“ผู้เป็นข้าราชการ ซึ่งมีตาแหน่งรับราชการอยู่ตามหัวเมือง ถึงจะมีสติปัญญาและ
วิชาความรู้เท่าใด ถ้าไม่ประพฤติตนให้อยู่ในอัธยาศัยดีโดยสมควรแก่ตาแหน่งแล้วมักจะ
ไม่ใคร่ได้ดีในราชการ และบางทีก็กลับไปได้ความเสื่อมเสียสิ้นวาสนาไปได้ บรรดาผู้ที่ทา
ราชการโดยมุ่งหมายเพื่อจะให้ได้ความดีมีชื่อเสียงเกียรติยศในราชการ ต้องเอาใจใส่ใน
ความประพฤติตนด้วยจงมาก
อัธ ยาศัยซึ่งเป็นสาคัญของข้าราชการหัวเมื องมี อ ยู่ ๓ อย่าง คือ ความซื่อ ตรง
อย่าง ๑ ความอุตสาหะอย่าง ๑ และความอารีอย่าง ๑ ผู้ประกอบด้วยอัธยาศัย ๓ อย่าง
นี้แล้ว จะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามหรือผู้น้อยก็ตาม ทาราชการมักจะได้ดีมีเกียรติยศ”
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
จากเรื่อง “ความประพฤติสาหรับข้าราชการหัวเมือง ซึ่งมีตาแหน่งในการปกครอง”

ก

สารบัญ
หน้า

คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ คู่มือปฏิบัติราชการ
บทที่ ๑ ประวัติกระทรวงมหาดไทย

๑

บทที่ ๒ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ บทบาท และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

๑๑

ภารกิจด้านบริหาร

๑๗

 ด้านระบบงาน
๑. การจัดทาแผน
๑.๑ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
๑.๒ การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๑.๓ การดาเนินงานของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
๑.๔ การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)
๒. การสนับสนุนการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๒.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๓. การสนับสนุนการปฏิบัติราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๓.๑ การสนับสนุนด้านการอานวยการ
๓.๒ การสนับสนุนด้านการสื่อสาร
๓.๓ การสนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหาร
๓.๔ การติดตามประเมินผล
 ด้านระบบงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๑. การจัดทาคาของบประมาณ
๒. การบริหารงบประมาณ
๓. การบริหารพัสดุ
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๔. การกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
๔.๑ การกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของกระทรวงมหาดไทย
๔.๒ การกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 ด้านระบบคน
๑. การสรรหา
๑.๑ การสรรหาและคัดเลือก
๑.๒ การประเมินบุคคล
๒. การรักษาไว้
๒.๑ การปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารอัตรากาลัง
๒.๒ การบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล
๒.๓ การบริหารผลการปฏิบัติงาน
๒.๔ การดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เหรียญพิทักษ์เสรีชน
และเหรียญราชการชายแดน
๒.๕ การจัดทาสวัสดิการให้กับบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒.๖ การจัดทาคาสั่งมอบอานาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
๓. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย
๔. การดาเนินการทางวินัย
 ตัวอย่างการดาเนินงานภารกิจด้านบริหารในพื้นที่
๑. การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด : จังหวัดสระบุรี
๒. เทคนิคการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ : จังหวัดสระบุรี

