นบุคคลส าคัญของประเทศในยุคส าคัญที่สุดยุคหนึ่ง  
ในประวัติศาสตร์ชาติไทย แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างในปัจจุบัน  แต่ผมเชื่อมั่นในพลังของคนไทย      
และเชื่อม่ันในพลังของพวกเราชาวมหาดไทยทุกคน  
   ผมขอเป็นก าลังใจให้แก่พวกเราทุกคน ให้สามารถท างานผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ โดยพวกเรา
จะต้องไม่ทุจริต คิดไม่ชอบ หรืออาศัยอ านาจหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาเป็น
ประโยชน์ส่วนตน  
   เมื่อตอนเด็ก ๆ ผมเคยสงสัยว่าท าไมเครื่องบินที่เป็นเหล็กทั้งล าถึงบินขึ้นสูงได้ จนโตขึ้นถึงเข้าใจเรื่อง
หลักพลศาสตร์ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง คือ แรงลมใต้ปีกที่พยุงให้เครื่องบินลอยขึ้นฟ้าได้ ลมใต้ปีก คือ แรงหนุน
เสริมให้เครื่องบินทะยานสู่จุดหมายได้ ผมยินดีและยืนยันว่าจะเป็น “ลมใต้ปีก” ที่ช่วยสนับสนุนให้พวกเราทุกคน
ได้ก้าวไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน เพราะความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ จะไม่ใช่ความส าเร็จของใครผู้ใด ผู้หนึ่ง
แต่เพียงผู้เดียวแต่เป็นความส าเร็จของประชาชนชาวไทยทุกคนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั 
 

******************** 
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นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔



- ๗๒๖ - 

๑. ข้อมูลประวัติ 
 วัน เดือน ปีเกิด ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔   

 ประวัติการศึกษา  
 - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การอบรมหลักสูตร 
  - หลักสูตรนายอ าเภอ รุ่นที่ ๓๘ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ส านักงาน ก.พ. รุ่นที่ ๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓ สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓  
  - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๑๖ 
   สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ ๒) กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ส านักงาน ก.พ. รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ 
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการพัฒนายุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  - หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส. ๗) รุ่นที่ ๗  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  - หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๕ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสิงห์บุรี 
 ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ๒ เมษายน ๒๕๔๗ ผู้อ านวยการส านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  
 ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ๗๒๗ - 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ 
           ๕  ธันวาคม ๒๕๕๗  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๕  ธันวาคม ๒๕๕๒ มหาวชิรมงกุฎ   

ผลงาน/กิจกรรม/การปฏิบัติที่โดดเด่น หรือได้รับการยกย่องเป็นที่ประจักษ์ 
- รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) 
- กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน) 
- คณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน) 
- คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗) 
- ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓) 
- คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗) 
- คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๓) 
- นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจบุัน 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
- กรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) 
- ประธานกรรมการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ในคณะกรรมการ

สลากกินแบ่งรัฐบาล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) 
- ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน) 
- ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าภูมิภาค (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน) 

รางวัลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- โล่เกียรติยศ พร้อมประกาศเกียรติคุณ “๑๐ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative City)  
  โครงการ ลพบุรี “เมืองแห่งนวัตกรรมแห่งพลังงานทดแทน (Lopburi : Creative City For Sustainable Energy)  
  จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
- รางวัลพระราชทานอาสาสมัครดีเด่น จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
- รางวัลพระราชทานเทพทอง จากสมาคมวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
- รางวัลดาวจรัสฟ้า ราตรีแห่งเกียรติยศ จากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า 
- รางวัลนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๕ สาขาข้าราชการประจ า 
- รางวัล “พระกินรี” บุคคลแบบอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
- รางวัล “ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี) ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๗ จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ 

หนังสือพิมพ์โทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
- รางวัล “บุคคลคุณธรรมแห่งปี” ประจ าปี ๒๕๕๗ จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา 
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๑. ข้อมูลประวัติ 
 วัน เดือน ปีเกิด ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔   

 ประวัติการศึกษา  
 - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การอบรมหลักสูตร 
  - หลักสูตรนายอ าเภอ รุ่นที่ ๓๘ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ส านักงาน ก.พ. รุ่นที่ ๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓ สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓  
  - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๑๖ 
   สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ ๒) กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ส านักงาน ก.พ. รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ 
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการพัฒนายุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  - หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส. ๗) รุ่นที่ ๗  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  - หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๕ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสิงห์บุรี 
 ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ๒ เมษายน ๒๕๔๗ ผู้อ านวยการส านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  
 ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ๗๒๗ - 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ 
           ๕  ธันวาคม ๒๕๕๗  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๕  ธันวาคม ๒๕๕๒ มหาวชิรมงกุฎ   

ผลงาน/กิจกรรม/การปฏิบัติที่โดดเด่น หรือได้รับการยกย่องเป็นที่ประจักษ์ 
- รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) 
- กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน) 
- คณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน) 
- คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗) 
- ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓) 
- คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗) 
- คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๓) 
- นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจบุัน 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
- กรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) 
- ประธานกรรมการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ในคณะกรรมการ

สลากกินแบ่งรัฐบาล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) 
- ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน) 
- ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าภูมิภาค (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน) 

รางวัลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- โล่เกียรติยศ พร้อมประกาศเกียรติคุณ “๑๐ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative City)  
  โครงการ ลพบุรี “เมืองแห่งนวัตกรรมแห่งพลังงานทดแทน (Lopburi : Creative City For Sustainable Energy)  
  จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
- รางวัลพระราชทานอาสาสมัครดีเด่น จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
- รางวัลพระราชทานเทพทอง จากสมาคมวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
- รางวัลดาวจรัสฟ้า ราตรีแห่งเกียรติยศ จากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า 
- รางวัลนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๕ สาขาข้าราชการประจ า 
- รางวัล “พระกินรี” บุคคลแบบอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
- รางวัล “ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี) ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๗ จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ 

หนังสือพิมพ์โทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
- รางวัล “บุคคลคุณธรรมแห่งปี” ประจ าปี ๒๕๕๗ จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา 
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หลักคิดนักบริหาร 
- มิตรภาพ เรียบง่าย ได้สาระ 
- สร้างเครือข่าย กระจายความรับผิดชอบ 
- สร้างความเชื่อม่ันจากผู้บังคับบัญชา 
- สร้างศรัทธาจากประชาชนและเพ่ือนข้าราชการ 
- บริหารสถานการณ์ บริหารความคาดหวัง 
- ถูกกฎหมาย ไม่ยึดติดรูปแบบ 
- รักษาองค์กร สะท้อนความเป็นคนมหาดไทย 
- Self Disruption  
 

๒. ก้าวเข้าสู่อาชีพราชการ 
 คนมหาดไทยเกือบทุกคน.ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการสอบเข้าไปเรียนในทางสังคมศาสตร์ เช่น คณะรัฐศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ จะมีไม่มากนักที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ผมเองก็มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับ
ชาวสิงห์มหาดไทยทุกคน ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้เข้าเรียนที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ 
จนส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

ก้าวแรก ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  เมื่อจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ก็รอสอบเข้าเป็นปลัดอ าเภอ และสอบบรรจุได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ใช้เวลาเรียนรู้การเป็นนักปกครอง ในช่วงแรกนี้ ๑๓ ปี เริ่มตั้งแต่การเป็นปลัดอ าเภอ ที่กิ่งอ าเภอ      
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้ลักษณะงานการเป็นผู้ปฏิบัติ ได้มีโอกาสรับราชการ     
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัด ซึ่งได้
เรียนรู้การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และได้ผ่านต าแหน่งต่าง ๆ ในทุก ๆ มิติ ทั้งในพ้ืนที่ในส่วนภูมิภาคและราชการ
ในส่วนกลาง จนกระทั่งจบโรงเรียนนายอ าเภอแล้วได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น และปลัดอ าเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอที่ก่ิงอ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ก้าวที่สอง ในส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) 
  จากชีวิตนักปกครอง ก้าวเดินสู่ชีวิตของนักพัฒนาชนบทในส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.)         
เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ท าให้ผมได้เรียนรู้มุมมองของการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะในชนบท และสามารถน ามา
ประกอบแนวคิดวิเคราะห์การบริหารงานที่สร้างดุลยภาพของการปกครองควบคู่ไปกับมิติของการพัฒนาได้เป็น
อย่างดี เมื่อก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในวันข้างหน้า ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ ผ่านต าแหน่งส าคัญที่ส านักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบท (รพช.) ในต าแหน่ง รพช.จังหวัดสิงห์บุรี และ รพช.จังหวัดนครสวรรค์   
 ก้าวที่สาม ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

จากชีวิตนักพัฒนา เดินหน้าสู่ชีวิตของนักบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามนโยบายรัฐบาลขณะนั้น ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในยุคก่อตั้ง       

- ๗๒๙ - 

ปภ. ที่เริ่มต้นจากความไม่พร้อมส าหรับปัจจัยการบริหาร ทั้งด้านของ คน เงิน และงาน... แต่ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่ง 
ของชีวิตที่ท าให้ผมได้เรียนรู้การท างานในสภาวะที่ขาดแคลน  รวมไปถึงงานในภารกิจของ ปภ. ที่ส่วนใหญ่จะเป็น 
การบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผ่านต าแหน่งส าคัญ ๆ ทั้งต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย และรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีประโยชน์อย่างมากในการมีส่วนร่วมวางรากฐานการจัดการภัยพิบัติ
ของชาติ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ 
 ก้าวที่ส่ี ชีวิตการเป็นพ่อเมือง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต าแหน่งที่นักปกครองทุกคนใฝ่ฝันว่าจะต้องก้าวไปให้ถึงให้ได้ ผมได้มีโอกาสก้าวไปถึง
ชีวิตการเป็นพ่อเมืองในต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้อยู่ท าหน้าที่นี้ถึง ๓ ปี       
การเป็นพ่อเมืองลพบุรี เป็นช่วงเวลาที่ผมต้องบริหารคน เงิน และงาน จากทุกกระทรวง บริหารปัญหาและความต้องการ
ของพ้ืนที่ให้ลงตัว เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และท าให้คนลพบุรีทุกภาคส่วนมีความสุขให้ได้ ซึ่งผลงานที่ออกมา  
ก็เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  โดยในช่วงของการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนี้  มีสถานการณ์น้ าท่วม  
ภาคกลางครั้งใหญ่ที่สุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งลพบุรีก็เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมาก 
ผมได้ท าหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีโดยใช้ทั้งประสบการณ์ความเป็นฝ่ายปกครอง ประสบการณ์การพัฒนา
ชนบท และที่ส าคัญคือ ประสบการณ์ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินมาปรับใช้ร่วมกับทุกองคาพยพในพื้นที่จังหวัด
ลพบุรี.เพื ่อแก้ไขสถานการณ์น้ าท่วมครั ้งใหญ่ให้คนลพบุรีเดือดร้อนน้อยที่ส ุด  เกิดความสูญเสียน้อยที ่ส ุด  
และคลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุด จนสถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี หลักคิดที่น ามาใช้ในช่วงของการเป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีที่ช่วยให้ผมสามารถรวบรวมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วน  ทั้งฝ่ายราชการภูมิภาค  
ฝ่ายการเมืองในพ้ืนที่ ฝ่ายท้องที่ และฝ่ายท้องถิ่น ฝ่ายก าลังคือทหารและต ารวจ และที่ส าคัญคือฝ่ายเอกชน  
และประชาชน ผมจะเข้าหาทุกคนทุกฝ่าย  ด้วยหลักคิดของการเป็นผู ้ว ่าราชการจังหว ัดที ่เปี ่ยมไปด้วย   
“มิตรภาพ เรียบง่าย ได้สาระ” ทุกคน คือ มิตร ทุกคนคือเพ่ือน ทุกคนสามารถเข้าถึงเราได้ด้วยความเรียบง่ายของเรา  
และทุกการเข้าถึง ทุกการปรึกษาหารือจะต้องได้สาระเสมอว่าใครมีความสามารถอะไร ใครมีศักยภาพด้านไหน ใครหรือ
พ้ืนที่ไหนต้องการอะไร ปัญหาของพ้ืนที่คืออะไร และจ าเป็นต้องแก้ไขด้วยวิธีการใด ท าให้การท างานส าเร็จลุล่วงไปได้ 
ทั้งตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเกิดความพึงพอใจจากทุกฝ่ายในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 

ก้าวที่ห้า กลับสู่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จากผลงานการบริหารสถานการณ์น้ าท่วม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๔ ในช่วงเวลาของการเป็น       

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ที่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ให้คลี่คลายได้อย่างรวดเร็ว เป็นผลงานที่ถูกพูดถึงกัน
มากว่าท าให้ผมได้รับเลือกให้มาท าหน้าที่บริหารภารกิจแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินในภาพรวมของประเทศ  
ในต าแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การกลับมา ปภ. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ 
ต้องไม่เหมือนเมื่อครั้งตั้ง ปภ. ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลาผ่านไป ๑๐ ปี ปภ. จะต้องก้าวเดินไปให้เร็วกว่าเดิม ต้องเป็น
ก้าวเดินที่มีพลัง มีศักยภาพมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ เพื่อจะได้ช่วยเหลือสนับสนุนทุกหน่วยงานให้มีความพร้อม



- ๗๒๘ - 

หลักคิดนักบริหาร 
- มิตรภาพ เรียบง่าย ได้สาระ 
- สร้างเครือข่าย กระจายความรับผิดชอบ 
- สร้างความเชื่อม่ันจากผู้บังคับบัญชา 
- สร้างศรัทธาจากประชาชนและเพ่ือนข้าราชการ 
- บริหารสถานการณ์ บริหารความคาดหวัง 
- ถูกกฎหมาย ไม่ยึดติดรูปแบบ 
- รักษาองค์กร สะท้อนความเป็นคนมหาดไทย 
- Self Disruption  
 

๒. ก้าวเข้าสู่อาชีพราชการ 
 คนมหาดไทยเกือบทุกคน.ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการสอบเข้าไปเรียนในทางสังคมศาสตร์ เช่น คณะรัฐศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ จะมีไม่มากนักที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ผมเองก็มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับ
ชาวสิงห์มหาดไทยทุกคน ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้เข้าเรียนที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ 
จนส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

ก้าวแรก ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  เมื่อจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ก็รอสอบเข้าเป็นปลัดอ าเภอ และสอบบรรจุได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ใช้เวลาเรียนรู้การเป็นนักปกครอง ในช่วงแรกนี้ ๑๓ ปี เริ่มตั้งแต่การเป็นปลัดอ าเภอ ที่กิ่งอ าเภอ      
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้ลักษณะงานการเป็นผู้ปฏิบัติ ได้มีโอกาสรับราชการ     
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัด ซึ่งได้
เรียนรู้การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และได้ผ่านต าแหน่งต่าง ๆ ในทุก ๆ มิติ ทั้งในพ้ืนที่ในส่วนภูมิภาคและราชการ
ในส่วนกลาง จนกระทั่งจบโรงเรียนนายอ าเภอแล้วได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น และปลัดอ าเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอที่ก่ิงอ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ก้าวที่สอง ในส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) 
  จากชีวิตนักปกครอง ก้าวเดินสู่ชีวิตของนักพัฒนาชนบทในส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.)         
เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ท าให้ผมได้เรียนรู้มุมมองของการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะในชนบท และสามารถน ามา
ประกอบแนวคิดวิเคราะห์การบริหารงานที่สร้างดุลยภาพของการปกครองควบคู่ไปกับมิติของการพัฒนาได้เป็น
อย่างดี เมื่อก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในวันข้างหน้า ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ ผ่านต าแหน่งส าคัญที่ส านักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบท (รพช.) ในต าแหน่ง รพช.จังหวัดสิงห์บุรี และ รพช.จังหวัดนครสวรรค์   
 ก้าวที่สาม ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

จากชีวิตนักพัฒนา เดินหน้าสู่ชีวิตของนักบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามนโยบายรัฐบาลขณะนั้น ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในยุคก่อตั้ง       