ภารกิจด้านความมั่นคงภายใน

บทบาทและภารกิจที่สาคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒. การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
๓. การปฏิบัติราชการของศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
๔. การเข้าถึงข้อมูลและการบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นของประชาชน
๕. การยกระบบการให้บริการประชาชน
๖. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
๗. งานกองอาสารักษาดินแดน
๘. ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง
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 ด้านความมั่นคงภายใน
๑. การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ
๒. การขับเคลื่อนโครงการปลูกฝังจิตสานึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์
๓. การดาเนินการด้านการข่าว
๔. สัญชาติและสถานะบุคคล
 ด้านการบริหารจัดการที่ดิน
๑. บทบาทและภารกิจที่สาคัญของการบริหารจัดการที่ดิน
๒. ช่องทางในการเข้าถึงงานบริการของกรมที่ดิน
๓. ผลการดาเนินการที่สาคัญ
๔. Next Step to do ก้าวต่อไปของกรมที่ดิน
๕. การจัดการที่ดินของรัฐ
๖. การขับเคลื่อนการจัดที่ดินที่ทากินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
๗. การเดินสารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตาบล
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑. การเปิดจุดผ่านแดน
๒. การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
๓. การดาเนินการต่อผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
๔. ความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
๕. การสร้างประชาคมอาเซียน
๖. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
๗. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ
 ตัวอย่างการดาเนินงานภารกิจด้านความมั่นคงภายในพื้นที่
๑. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ : จังหวัดอุบลราชธานี
๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา : จังหวัดชลบุรี
๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี
๔. การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว : จังหวัดอุบลราชธานี
๕. การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ : จังหวัดอุบลราชธานี
๖. ดารงธรรม tracking : จังหวัดขอนแก่น
๗. ขอนแก่นโมเดล การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ : จังหวัดขอนแก่น
๘. การเตรียมการรับเสด็จฯ จังหวัดสงขลา : จังหวัดสงขลา
๙. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา : จังหวัดสงขลา
๑๐. การเสริมสร้างความสัมพันธ์จังหวัดชายแดน เมืองพี่เมืองน้อง
และเมืองคู่มิตร : จังหวัดอุบลราชธานี
๑๑. การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี
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๑๒. การป้องกันการเสียดินแดนโดยธรรมชาติ : จังหวัดอุบลราชธานี
๑๓. เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” : จังหวัดนราธิวาส

ภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ด้านการพัฒนาชุมชน
๑. บทบาทและภารกิจที่สาคัญในการพัฒนาชุมชน
๒. ฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน
๓. ทิศทางและกระบวนการพัฒนาชุมชน
๓.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓.๒ การสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน
๓.๓ การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
๓.๔ การเสริมสร้างพลังชุมชน
๓.๕ การพัฒนาปัจจัยที่เอื้อในการขับเคลื่อนงาน
 ด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑. ระบบแผนท้องถิ่น
๒. ระบบงบประมาณ การเงิน และการคลัง
๒.๑ การจัดทางบประมาณ
๒.๒ การรวบรวมคาของบประมาณ
๒.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
2.4 การรับชาระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด้วยระบบ QR Payment
๓. ระบบการบริการสาธารณะและการศึกษา
๓.๑ ด้านสาธารณสุข
๓.๒ ด้านสังคม
๓.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม
๓.๔ ด้านการศึกษา
๓.๕ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.6 การส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
๔. ระบบการตรวจสอบและติดตาม
๔.๑ การตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๓ การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๔ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๕ การสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๖ การส่งเสริม กากับ ติดตามการดาเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่น
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๕. ระบบบริหารงานบุคคล
๕.๑ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น
๕.๒ การจัดทามาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๕.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๕.๔ การสร้างขวัญ กาลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่
๕.๕ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๖. ระบบสารสนเทศ
๖.๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
๖.๒ ฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.๓ ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 ตัวอย่างการดาเนินงานภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่
๑. การพัฒนาเส้นใยกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ : จังหวัดปทุมธานี
๒. การสร้างมูลค่าเพิ่มผักตบชวาสู่เศรษฐกิจชุมชน : จังหวัดปทุมธานี
๓. ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง : จังหวัดอุบลราชธานี
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บทที่ ๑
ประวัติกระทรวงมหาดไทย
 จุดเริ่มต้นของการสถาปนากระทรวงมหาดไทย
วิวัฒนาการของการปกครองในประเทศไทยเริ่มต้นมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นปฐมราชธานี โดยเฉพาะในสมัย
ของพ่อขุน รามคาแหงมหาราช กรุ งสุ โ ขทัย เจริญรุ่งเรื องสู งสุ ด พระองค์ทรงวางรากฐานการเมืองการปกครอง
ที่เรียกว่า บิดาปกครองบุตร เมื่ออาณาจักรเริ่มขยายมากขึ้นจึงจาเป็นต้องปรับรูปแบบการปกครองเพื่อให้มีอานาจ
เหนื อบริ ว ารจึงน าหลักการปกครองจากคัมภีร์ราชศาสตร์ของพราหมณ์มาเป็นหลั ก โดยราชธานีอยู่ตรงกลาง
มีเมืองลูกหลวงล้อมรอบ ๔ ทิศ รวมถึงเมืองพระยามหานคร และเมืองประเทศราช ภายหลังสิ้นสุ ดรัชสมัยของ
พ่อขุนรามคาแหงมหาราชแล้ว กรุงสุโขทัยก็เริ่มเสื่อมอานาจลงในปี พ.ศ. ๒๐๐๖ จึงได้มีการสถาปนาราชธานีขึ้นใหม่
โดยขนานนามว่า “กรุงศรีอยุธยา” การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
พระองค์ได้ทาการปฏิรูปการปกครองเสี ยใหม่โ ดยจัดการปกครองแบบรวมศูนย์อานาจ การปกครองส่วนกลาง
แบ่งแยกหน้าที่ฝ่ายทหารออกจากพลเรือน โดยมีสมุหกลาโหมดูแลฝ่ายทหาร ส่วนสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือน
และแบ่งการปกครองฝ่ายพลเรือนออกเป็น จตุสดมภ์ ได้แก่ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง กรมนา การปกครองส่วนภูมิภาค
ได้ยกเลิ กเมืองหน้าด่านสี่ทิศ และแบ่งการปกครองใหม่ เป็นหัว เมืองชั้นในกาหนดให้เป็นหั วเมืองชั้นจัตวา มีผู้รั้ง
ปกครองหัวเมืองชั้นนอก แบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นนอก เอก โท ตรี และหัวเมืองประเทศราช ส่วนการปกครองท้องที่
ยังมีลักษณะเหมือนยุคต้น คือ แบ่งออกเป็นแขวง ตาบล และหมู่บ้าน ตลอดจนมีการจัดระเบียบสังคมสมัยอยุธยา
โดยใช้ระบบศักดินาเป็นเกณฑ์ในการกาหนดสิทธิ หน้าที่ และชนชั้น เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง

ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวัง

พอถึงสมัยกรุ งรัตนโกสิน ทร์ ลั กษณะการปกครองช่วงต้น การจัดระเบียบบริห ารราชการแผ่น ดินยังยึด
ตามแบบกรุงศรีอยุธยา เพียงแต่ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับยุคมากขึ้น จนมาถึงในสมัยรัชกาลที่ ๕ การปฏิรูป
ระบบบริหารราชการครั้งใหญ่ ที่เปลี่ยนแปลงจากการบริหารราชการแบบจตุสดมภ์ที่ใช้สืบเนื่องกันมานับร้อย ๆ ปี
ตั้งแต่ส มัย กรุ งศรี อยุ ธ ยาเป็ นราชธานี มาเป็ นการบริห ารราชการแบบใหม่ตามอย่างชาติตะวัน ตกมีการวางรู ป
การบริ ห ารราชการทั้งส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค (จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นดูแลหั วเมืองต่าง ๆ และวางรากฐาน

-2การปกครองท้องที่ โดยแบ่งเป็น อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน) และส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่น
รูปสุขาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรก
สิ่งที่น่าพิจารณาถึงในการปฏิรูประบบราชการและการบริหารราชการแผ่นดินในครั้งนั้น สาเหตุมาจาก
ทั้ง ปั จ จั ย ภายนอกและภายในประเทศ สาเหตุภายนอกที่ส าคัญ ได้แก่ การคุกคามของลั ทธิล่ าอาณานิ คมของ
ประเทศมหาอ านาจตะวั น ตกที่ เ ข้ า มามีบ ทบาทต่อ ประเทศไทยและประเทศเพื่ อ นบ้ า นอย่ า งมากในขณะนั้ น
ก่อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาเรื่ อ งแนวชายแดนและความมั่ นคงอยู่ร อดของประเทศชาติ ส่ ว นสาเหตุ ภ ายในจุ ด ใหญ่ อ ยู่ ที่
การบริหารราชการแบบจตุสดมภ์ที่ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย มีจุดอ่อนมากมาย อีกทั้งรูปแบบการปกครองหัวเมือง
ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นใน ชั้นนอก และประเทศราช อยู่ภายใต้การปกครองของส่วนกลาง ทาให้ส่วนกลาง
ไม่สามารถกากับดูแลได้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพราะขาดกาลัง มาตลอดจนการคมนาคมสื่อสารไม่สะดวก
ทาให้ขาดเอกภาพในการปกครองบังคับบัญชา และการบริหารราชการ ประเทศอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญเสียเอกราช
อย่า งยิ่ง พระองค์จึง ได้ท รงปรับ ปรุง ระบบราชการครั้ง ใหญ่ทั้ง รูป แบบการบริห ารการจัด โครงสร้า งองค์ก ร
การกาหนดอานาจหน้าที่ แม้แต่การพิจารณาเลือกสรรบุคลากรเข้ารับงานแต่ละตาแหน่ง ก็ทรงกระทาอย่างพิถีพิถัน
แบบค่อยเป็นค่อยไป

ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยในอดีต (พ.ศ. ๒๔๘๕)

ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยปัจจุบนั

และเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปดั ง พระราชประสงค์ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว จึ ง ทรงตั้ ง
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ (ร.ศ. ๑๑๑) โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้า
น้องยาเธอ กรมหมื่นดารงราชานุภาพ รับตาแหน่งที่เสนาบดีบังคับบัญชาการในกระทรวงมหาดไทย
ในช่วงที่สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพดารงตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ทรงแบ่งหน้าที่
ของกระทรวงมหาดไทยออกเป็ นส่ว นย่อย ๆ และจัดให้มีห น่วยงานรับผิดชอบเป็นการเฉพาะโดยแบ่งราชการ
ในกระทรวงมหาดไทยออกเป็น ๑๒ กรม ดังนี้
๑. กรมมหาดไทยกลาง มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการทุ ก อย่ า งที่ มิ ไ ด้ แ ยกออกไปเป็ น หน้ า ที่ ข องกรมอื่ น
มีปลัดทูลฉลอง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับตาแหน่งปลัดกระทรวงในปัจจุบัน ปลัดทูลฉลองเป็นข้าราชการชั้ นผู้ใหญ่
จะประจ าอยู่ ที่กระทรวงเป็ น หั ว หน้ าสู งสุ ด มี ห น้าที่รับใช้เมื่อเสนาบดีมีบัญชางานมา เป็นหั ว หน้าบังคับบัญชา
ได้ทั้งกระทรวงรองจากเสนาบดี
๒. กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ มีหน้าที่ในเรื่องการรักษาพระอัยการ การสืบสวนโจรผู้ร้าย และการเรือนจา

-3๓. กรมพลาภัง หน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การรักษาบัญชี และทาหนังสือในการแต่งตั้งถอดถอน
ย้ ายข้าราชการในหั ว เมือ ง การท าทะเบี ย นสั ตว์พ าหนะ การท าทะเบี ย นอาวุธ ปื น การพระราชทานนามสกุ ล
การก่อสร้าง และรักษาสถานที่ราชการรวมทั้งบ้านพักข้าราชการ
๔. กรมสารวจ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการ เช่น ราชการลับ รักษาราชพัสดุ การรับส่งหนังสือ
๕. กรมปลั ด บั ญ ชี ห รื อ กรมตรวจการบั ญ ชี มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การบั ญ ชี แ ละเบิ ก จ่ า ยเงิ น กั บ ถื อ บั ญ ชี
ข้าราชการทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมือง
๖. กรมทะเบียน มีหน้าที่ในการทาบัญชีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในกรุงเทพมหานคร และหัวเมือง
ทาทะเบี ย นข้าราชการและทะเบีย นท้องที่ การทาส ามะโนครั ว การทาประวัติข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
และการเก็บหนังสือราชการ
๗. กรมตารวจภูธร ตั้งขึ้นแทนกรมตระเวนหัวเมืองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓
มีหน้าที่ตรวจจับผู้ร้ายตามหัวเมือง ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๘ รวมกรมพลตระเวน
หรือตารวจนครบาล สังกัดกระทรวงนครบาลเข้ากับกรมตารวจภูธร เรียกชื่อว่า
“กรมต ารวจภู ธรและกรมต ารวจนครบาล” ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ รั ชกาลที่ ๖
ได้ โ ปรดเกล้ า ฯ ให้ ร วมกระทรวงนครบาลเข้ า กั บ กระทรวงมหาดไทย
เปลี่ยนชื่อ “กรมตารวจภูธรและกรมตารวจนครบาล” เป็น “กรมตารวจ”
กรมตารวจในอดีต
๘. กรมตารวจภูบาล ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๖ มีหน้าที่ตรวจตราการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ตามหัวเมืองทุกมณฑล เพื่อประกอบความรู้ของกระทรวงมหาดไทยในอันที่จะพิจารณาจัดการ แก้ไข ทะนุบารุง กิจการ
ต่าง ๆ ในหัวเมืองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น (ทาหน้าที่ทานองเดียวกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน)
๙. กรมพยาบาล มีหน้าที่ป้องกันโรคภัยทั่วพระราชอาณาจักร จัดส่งแพทย์ประกาศนียบัตรไปประจาหัวเมือง
และมณฑลสาหรับรักษาโรคให้แก่ข้าราชการ นักโทษผู้ต้องขัง แนะนาวิธีรักษาพยาบาลแก่แพทย์ประจาตาบลและราษฎร
๑๐. กรมป่าไม้ จัดตั้งปี พ.ศ. ๒๔๓๙ มีหน้าที่ควบคุมการป่าไม้เพื่อมิให้กงสุลต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง
เป็นเรื่องการเมืองได้ และการสงวนป่าไม้สัก (ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ โอนไปสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔)
๑๑. กรมราชโลหกิจภูมิวิทยา หรือกรมแร่ จัดตั้งปี พ.ศ. ๒๔๓๓ และเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ได้สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ แล้วโอนไปสังกัด กระทรวงพระคลังมหาสมบัติในปี พ.ศ. ๒๔๓๙
ก่อนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ เพื่อให้ปรับปรุงกิจการทาแร่ที่เกี่ยวข้องกับหัวเมืองให้เรียบร้อย
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
กรมสรรพากรในอดีต
มหาสมบัติตามเดิม