- ๗๒๙ - 

ปภ. ที่เร่ิมต้นจากความไม่พร้อมส าหรับปัจจัยการบริหาร ทั้งด้านของ คน เงิน และงาน... แต่ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่ง 
ของชีวิตที่ท าให้ผมได้เรียนรู้การท างานในสภาวะที่ขาดแคลน  รวมไปถึงงานในภารกิจของ ปภ. ที่ส่วนใหญ่จะเป็น 
การบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผ่านต าแหน่งส าคัญ ๆ ทั้งต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย และรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีประโยชน์อย่างมากในการมีส่วนร่วมวางรากฐานการจัดการภัยพิบัติ
ของชาติ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ 
 ก้าวที่ส่ี ชีวิตการเป็นพ่อเมือง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต าแหน่งที่นักปกครองทุกคนใฝ่ฝันว่าจะต้องก้าวไปให้ถึงให้ได้ ผมได้มีโอกาสก้าวไปถึง
ชีวิตการเป็นพ่อเมืองในต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้อยู่ท าหน้าที่นี้ถึง ๓ ปี       
การเป็นพ่อเมืองลพบุรี เป็นช่วงเวลาที่ผมต้องบริหารคน เงิน และงาน จากทุกกระทรวง บริหารปัญหาและความต้องการ
ของพ้ืนที่ให้ลงตัว เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และท าให้คนลพบุรีทุกภาคส่วนมีความสุขให้ได้ ซึ่งผลงานที่ออกมา  
ก็เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  โดยในช่วงของการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนี้  มีสถานการณ์น้ าท่วม  
ภาคกลางครั้งใหญ่ที่สุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งลพบุรีก็เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมาก 
ผมได้ท าหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีโดยใช้ทั้งประสบการณ์ความเป็นฝ่ายปกครอง ประสบการณ์การพัฒนา
ชนบท และที่ส าคัญคือ ประสบการณ์ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินมาปรับใช้ร่วมกับทุกองคาพยพในพื้นที่จังหวัด
ลพบุรี.เพื ่อแก้ไขสถานการณ์น้ าท่วมครั ้งใหญ่ให้คนลพบุรีเดือดร้อนน้อยที่ส ุด  เกิดความสูญเสียน้อยที ่ส ุด  
และคลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุด จนสถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี หลักคิดที่น ามาใช้ในช่วงของการเป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีที่ช่วยให้ผมสามารถรวบรวมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วน  ทั้งฝ่ายราชการภูมิภาค  
ฝ่ายการเมืองในพ้ืนที่ ฝ่ายท้องที่ และฝ่ายท้องถิ่น ฝ่ายก าลังคือทหารและต ารวจ และที่ส าคัญคือฝ่ายเอกชน  
และประชาชน ผมจะเข้าหาทุกคนทุกฝ่าย  ด้วยหลักคิดของการเป็นผู ้ว ่าราชการจังหว ัดที ่เปี ่ยมไปด้วย   
“มิตรภาพ เรียบง่าย ได้สาระ” ทุกคน คือ มิตร ทุกคนคือเพ่ือน ทุกคนสามารถเข้าถึงเราได้ด้วยความเรียบง่ายของเรา  
และทุกการเข้าถึง ทุกการปรึกษาหารือจะต้องได้สาระเสมอว่าใครมีความสามารถอะไร ใครมีศักยภาพด้านไหน ใครหรือ
พ้ืนที่ไหนต้องการอะไร ปัญหาของพ้ืนที่คืออะไร และจ าเป็นต้องแก้ไขด้วยวิธีการใด ท าให้การท างานส าเร็จลุล่วงไปได้ 
ทั้งตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเกิดความพึงพอใจจากทุกฝ่ายในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 

ก้าวที่ห้า กลับสู่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จากผลงานการบริหารสถานการณ์น้ าท่วม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๔ ในช่วงเวลาของการเป็น       

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ที่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ให้คลี่คลายได้อย่างรวดเร็ว เป็นผลงานที่ถูกพูดถึงกัน
มากว่าท าให้ผมได้รับเลือกให้มาท าหน้าที่บริหารภารกิจแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินในภาพรวมของประเทศ  
ในต าแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การกลับมา ปภ. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ 
ต้องไม่เหมือนเมื่อครั้งตั้ง ปภ. ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลาผ่านไป ๑๐ ปี ปภ. จะต้องก้าวเดินไปให้เร็วกว่าเดิม ต้องเป็น
ก้าวเดินที่มีพลัง มีศักยภาพมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ เพื่อจะได้ช่วยเหลือสนับสนุนทุกหน่วยงานให้มีความพร้อม
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ที่จะรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดปี ผมได้ระดมสมองจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้ได้ข้อเสนอ 
และแนวทางที่จะปรับปรุงหน่วยงานกลางด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศนี้ให้พร้อมที่จะท างานให้รัฐบาล                  
และกระทรวงมหาดไทย หลักคิดที่ผมน ามาใช้ในขณะเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ส าคัญ   
คือ.“การสร้างเครือข่าย กระจายความรับผิดชอบ” เพราะการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัตินั้น เป็นที่ยอมรับกัน
ในระดับสากลว่าไม่มีหน่วยงานใดที่จะรับผิดชอบภารกิจนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้เพียงหน่วยงานเดียว         
ด้วยลักษณะของภัยพิบัติที่หลากหลาย ทั้งภัยธรรมชาติ ภัยจากมนุษย์ ภัยจากเทคโนโลยี และที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ 
คือภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก  
 การเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นได้ชัดใน ปภ..ทั้งในเรื่องการจัดหาอัตราก าลังและจัดวางก าลังคน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพความพร้อมของ ปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางการสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมให้หน่วยงาน
เครือข่าย ด้วยการแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ให้หน่วยปฏิบัติทุกระดับ  สามารถมีงบประมาณที่ใช้ได้จริงยามเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน การกระจายความรับผิดชอบที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในภาพรวมของประเทศ         
ด้วยการสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานกลาง คือ ปภ. 
หน่วยสนับสนุน เช่น ทหาร ต ารวจ หน่วยงานวิชาการ เช่น สาธารณสุข มหาวิทยาลัย องค์กรระหว่างประเทศ  
และหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ เช่น จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ อาสาสมัคร หน่วยกู้ภัยต่าง ๆ        
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมจับต้องได้ และน่าจะถูกใจ ตรงใจผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ ก็คือการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการกู้ภัยที่ใช้งานได้จริงและทันกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกปี  ที่เห็นใช้งานกัน
และเป็นข่าวทางสื่อมวลชนบ่อย ๆ ได้แก่ เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่ใช้ดับไฟป่าและดับไฟจากที่สูง ผลงานที่เกิดขึ้นเหล่านี้ 
สามารถสร้างความชัดเจนในภาพรวมของการบริหารจัดการภัยพิบัติให้เกิดขึ้นได้ทั้งประเทศ การแก้ไขสถานการณ์
ภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้นตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานสากล ที่เราเรียกกันในหมู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ทั่วโลกว่า “ระบบบัญชาการเหตุการณ์” หรือ Incident Command System ผลงานทั้งหมดทั้งมวลนี้        
ช่วยยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามมาตรฐานของนานาชาติ
ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

๓. สู่ต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หลังจากเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนานถึง  ๕ ปี ก็ได้รับความไว้วางใจจากท่าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นต าแหน่งสูงที่สุดของข้าราชการประจ า เป็นความมุ่งหวังของนักปกครอง
มาทุกยุคทุกสมัยที่จะก้าวมาให้ถึงต าแหน่งส าคัญนี้ เมื่อมาถึงต าแหน่งส าคัญที่สุด ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ความคาดหวัง ก็ย่อมมีมากที่สุดตามไปด้วย ซึ่งผมคิดอยู่เสมอว่าจะท าหน้าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดีที่สุด ท าให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นองค์กรที่ทันสมัย  ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน  ท าให้คนมหาดไทยมีความสุข
และจะสร้างความเข้มแข็งในการรักษาองค์กรได้อย่างไร  ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีก ๔ ปี ก่อนเกษียณอายุราชการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๔. บริหารงานอย่างไรในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
“สร้างความเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชา 

สร้างศรัทธาจากเพ่ือนข้าราชการและประชาชน 
บริหารสถานการณ์ บริหารความคาดหวัง” 

   ผมบริหารคนด้วยการใช้หลักคิด “สร้างความเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชา สร้างศรัทธาจากเพ่ือนข้าราชการ
และประชาชน ” 
 ๔.๑ สร้างความเชื่อม่ันจากผู้บังคับบัญชา 
   แม้ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการประจ าทั้งมวล  แต่เราก็ต้องอยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีและรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังและความต้องการของประชาชน    
โจทย์แรกของการเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นจากผู้บังคับบัญชาของเรา ทั้งใน
ระดับรัฐมนตรีและระดับรัฐบาล หากเราท าได้ เราก็จะเป็นปลัดกระทรวงที่มีคุณค่า มีคุณภาพ และท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารราชการในกระทรวงมหาดไทยได้  ก่อนที่ผู้บังคับบัญชาจะเชื่อมั่นเรา เราต้องเชื่อมั่น
ในผู้บังคับบัญชาเสียก่อน ผมจะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในทุก  ๆ ครั้ง ว่าจะรับนโยบาย
ของท่านรัฐมนตรีฯ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชน จะท าให้ทุกองคาพยพของกระทรวงมหาดไทย
ตอบสนองนโยบายของท่านรัฐมนตรีฯ และนโยบายรัฐบาลให้ได้  ผมจะน าพาข้าราชการประจ าท างานอย่างสุดก าลัง 
หากติดปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องใดที่เกินความสามารถของผม    ผมจะน าเรียนปรึกษาท่านรัฐมนตรีฯ ในทันที 
โดยไม่มีปิดบังซ่อนเร้นใด ๆ ผมท างานกับผู้บังคับบัญชา ด้วยการแสดงความตั้งใจ ความจริงใจ ความมุ่งมั่น ในแนวทางนี้
มาตลอด จากครั้งที่หนึ่งสู่ครั้งที่สองและสู่ทุก ๆ ครั้ง จนเกิดความเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชาเหนือจากผมขึ้นไป      
ทุกระดับ และนั่นคือความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นต่อกระทรวงมหาดไทยในภาพรวม   มิใช่เป็นความเชื่อมั่นต่อตัว
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่เพียงผู้เดียว  นี่คือสิ่งส าคัญที่คนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องท าให้เกิดขึ้นให้ได้      
การท างานในต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยถึงจะราบรื่น กระทรวงมหาดไทยถึงจะอยู่ในสภาวะที่พร้อมท างาน 
มากที่สุด 
  ๔.๒ สร้างศรัทธาจากเพื่อนข้าราชการและประชาชน 

 ผมบอกกับบรรดาข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกสังกัดว่า  ผมเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย       
ของคนมหาดไทยทุกคน ผมไม่มองคนเพียงแค่ว่า ใครจบมาจากไหน สถาบันใด สิงห์สีอะไร ผมจะให้โอกาส        
คนมหาดไทยทุกคน ทุกคนสามารถเดินเข้ามาพบผมได้ มาปรึกษาได้ มาแสดงความประสงค์ได้ว่าใครมีความสามารถ
อะไร ถนัดอะไร อยากไปท างานที่ไหน อยากสอบอยากเลื่อนข้ึนต าแหน่งอะไร ที่ผ่านมามีความคับข้องใจอะไร มีปัญหา
อะไร ท าไมถึงไม่ได้เลื่อน ท าไมถึงสอบไม่ได้สักที ผมรับฟังคนมหาดไทยทุกคนที่ตั้งใจมาพบ  ผมเชื่อว่าเขาเหล่านั้น
ต้องมีความตั้งใจจริงหรือไม่ก็ต้องคาดหวังว่าผมจะช่วยไขข้อข้องใจให้เขาได้   ไม่อย่างนั้นคงไม่เสียเวลามานั่งรอพบ
ผมอย่างแน่นอน การให้โอกาสคนมหาดไทยทุกคนให้สามารถเข้าถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้เขาได้ระบายได้
แสดงความประสงค์ในสิ่งที่เขาอยากได้ อยากเป็น ผมต้องรับฟัง เมื่อผมรับฟังแล้ว ผมจะให้โอกาสทุกคนได้พิสูจน์
ฝีมือของตนเอง ถ้าใครไม่ได้มีความบกพร่องเฉพาะตัว หรือเคยมีเรื่องมาก่อน ทุกคนก็จะได้รับการพิจารณา 
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ที่จะรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดปี ผมได้ระดมสมองจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้ได้ข้อเสนอ 
และแนวทางที่จะปรับปรุงหน่วยงานกลางด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศนี้ให้พร้อมที่จะท างานให้รัฐบาล                  
และกระทรวงมหาดไทย หลักคิดที่ผมน ามาใช้ในขณะเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ส าคัญ   
คือ.“การสร้างเครือข่าย กระจายความรับผิดชอบ” เพราะการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัตินั้น เป็นที่ยอมรับกัน
ในระดับสากลว่าไม่มีหน่วยงานใดที่จะรับผิดชอบภารกิจนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้เพียงหน่วยงานเดียว         
ด้วยลักษณะของภัยพิบัติที่หลากหลาย ทั้งภัยธรรมชาติ ภัยจากมนุษย์ ภัยจากเทคโนโลยี และที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ 
คือภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก  
 การเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นได้ชัดใน ปภ..ทั้งในเรื่องการจัดหาอัตราก าลังและจัดวางก าลังคน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพความพร้อมของ ปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางการสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมให้หน่วยงาน
เครือข่าย ด้วยการแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ให้หน่วยปฏิบัติทุกระดับ  สามารถมีงบประมาณที่ใช้ได้จริงยามเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน การกระจายความรับผิดชอบที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในภาพรวมของประเทศ         
ด้วยการสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานกลาง คือ ปภ. 
หน่วยสนับสนุน เช่น ทหาร ต ารวจ หน่วยงานวิชาการ เช่น สาธารณสุข มหาวิทยาลัย องค์กรระหว่างประเทศ  
และหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ เช่น จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ อาสาสมัคร หน่วยกู้ภัยต่าง ๆ        
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมจับต้องได้ และน่าจะถูกใจ ตรงใจผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ ก็คือการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการกู้ภัยที่ใช้งานได้จริงและทันกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกปี  ที่เห็นใช้งานกัน
และเป็นข่าวทางสื่อมวลชนบ่อย ๆ ได้แก่ เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่ใช้ดับไฟป่าและดับไฟจากที่สูง ผลงานที่เกิดขึ้นเหล่านี้ 
สามารถสร้างความชัดเจนในภาพรวมของการบริหารจัดการภัยพิบัติให้เกิดขึ้นได้ทั้งประเทศ การแก้ไขสถานการณ์
ภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้นตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานสากล ที่เราเรียกกันในหมู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ทั่วโลกว่า “ระบบบัญชาการเหตุการณ์” หรือ Incident Command System ผลงานทั้งหมดทั้งมวลนี้        
ช่วยยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามมาตรฐานของนานาชาติ
ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

๓. สู่ต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หลังจากเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนานถึง  ๕ ปี ก็ได้รับความไว้วางใจจากท่าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นต าแหน่งสูงที่สุดของข้าราชการประจ า เป็นความมุ่งหวังของนักปกครอง
มาทุกยุคทุกสมัยที่จะก้าวมาให้ถึงต าแหน่งส าคัญนี้ เมื่อมาถึงต าแหน่งส าคัญที่สุด ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ความคาดหวัง ก็ย่อมมีมากที่สุดตามไปด้วย ซึ่งผมคิดอยู่เสมอว่าจะท าหน้าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดีที่สุด ท าให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นองค์กรที่ทันสมัย  ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน  ท าให้คนมหาดไทยมีความสุข
และจะสร้างความเข้มแข็งในการรักษาองค์กรได้อย่างไร  ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีก ๔ ปี ก่อนเกษียณอายุราชการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๔. บริหารงานอย่างไรในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
“สร้างความเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชา 

สร้างศรัทธาจากเพ่ือนข้าราชการและประชาชน 
บริหารสถานการณ์ บริหารความคาดหวัง” 

   ผมบริหารคนด้วยการใช้หลักคิด “สร้างความเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชา สร้างศรัทธาจากเพ่ือนข้าราชการ
และประชาชน ” 
 ๔.๑ สร้างความเชื่อม่ันจากผู้บังคับบัญชา 
   แม้ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการประจ าทั้งมวล  แต่เราก็ต้องอยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีและรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังและความต้องการของประชาชน    
โจทย์แรกของการเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นจากผู้บังคับบัญชาของเรา ทั้งใน
ระดับรัฐมนตรีและระดับรัฐบาล หากเราท าได้ เราก็จะเป็นปลัดกระทรวงที่มีคุณค่า มีคุณภาพ และท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารราชการในกระทรวงมหาดไทยได้  ก่อนที่ผู้บังคับบัญชาจะเชื่อมั่นเรา เราต้องเชื่อมั่น
ในผู้บังคับบัญชาเสียก่อน ผมจะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในทุก  ๆ ครั้ง ว่าจะรับนโยบาย
ของท่านรัฐมนตรีฯ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชน จะท าให้ทุกองคาพยพของกระทรวงมหาดไทย
ตอบสนองนโยบายของท่านรัฐมนตรีฯ และนโยบายรัฐบาลให้ได้  ผมจะน าพาข้าราชการประจ าท างานอย่างสุดก าลัง 
หากติดปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องใดที่เกินความสามารถของผม    ผมจะน าเรียนปรึกษาท่านรัฐมนตรีฯ ในทันที 
โดยไม่มีปิดบังซ่อนเร้นใด ๆ ผมท างานกับผู้บังคับบัญชา ด้วยการแสดงความตั้งใจ ความจริงใจ ความมุ่งมั่น ในแนวทางนี้
มาตลอด จากครั้งที่หนึ่งสู่ครั้งที่สองและสู่ทุก ๆ ครั้ง จนเกิดความเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชาเหนือจากผมขึ้นไป      
ทุกระดับ และนั่นคือความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นต่อกระทรวงมหาดไทยในภาพรวม   มิใช่เป็นความเชื่อมั่นต่อตัว
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่เพียงผู้เดียว  นี่คือสิ่งส าคัญที่คนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องท าให้เกิดขึ้นให้ได้      
การท างานในต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยถึงจะราบรื่น กระทรวงมหาดไทยถึงจะอยู่ในสภาวะที่พร้อมท างาน 
มากที่สุด 
  ๔.๒ สร้างศรัทธาจากเพื่อนข้าราชการและประชาชน 