-4นอกจากกรมทั้ง ๑๒ ดังกล่าวมานี้ ภายหลังจากที่สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ได้ทรงพ้นจาก
ราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๕ กระทรวงมหาดไทยยังได้มีการ
แก้ไขปรับเปลี่ยนหน่วยงานในสังกัดอีกหลายครั้ง คือ
พ.ศ. ๒๔๖๑ มีการจัดตั้งกรมสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๔๖๕ โอนกรมอัยการ จากกระทรวงยุติธรรมมาสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ตามประกาศรวมการปกครองท้องที่และแบ่งปัน
หน้ าที่ ราชการระหว่า งกระทรวงมหาดไทยกับ กระทรวงยุ ติ ธ รรม
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
กระทรวงสาธารณสุขในอดีต (พ.ศ. ๒๔๖๐)
พ.ศ. ๒๔๖๖ จัดตั้งกรมบัญชาการกระทรวงมหาดไทย โดยมี
เสนาบดีเป็นหัวหน้าปลัดทูลฉลองเป็นผู้ช่วย และมีที่ปรึกษาเสนาบดี ๑ นาย กรมนี้มีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการ
ทั้งกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๔๖๘ กรมศุขาภิบาล ซึ่งเดิมสังกัดกระทรวงนครบาลได้มีการแบ่งอานาจหน้าที่ใหม่ และโอนงาน
บางส่วนมาขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกรมนคราทร
พ.ศ. ๒๔๖๙ รับโอนงานของแผนกราชทัณฑ์จากกระทรวงยุติธรรมมาสังกัดกรมพลาภัง กระทรวงมหาดไทย
และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมในภายหลัง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖
การจั ด รู ป องค์ กรของกระทรวงมหาดไทยดั งกล่ า วข้ างต้ น ประกอบกับ ประกาศจั ด ปัน หน้ า ที่ร ะหว่ า ง
กระทรวงมหาดไทยกั บ กระทรวงกลาโหม ๒๓ ธั น วาคม ร.ศ. ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗) ระบุ ไ ว้ ว่ า “...เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการ...เพื่อที่จะบารุงรักษาความสงบเรียบร้อยและให้มีความเจริญในเมืองต่าง ๆ”
สะท้อนให้เห็นถึงการกาหนดภารกิจสาคัญพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยใน ๓ ด้าน คือ
๑. การป้ อ งกั น และการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยในราชอาณาจั ก ร โดยการจั ด ให้ มี ก รมพล าภั ง
(หรือกรมการปกครองในปัจจุบัน) ดูแลการปกครองท้องที่ วางรูปงานตารวจตามมณฑลต่าง ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย โอนกรมอัยการจากกระทรวงยุติธรรมมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังได้มี
การจัดวางระเบียบการปกครองท้องที่ใหม่ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ซึ่งต่อมา
ได้ ถู ก ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ หน้ า ที่ นี้ ถื อ เป็ น หน้ า ที่ ห ลั ก ของ
กระทรวงมหาดไทยในการ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” มาโดยตลอด