 ผมบอกกับบรรดาข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกสังกัดว่า  ผมเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย       
ของคนมหาดไทยทุกคน ผมไม่มองคนเพียงแค่ว่า ใครจบมาจากไหน สถาบันใด สิงห์สีอะไร ผมจะให้โอกาส        
คนมหาดไทยทุกคน ทุกคนสามารถเดินเข้ามาพบผมได้ มาปรึกษาได้ มาแสดงความประสงค์ได้ว่าใครมีความสามารถ
อะไร ถนัดอะไร อยากไปท างานที่ไหน อยากสอบอยากเลื่อนขึ้นต าแหน่งอะไร ที่ผ่านมามีความคับข้องใจอะไร มีปัญหา
อะไร ท าไมถึงไม่ได้เลื่อน ท าไมถึงสอบไม่ได้สักที ผมรับฟังคนมหาดไทยทุกคนที่ตั้งใจมาพบ  ผมเชื่อว่าเขาเหล่านั้น
ต้องมีความตั้งใจจริงหรือไม่ก็ต้องคาดหวังว่าผมจะช่วยไขข้อข้องใจให้เขาได้   ไม่อย่างนั้นคงไม่เสียเวลามานั่งรอพบ
ผมอย่างแน่นอน การให้โอกาสคนมหาดไทยทุกคนให้สามารถเข้าถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้เขาได้ระบายได้
แสดงความประสงค์ในสิ่งที่เขาอยากได้ อยากเป็น ผมต้องรับฟัง เมื่อผมรับฟังแล้ว ผมจะให้โอกาสทุกคนได้พิสูจน์
ฝีมือของตนเอง ถ้าใครไม่ได้มีความบกพร่องเฉพาะตัว หรือเคยมีเรื่องมาก่อน ทุกคนก็จะได้รับการพิจารณา 
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ได้รับโอกาสให้เจริญก้าวหน้าในเส้นทางของตนเองอย่างถ้วนหน้าทุกคน สิ่งที่ปรากฏในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทยตลอด ๔ ปี ที่ผมเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย พวกเราจะเห็นได้ว่า ถ้าคนไหนเป็นคนท างานดี      
มีฝีมือ มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพไม่ได้มีปัญหาจนเกินกว่าจะรับได้ ทุกคนจะได้เติบโตในเส้นทางที่ตนตั้งใจไว้ 
เพราะผมเชื่อมั่นในการสร้างคนมหาดไทยที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการรักษากระทรวงมหาดไทย   
ที่พวกเราชาวสิงห์รัก ให้ด ารงความเป็นสถาบันที่เข้มแข็ง สามารถท าประโยชน์ให้ประเทศชาติ แก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระยะยาว 

๔.๓ การบริหารสถานการณ์และบริหารความคาดหวัง ด้วยหลักคิด “บริหารให้ถูกกฎหมายไม่ยึดติด
รูปแบบ”  
  กระทรวงมหาดไทย เป็นกระทรวงส าคัญที่มีบทบาทในการรับนโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบัติให้บรรลุผล 
ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ เราเป็นแบบนี้มานานแล้ว หากแต่ในห้วงเวลา ๑๐ ปีหลังที่ผ่านมานี้ เป็นยุคที่การรับรู้ข้อมูล    
การรับส่งข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทุกพ้ืนที่สามารถรับรู้ความเป็นไป หรือสิ่งที่เกิดขึ้นของพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
ได้ในแบบ “ทันทีทันใด” เป็นปัจจุบันเท่าเทียมกัน การน าเสนอปัญหาความเดือดร้อน สามารถส่งผ่านเครือข่าย        
การสื่อสารที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย  โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ท าให้สามารถสะท้อนปัญหา       
และความต้องการไปสู่การรับรู้ของรัฐบาลและสังคมได้ตลอดเวลา สถานการณ์เช่นนี้ กระทรวงมหาดไทยย่อมต้องด ารง
สถานะความเป็นหน่วยงานที่มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ 
ในทุก ๆ วัน ได้อย่างทันท่วงที นี่คือภารกิจส าคัญที่รัฐบาลคาดหวังการตอบสนองจากกระทรวงมหาดไทย          
และผมจะให้ค าจ ากัดความของบทบาทนี้ในทุกครั้งที่มีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ว่าภารกิจส าคัญนี้คือ “การบริหารสถานการณ์และการบริหารความคาดหวัง” มันคือสถานการณ์ที่ไม่ได้ระบุไว้     
ในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยหรือแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีแต่อย่างใด
หากเป็นกระทรวงอ่ืน เราอาจได้ยินค าตอบว่า ยังไม่มีแผนงานที่จะด าเนินการแก้ไขให้ในขณะนี้ หรือไม่มีงบประมาณ  
ปีนี้ที่จะกระท าได้ แต่กระทรวงมหาดไทยจะคิดและตอบแบบนั้นไม่ได้ เราจ าเป็นต้องเข้ามา “บริหารสถานการณ์” 
และ “บริหารความคาดหวัง” เหล่านี้อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ผมให้แนวทางปฏิบัติแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านที่จะต้องตอบสนองความคาดหวังเหล่าน้ีด้วยการเข้าไปบริหารสถานการณ์ในโอกาสแรก 
อย่างน้อยเราต้องเข้าถึงพ้ืนที่ เราต้องเข้าถึงปัญหา เราต้องเข้าไปรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น สาเหตุของปัญหา          
ที่ท าให้เกิดสถานการณ์คืออะไร ประชาชนคาดหวังอะไรจากรัฐบาลแล้วท าไมสถานการณ์นั้น ๆ ถึงไม่ได้รับการแก้ไข 
มาก่อน นี่คือบทบาทที่ส าคัญที่สุดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนั่นก็คือ “มิติของการบริการประชาชน”  
อีกมิติหนึ่งนั่นเอง เป็นมิติในด้านการตอบสนองความต้องการโดยการเข้าไปรับรู้ปัญหาและความคาดหวังของสถานการณ์
ซึ่งส่วนใหญ่เราจะพบค าอ้างที่ว่า “ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน ...” 
สถานการณ์และความคาดหวังทั้งหลายเหล่านั้น  ไม่ใช่ว่าสามารถแก้ไขได้ส าเร็จเสร็จสิ้นด้วยหน่วยงาน
ของกระทรวงมหาดไทยเพียงหน่วยงานเดียว แต่เราสามารถรักษาสถานะของการเป็น “ต้นทางของการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อน” ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ เรามีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครครอบคลุมทุกพื้นที่
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ของประเทศ เราปฏิเสธความคาดหวังที่เกิดขึ้นไม่ได้เลย นี่คือความท้าทายของกระทรวงมหาดไทยในช่วงกระแส
ของการปฏิรูป กระแสของการเปลี่ยนแปลง ค าถามต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามาสามารถจับนัยส าคัญของความท้าทายเหล่านี้
ได้ว่า “กระทรวงมหาดไทยมีไว้ท าไม” หรือ “ยังจ าเป็นต้องมีกระทรวงมหาดไทยอยู่ต่อไปอีกหรือไม่” ในฐานะ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงตอบสนองความท้าทายที่ถาโถมเข้ามาสู่กระทรวงมหาดไทยนี้ มองเห็นวิกฤติเป็นโอกาส 
ด้วยการขยายผลจากกรอบแนวคิดไปสู่การก าหนดนโยบายและข้อสั่งการให้หน่วยปฏิบัติทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
ท างานในเชิงรุกให้มากขึ้น ทุกหน่วยต้องรู้คน รู้พ้ืนที่ รู้ว่าอะไรเป็นศักยภาพ รู้ว่าอะไรเป็นจุดอ่อน และเมื่อเห็น
ปัญหาแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดต้องน าปัญหานั้นเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนรู้สึกว่าได้รับการดูแลให้เขา
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่ต้องรอให้มีการร้องเรียนเสียก่อนถึงค่อยแก้ไข การท างานเชิงรุกด้วยการรู้คน รู้พ้ืนที่ช่วย
ให้กระทรวงมหาดไทยสามารถบริหารสถานการณ์ได้ในทันทีที่มีสถานการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น  เกิดการร้องเรียน         
เกิดกระแสข่าวที่เป็นประเด็นทางสังคมต่าง ๆ หรือเมื่อมีข้อสั่งการจากรัฐบาล เราสามารถหาค าตอบได้ในเวลาไม่นาน
ว่าสถานการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้นที่ไหน ข้อเท็จจริงคืออะไร สาเหตุของปัญหาที่ต้องแก้ไขคืออะไร ความคาดหวังจากพ่ีน้อง
ประชาชนคืออะไร แล้วน าเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เราต้องลดข้ออ้าง  ลดข้อจ ากัดทั้งหลาย โดยไม่ยึดติด
รูปแบบขั้นตอนมาเป็นข้ออ้างเพ่ือให้ประเด็นนั้นจบ ๆ ไป เพราะการยึดติดรูปแบบที่ท าให้แก้ไขสถานการณ์ไม่ได้ 
ค าตอบแบบนั ้น ไม ่ได ้ท า ให ้ส ถานการณ์ด ีขึ ้น  ไม ่ไ ด้ท า ให้ป ระชาชนสมความคาดหวัง แม้แต ่น ้อย   
ปัญหาหรือสถานการณ์หลาย ๆ ครั้ง ไม่จ าเป็นต้องรอการเขียนแผน หรือรอการตั้งงบประมาณในอีกกี่ปีต่อ ๆ ไป  
ถึงจะเริ่มแก้ ไขปัญหานั้น  ๆ  โดยให้ พ่ีน้องประชาชนรอความหวังต่อไปได้  อ านาจหน้าที่และบทบาท 
ของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัดในภูมิภาคนั้น สามารถเชื่อมโยงศักยภาพของหน่วยงาน 
ทุกประเภทในพ้ืนที่เข้าแก้ไขสถานการณ์ให้พ่ีน้องประชาชนได้ โดยไม่ต้องรอให้มีงบประมาณ มีโครงการพร้อมเสียก่อน
เท่านั้น หลาย ๆ สถานการณ์สามารถแก้ไขได้ด้วยก าลังคน ก าลังเครื่องจักรกล ยานพาหนะ หรือการเชื่อมโยง 
งบด าเนินงานหรือการปรับเปลี่ยนงบประมาณที่มีอยู่ของบางหน่วยเข้าแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนที่เกิดขึ้นก่อนได้   
ความคาดหวังของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนองจากภาครัฐ โดยมีหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย เป็นกลไก
ส าคัญ ทั้งหมดนี้ก็คือ การบริการประชาชน บริการให้เขาเหล่านั้นหมดทุกข์ ให้เขาเหล่านั้นมีความสุข หรือก็คือ 
การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตามปณิธานเมื่อครั้งแรกก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย ที่ผมได้น ามาเป็นแนวทางในการ
บริหารงานด้วยการเพิ ่มน้ าหนักการท างานให้ทุกหน่วยท างานเชิงรุกมากขึ้น  ในบทบาทการเป็นเจ้าภาพ 
ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะรับความคาดหวังของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีสถานการณ์ ก่อนที่จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มี
ภารกิจตรงกับสถานการณ์นั้นรับไปด าเนินการตามแผนและงบประมาณในล าดับต่อไป  เมื่อทุกหน่วยงาน 
ของกระทรวงมหาดไทยสามารถบริหารสถานการณ์ได้   บริหารความคาดหวังของประชาชนที่ประสบความทุกข์ 
ได้ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ คือค าตอบของความท้าทายที่เข้ามาสู่กระทรวงมหาดไทย  กับค าถาม
ที่ว่า “กระทรวงมหาดไทยมีไว้ท าไม” หรือ “ยังจ าเป็นต้องมีกระทรวงมหาดไทยอยู่อีกหรือเปล่า” ได้อย่างชัดเจนที่สุด 

๔.๔ การรักษาองค์กรสะท้อนความเป็นคนมหาดไทย 
 กระทรวงมหาดไทยก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนาน ผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอ านาจหน้าที่ตามการปฏิรูป

ระบบราชการมาก็หลายครั้ง มีการยุบ การตั้ง การโยกหน่วยงาน ทั้งปรับออกและรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 



- ๗๓๒ - 

ได้รับโอกาสให้เจริญก้าวหน้าในเส้นทางของตนเองอย่างถ้วนหน้าทุกคน สิ่งที่ปรากฏในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทยตลอด ๔ ปี ที่ผมเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย พวกเราจะเห็นได้ว่า ถ้าคนไหนเป็นคนท างานดี      
มีฝีมือ มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพไม่ได้มีปัญหาจนเกินกว่าจะรับได้ ทุกคนจะได้เติบโตในเส้นทางที่ตนตั้งใจไว้ 
เพราะผมเชื่อมั่นในการสร้างคนมหาดไทยที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการรักษากระทรวงมหาดไทย   
ที่พวกเราชาวสิงห์รัก ให้ด ารงความเป็นสถาบันที่เข้มแข็ง สามารถท าประโยชน์ให้ประเทศชาติ แก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระยะยาว 

๔.๓ การบริหารสถานการณ์และบริหารความคาดหวัง ด้วยหลักคิด “บริหารให้ถูกกฎหมายไม่ยึดติด
รูปแบบ”  
  กระทรวงมหาดไทย เป็นกระทรวงส าคัญที่มีบทบาทในการรับนโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบัติให้บรรลุผล 
ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ เราเป็นแบบนี้มานานแล้ว หากแต่ในห้วงเวลา ๑๐ ปีหลังที่ผ่านมานี้ เป็นยุคที่การรับรู้ข้อมูล    
การรับส่งข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทุกพ้ืนที่สามารถรับรู้ความเป็นไป หรือสิ่งที่เกิดขึ้นของพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
ได้ในแบบ “ทันทีทันใด” เป็นปัจจุบันเท่าเทียมกัน การน าเสนอปัญหาความเดือดร้อน สามารถส่งผ่านเครือข่าย        
การสื่อสารที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย  โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ท าให้สามารถสะท้อนปัญหา       
และความต้องการไปสู่การรับรู้ของรัฐบาลและสังคมได้ตลอดเวลา สถานการณ์เช่นนี้ กระทรวงมหาดไทยย่อมต้องด ารง
สถานะความเป็นหน่วยงานที่มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ 
ในทุก ๆ วัน ได้อย่างทันท่วงที นี่คือภารกิจส าคัญที่รัฐบาลคาดหวังการตอบสนองจากกระทรวงมหาดไทย          
และผมจะให้ค าจ ากัดความของบทบาทนี้ในทุกครั้งที่มีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ว่าภารกิจส าคัญนี้คือ “การบริหารสถานการณ์และการบริหารความคาดหวัง” มันคือสถานการณ์ที่ไม่ได้ระบุไว้     
ในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยหรือแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีแต่อย่างใด
หากเป็นกระทรวงอ่ืน เราอาจได้ยินค าตอบว่า ยังไม่มีแผนงานที่จะด าเนินการแก้ไขให้ในขณะนี้ หรือไม่มีงบประมาณ  
ปีนี้ที่จะกระท าได้ แต่กระทรวงมหาดไทยจะคิดและตอบแบบนั้นไม่ได้ เราจ าเป็นต้องเข้ามา “บริหารสถานการณ์” 
และ “บริหารความคาดหวัง” เหล่านี้อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ผมให้แนวทางปฏิบัติแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านที่จะต้องตอบสนองความคาดหวังเหล่านี้ด้วยการเข้าไปบริหารสถานการณ์ในโอกาสแรก 
อย่างน้อยเราต้องเข้าถึงพ้ืนที่ เราต้องเข้าถึงปัญหา เราต้องเข้าไปรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น สาเหตุของปัญหา          
ที่ท าให้เกิดสถานการณ์คืออะไร ประชาชนคาดหวังอะไรจากรัฐบาลแล้วท าไมสถานการณ์นั้น ๆ ถึงไม่ได้รับการแก้ไข 
มาก่อน นี่คือบทบาทที่ส าคัญที่สุดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนั่นก็คือ “มิติของการบริการประชาชน”  
อีกมิติหนึ่งนั่นเอง เป็นมิติในด้านการตอบสนองความต้องการโดยการเข้าไปรับรู้ปัญหาและความคาดหวังของสถานการณ์
ซึ่งส่วนใหญ่เราจะพบค าอ้างที่ว่า “ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน ...” 
สถานการณ์และความคาดหวังทั้งหลายเหล่านั้น  ไม่ใช่ว่าสามารถแก้ไขได้ส าเร็จเสร็จสิ้นด้วยหน่วยงาน
ของกระทรวงมหาดไทยเพียงหน่วยงานเดียว แต่เราสามารถรักษาสถานะของการเป็น “ต้นทางของการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อน” ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ เรามีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครครอบคลุมทุกพื้นที่
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ของประเทศ เราปฏิเสธความคาดหวังที่เกิดขึ้นไม่ได้เลย นี่คือความท้าทายของกระทรวงมหาดไทยในช่วงกระแส
ของการปฏิรูป กระแสของการเปล่ียนแปลง ค าถามต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามาสามารถจับนัยส าคัญของความท้าทายเหล่านี้
ได้ว่า “กระทรวงมหาดไทยมีไว้ท าไม” หรือ “ยังจ าเป็นต้องมีกระทรวงมหาดไทยอยู่ต่อไปอีกหรือไม่” ในฐานะ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงตอบสนองความท้าทายที่ถาโถมเข้ามาสู่กระทรวงมหาดไทยนี้ มองเห็นวิกฤติเป็นโอกาส 
ด้วยการขยายผลจากกรอบแนวคิดไปสู่การก าหนดนโยบายและข้อสั่งการให้หน่วยปฏิบัติทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
ท างานในเชิงรุกให้มากขึ้น ทุกหน่วยต้องรู้คน รู้พ้ืนที่ รู้ว่าอะไรเป็นศักยภาพ รู้ว่าอะไรเป็นจุดอ่อน และเมื่อเห็น
ปัญหาแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดต้องน าปัญหานั้นเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนรู้สึกว่าได้รับการดูแลให้เขา
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่ต้องรอให้มีการร้องเรียนเสียก่อนถึงค่อยแก้ไข การท างานเชิงรุกด้วยการรู้คน รู้พ้ืนที่ช่วย
ให้กระทรวงมหาดไทยสามารถบริหารสถานการณ์ได้ในทันทีที่มีสถานการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น  เกิดการร้องเรียน         
เกิดกระแสข่าวที่เป็นประเด็นทางสังคมต่าง ๆ หรือเมื่อมีข้อสั่งการจากรัฐบาล เราสามารถหาค าตอบได้ในเวลาไม่นาน
ว่าสถานการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้นที่ไหน ข้อเท็จจริงคืออะไร สาเหตุของปัญหาที่ต้องแก้ไขคืออะไร ความคาดหวังจากพ่ีน้อง
ประชาชนคืออะไร แล้วน าเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เราต้องลดข้ออ้าง  ลดข้อจ ากัดทั้งหลาย โดยไม่ยึดติด
รูปแบบขั้นตอนมาเป็นข้ออ้างเพ่ือให้ประเด็นนั้นจบ ๆ ไป เพราะการยึดติดรูปแบบที่ท าให้แก้ไขสถานการณ์ไม่ได้ 
ค าตอบแบบนั ้น ไม ่ได ้ท า ให ้ส ถานการณ์ด ีขึ ้น  ไม ่ไ ด้ท า ให้ป ระชาชนสมความคาดหวัง แม้แต ่น ้อย   
ปัญหาหรือสถานการณ์หลาย ๆ ครั้ง ไม่จ าเป็นต้องรอการเขียนแผน หรือรอการตั้งงบประมาณในอีกกี่ปีต่อ ๆ ไป  
ถึงจะเริ่มแก้ ไขปัญหานั้น  ๆ  โดยให้ พ่ีน้องประชาชนรอความหวังต่อไปได้  อ านาจหน้าที่และบทบาท 
ของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัดในภูมิภาคนั้น สามารถเชื่อมโยงศักยภาพของหน่วยงาน 
ทุกประเภทในพ้ืนที่เข้าแก้ไขสถานการณ์ให้พ่ีน้องประชาชนได้ โดยไม่ต้องรอให้มีงบประมาณ มีโครงการพร้อมเสียก่อน
เท่านั้น หลาย ๆ สถานการณ์สามารถแก้ไขได้ด้วยก าลังคน ก าลังเครื่องจักรกล ยานพาหนะ หรือการเชื่อมโยง 
งบด าเนินงานหรือการปรับเปลี่ยนงบประมาณที่มีอยู่ของบางหน่วยเข้าแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนที่เกิดขึ้นก่อนได้   
ความคาดหวังของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนองจากภาครัฐ โดยมีหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย เป็นกลไก
ส าคัญ ทั้งหมดนี้ก็คือ การบริการประชาชน บริการให้เขาเหล่านั้นหมดทุกข์ ให้เขาเหล่านั้นมีความสุข หรือก็คือ 
การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตามปณิธานเมื่อครั้งแรกก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย ที่ผมได้น ามาเป็นแนวทางในการ
บริหารงานด้วยการเพิ ่มน้ าหนักการท างานให้ทุกหน่วยท างานเชิงรุกมากขึ้น  ในบทบาทการเป็นเจ้าภาพ 
ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะรับความคาดหวังของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีสถานการณ์ ก่อนที่จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มี
ภารกิจตรงกับสถานการณ์นั้นรับไปด าเนินการตามแผนและงบประมาณในล าดับต่อไป  เมื่อทุกหน่วยงาน 
ของกระทรวงมหาดไทยสามารถบริหารสถานการณ์ได้   บริหารความคาดหวังของประชาชนที่ประสบความทุกข์ 
ได้ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ คือค าตอบของความท้าทายที่เข้ามาสู่กระทรวงมหาดไทย  กับค าถาม
ที่ว่า “กระทรวงมหาดไทยมีไว้ท าไม” หรือ “ยังจ าเป็นต้องมีกระทรวงมหาดไทยอยู่อีกหรือเปล่า” ได้อย่างชัดเจนที่สุด 

๔.๔ การรักษาองค์กรสะท้อนความเป็นคนมหาดไทย 
 กระทรวงมหาดไทยก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนาน ผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอ านาจหน้าที่ตามการปฏิรูป

ระบบราชการมาก็หลายครั้ง มีการยุบ การตั้ง การโยกหน่วยงาน ทั้งปรับออกและรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 
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ของกระทรวงมหาดไทยก็หลายครั้ง โลกทุกวันนี้เป็นโลกท่ีเปลี่ยนแปลงเร็ว การสื่อสารระหว่างประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  
ในทุกพ้ืนที่เป็นไปได้โดยง่าย กระแสเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของกระทรวงต่าง  ๆ 
มีบ่อยครั้งขึ้นถี่ขึ้น ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่เฉพาะแต่กระทรวงมหาดไทยเท่านั้น กระทรวงมหาดไทย  
จึงจ าเป็นต้องคิดทบทวนบทบาทหน้าที่ กระบวนงาน โครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ  
มีความจ าเป็นหรือต้องปรับเปลี่ยนในส่วนใดหรือไม่อย่างไร แล้วระดมสมองกัน พร้อมรับฟังเสียงจากภายนอก 
มาประกอบให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมลงตัว  เป็นประโยชน์ และเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพ่ือน าไปสู่การปฏิรูป
กระทรวงมหาดไทยด้วยการตื่นตัวของเราเอง (Self Disruption) อันจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย 
เหมาะสมกับโลกปัจจุบันและเป็นการรักษาองค์กรกระทรวงมหาดไทยด้วยความตื่นตัวของคนมหาดไทยเอง สะท้อน
หลักคิดการบริหารองค์กรของผมที่ข้าราชการทุกหน่วยจะได้ยินเสมอในการประชุมสั่งราชการต่าง  ๆ ผมปรารถนา 
ให้คนมหาดไทยเป็นคนที่ทันสมัย เป็นข้าราชการที่มีความคล่องตัวหรือ Smart ที่ต้องรู้จักปรับตัวเอง ปรับองค์กร 
ของตัวเองให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับกาลปัจจุบัน อันจะท าให้เกิดผลดีต่อการรักษาองค์กรกระทรวงมหาดไทย
ให้สามารถด ารงคงอยู่ได้ตราบนานเท่านาน  และเป็นองค์กรที่มีประโยชน์ ต่อประเทศชาติ และประชาชน  
คนมหาดไทยต้องตื่นตัวที่จะปรับปรุงองค์กรของเราเองให้เป็นองค์กรที่มีโครงสร้าง  อ านาจ หน้าที่ มีกระบวนงาน 
ที่เหมาะสมกับความต้องการรับบริการของประชาชนในโลกปัจจุบ ัน  เราไม่สามารถปฏิเสธกระแสแห่ง 
การปรับเปลี ่ยนให้เกิดความทันสมัยได้ทุกองค์กร  ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนล้วนต้องพบเจอกระแส 
การปรับเปลี่ยน หากองค์กรใดไม่ปรับเปล่ียนตัวเองก็จะถูกบังคับจากภายนอกให้ปรับเปล่ียน  ซ่ึงจะเป็นการ
ปรับเปลี่ยนแบบที่เราอาจไม่สามารถรักษาองค์กร รักษาความภูมิใจของความเป็นคนมหาดไทย เอาไว้ได้เลย ดังนั้น 
การปรับเปลี่ยนกระทรวงมหาดไทยด้วยคนมหาดไทยเอง (Self Disruption) เป็นวิธีการเดียวที่เราจะสามารถรักษา
องค์กรกระทรวงมหาดไทยของเราให้ด ารงคงอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ได้  คนมหาดไทย 
ที่เกษียณอายุไปแล้วหันกลับมามองกระทรวงมหาดไทยเมื่อไรก็จะเกิดความภาคภูมิใจ คนมหาดไทยรุ่นต่อ ๆ ไป 
ก็จะก้าวเดินต่อไปแบบภาคภูมิใจในความเป็นคนมหาดไทย เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที ่ทันสมัย  มีประโยชน์  
มีประสิทธิภาพ มีความจ าเป็นต้องมีอยู่คู่กับการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยได้ตลอดไป 

๔.๕ สร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ 
 นอกจากการปรับปรุงองค์กรกระทรวงมหาดไทยในเรื่องโครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ วิธีปฏิบัติราชการ                
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทยแล้ว โจทย์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย      
ที่รอค าตอบมานานหลายสิบปี  ก็คือการหาที่ตั้งกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่  เพ่ือก่อสร้างศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทยที่สามารถให้กรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาอยู่ร่วมกัน ณ ที่ตั้งเดียวกันให้ได้
กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันก่อตั้งมาย่างเข้าสู่ปีที่ ๑๓๐ แล้ว เรามีอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยที่โดดเด่น
เป็นสง่า ทรงคุณค่าทางจิตใจ และมีศิลปะร่วมสมัยที่งดงาม แต่ ณ วันนี้ ก็ถึงคราวที่ต้องขยับขยายเพ่ือสร้างอนาคต
ของคนมหาดไทยในยุคต่อไป ให้มีผลความคืบหน้าให้ ได้  ผมได้รับความกรุณาจากท่านรัฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ให้การสนับสนุนการจัดหาที่ดินผืนใหม่ในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นสิ่งที่
หาได้ยากล าบากยิ่งนักในยุคปัจจุบัน แต่ความส าเร็จก็เกิดขึ้นได้ เมื่อรัฐบาลอนุญาตให้กระทรวงมหาดไทยใช้พื้นที่
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ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ขนาดพ้ืนที่กว่า ๑๘ ไร่ บริเวณวัดเศวตฉัตรวรวิหาร เขตคลองสาน เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ให้คนมหาดไทยในรุ่นต่อ ๆ ไปได้ใช้ปฏิบัติราชการได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ 
สามารถสร้างประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติและประชาชนชาวไทย  

“ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน” คุณค่าของความเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดช่วงเวลา ๔ ปี    
ที่ได้สร้างผลงานที่ผมภาคภูมิใจว่าสามารถจับต้องได้  ทั้งด้านการสร้างคนที่มีประสิทธิภาพ การรักษาองค์กร                       
การปรับปรุงบทบาทหน้าที่ที่ เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน  และผลงานชิ้นใหญ่ที่สุดที่จับต้องได้และจะคงอยู่ 
คู่กระทรวงมหาดไทยต่อไปในอนาคตข้างหน้า คือ การจัดหาที่ดินและงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ที่คนมหาดไทยทุกรุ่นทุกคนจะได้เกิดความภาคภูมิใจโดยถ้วนทั่วกันตลอดไป 
 

******************** 
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ของกระทรวงมหาดไทยก็หลายครั้ง โลกทุกวันนี้เป็นโลกท่ีเปลี่ยนแปลงเร็ว การสื่อสารระหว่างประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  
ในทุกพ้ืนที่เป็นไปได้โดยง่าย กระแสเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของกระทรวงต่าง  ๆ 
มีบ่อยครั้งขึ้นถี่ขึ้น ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่เฉพาะแต่กระทรวงมหาดไทยเท่านั้น กระทรวงมหาดไทย  
จึงจ าเป็นต้องคิดทบทวนบทบาทหน้าที่ กระบวนงาน โครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ  
มีความจ าเป็นหรือต้องปรับเปลี่ยนในส่วนใดหรือไม่อย่างไร แล้วระดมสมองกัน พร้อมรับฟังเสียงจากภายนอก 
มาประกอบให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมลงตัว  เป็นประโยชน์ และเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพ่ือน าไปสู่การปฏิรูป
กระทรวงมหาดไทยด้วยการตื่นตัวของเราเอง (Self Disruption) อันจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย 
เหมาะสมกับโลกปัจจุบันและเป็นการรักษาองค์กรกระทรวงมหาดไทยด้วยความตื่นตัวของคนมหาดไทยเอง สะท้อน
หลักคิดการบริหารองค์กรของผมที่ข้าราชการทุกหน่วยจะได้ยินเสมอในการประชุมสั่งราชการต่าง  ๆ ผมปรารถนา 
ให้คนมหาดไทยเป็นคนที่ทันสมัย เป็นข้าราชการที่มีความคล่องตัวหรือ Smart ที่ต้องรู้จักปรับตัวเอง ปรับองค์กร 
ของตัวเองให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับกาลปัจจุบัน อันจะท าให้เกิดผลดีต่อการรักษาองค์กรกระทรวงมหาดไทย
ให้สามารถด ารงคงอยู่ได้ตราบนานเท่านาน  และเป็นองค์กรที่มีประโยชน์ ต่อประเทศชาติ และประชาชน  
คนมหาดไทยต้องตื่นตัวที่จะปรับปรุงองค์กรของเราเองให้เป็นองค์กรที่มีโครงสร้าง  อ านาจ หน้าที่ มีกระบวนงาน 
ที่เหมาะสมกับความต้องการรับบริการของประชาชนในโลกปัจจุบ ัน  เราไม่สามารถปฏิเสธกระแสแห่ง 
การปรับเปลี ่ยนให้เกิดความทันสมัยได้ทุกองค์กร  ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนล้วนต้องพบเจอกระแส 
การปรับเปลี่ยน หากองค์กรใดไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองก็จะถูกบังคับจากภายนอกให้ปรับเปล่ียน  ซ่ึงจะเป็นการ
ปรับเปลี่ยนแบบที่เราอาจไม่สามารถรักษาองค์กร รักษาความภูมิใจของความเป็นคนมหาดไทย เอาไว้ได้เลย ดังนั้น 
การปรับเปลี่ยนกระทรวงมหาดไทยด้วยคนมหาดไทยเอง (Self Disruption) เป็นวิธีการเดียวที่เราจะสามารถรักษา
องค์กรกระทรวงมหาดไทยของเราให้ด ารงคงอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ได้  คนมหาดไทย 
ที่เกษียณอายุไปแล้วหันกลับมามองกระทรวงมหาดไทยเมื่อไรก็จะเกิดความภาคภูมิใจ คนมหาดไทยรุ่นต่อ ๆ ไป 
ก็จะก้าวเดินต่อไปแบบภาคภูมิใจในความเป็นคนมหาดไทย เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที ่ทันสมัย  มีประโยชน์  
มีประสิทธิภาพ มีความจ าเป็นต้องมีอยู่คู่กับการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยได้ตลอดไป 

๔.๕ สร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ 
 นอกจากการปรับปรุงองค์กรกระทรวงมหาดไทยในเรื่องโครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ วิธีปฏิบัติราชการ                
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทยแล้ว โจทย์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย      
ที่รอค าตอบมานานหลายสิบปี  ก็คือการหาที่ตั้งกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่  เพ่ือก่อสร้างศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทยที่สามารถให้กรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาอยู่ร่วมกัน ณ ที่ตั้งเดียวกันให้ได้
กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันก่อตั้งมาย่างเข้าสู่ปีที่ ๑๓๐ แล้ว เรามีอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยที่โดดเด่น
เป็นสง่า ทรงคุณค่าทางจิตใจ และมีศิลปะร่วมสมัยที่งดงาม แต่ ณ วันนี้ ก็ถึงคราวที่ต้องขยับขยายเพ่ือสร้างอนาคต
ของคนมหาดไทยในยุคต่อไป ให้มีผลความคืบหน้าให้ ได้  ผมได้รับความกรุณาจากท่านรัฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ให้การสนับสนุนการจัดหาที่ดินผืนใหม่ในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นสิ่งที่
หาได้ยากล าบากยิ่งนักในยุคปัจจุบัน แต่ความส าเร็จก็เกิดขึ้นได้ เมื่อรัฐบาลอนุญาตให้กระทรวงมหาดไทยใช้พื้นที่

- ๗๓๕ - 

ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ขนาดพ้ืนที่กว่า ๑๘ ไร่ บริเวณวัดเศวตฉัตรวรวิหาร เขตคลองสาน เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ให้คนมหาดไทยในรุ่นต่อ ๆ ไปได้ใช้ปฏิบัติราชการได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ 
สามารถสร้างประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติและประชาชนชาวไทย  

“ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน” คุณค่าของความเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดช่วงเวลา ๔ ปี    
ที่ได้สร้างผลงานที่ผมภาคภูมิใจว่าสามารถจับต้องได้  ทั้งด้านการสร้างคนที่มีประสิทธิภาพ การรักษาองค์กร                       
การปรับปรุงบทบาทหน้าที่ที่ เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน  และผลงานชิ้นใหญ่ที่สุดที่จับต้องได้และจะคงอยู่ 
คู่กระทรวงมหาดไทยต่อไปในอนาคตข้างหน้า คือ การจัดหาที่ดินและงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ที่คนมหาดไทยทุกรุ่นทุกคนจะได้เกิดความภาคภูมิใจโดยถ้วนทั่วกันตลอดไป 
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นายฉัตรชัย พรหมเลิศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายชยาวุธ จันทร  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายสมคิด  จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง    กรมท่ีดิน 
กรมการพัฒนาชุมชน   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การไฟฟ้านครหลวง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การประปาส่วนภูมิภาค   การประปานครหลวง 
องค์การตลาด    องค์การจัดการน  าเสีย 
จังหวัดปทุมธานี    จังหวัดชลบุร ี
จังหวัดสระบุรี    จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดขอนแก่น    จังหวัดตาก 
จังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดสงขลา    จังหวัดนราธิวาส 
 
บรรณำธิกำรบริหำร 
นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ  ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ  
 
หัวหน้ำกองบรรณำธิกำรบริหำร 
นางสาวดารา   รักษาชาติ     ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ 
 

 

กองบรรณำธิกำรบริหำร 
นางจรัญญา ศรีไพร นางสาวภัทรีพันธุ์ พัดใส   
นางสมคิด   วิวัฒน์บวรกุล  นายวีระ แสงจันทร์ 
นางกาญจนา แจ่มมินทร์    นายบัญชา ดวงดีแก้ว   
นางทิพวัลย์  อุดมทรัพย์  นางสาวพร้อมพรรณ นราภิรมย์ขวัญ  
นางสาวกฤตติกา หงส์หิน  นางสาวสุธาสิน ี อัญชัญบุตร 
 
ออกแบบปก  
นายทานต์   แดงดา 
 
ช่องทำงกำรเผยแพร่  
-เล่มคู่มือการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย 
-ดาวน์โหลดได้ที่ www.stabundamrong.go.th 
-QR Code  

 
 
 
 

“บทความหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารความรู้ สดร.  
เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ  

สถาบันด ารงราชานุภาพและกองบรรณาธิการไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย” 
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