ศาลารัฐบาลมณฑลราชบุรี

-5๒. การจั ด เก็บรายได้ แ ละภาษีอ ากร โดยการจั ดตั้ งกรมป่ าไม้แ ละโอนกรมราชโลหกิจ และภู มิวิ ทยา
และกรมสรรพากรนอกมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สามารถหารายได้จากการป่าไม้ เหมืองแร่ ตลอดจน
จัดเก็บภาษีในท้องที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งต่อมาหน้าที่ส่วนนี้ ส่วนหนึ่งได้ถูกโอนไปให้กระทรวงอื่นรับผิดชอบ
แต่กระทรวงมหาดไทยก็ยังมีบทบาทด้านนี้อยู่จนทุกวันนี้
๓. การบริหารงานประจาและประสานงานภูมิภาค มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย
ทั้ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภูมิภ าคจนสามารถบริ ห ารราชการในขอบเขตความรับ ผิ ดชอบของกระทรวงมหาดไทย
ได้ทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนเป็นผู้บุกเบิกงานในส่วนภูมิภาคให้กับหน่วยงานของกระทรวงอื่น ๆ อีกด้วยในระยะแรก ๆ
 พัฒนาการกระทรวงมหาดไทย
๑. การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๔๗๖ – พ.ศ. ๒๔๘๓)
การจัดองค์กรของรัฐภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของรัฐที่จะให้มีกิจกรรมที่กว้างขวางกว่าเดิม จึงได้เริ่มจัดให้กระทรวงบางกระทรวง
มีหน้าที่เพิ่มมากขึ้น พร้อม ๆ กับการดาเนินการให้เป็นไปตามคาแถลงนโยบายของรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติ ธาดา
(เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕) ที่ระบุว่า “...คณะกรรมการราษฎรเห็นว่ารูปราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม
ที่เป็นอยู่ยังมีการก้าวก่ายกัน ไม่สมแก่กาล จึงได้จัดวางโครงการเสียใหม่ เมื่อวางรูปสาเร็จลงอย่างใดก็จะได้ทาเป็น
รูปพระราชบัญญัติ เสนอให้สภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง”
ในปีต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พุทธศักราช ๒๔๗๖ ซึ่งสะท้อนภาพได้ชัดเจน
ถึงแนวทางดังกล่าวข้างต้น สาหรับกระทรวงมหาดไทย มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุให้ “กระทรวง
มหาดไทยมีหน้าที่ในการปกครองรักษาความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักรและบริหารการสาธารณสุข ”
และได้จัดส่วนราชการภายในกระทรวงมหาดไทยออกเป็น ๑๐ หน่วยงาน แต่ในปีเดียวกันนั้นเองได้มีการปรับปรุง
การจัดกระทรวง ทบวง กรมใหม่ โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช ๒๔๗๖ แบ่งส่วน
ราชการกระทรวงมหาดไทยออกเป็น ๘ หน่วยงาน
ต่ อ มาในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้ มี ก ารปรั บ การจั ด ส่ ว นราชการของกระทรวงมหาดไทยอี ก ครั้ ง ตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยเพิ่มกรมการอินโดจีนขึ้น
อันเนื่องมาจากการเผชิญหน้ากับประเทศฝรั่งเศสในภูมิภาคอินโดจีน นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดส่วนราชการภายใน
กรมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต่อมาได้ขยาย
ออกไปอย่างกว้างขวางจนบางส่วนไปคาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงาน
หรือซ้าซ้อนกัน
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบ
ราชการส านั กงานและกรมในกระทรวงมหาดไทยพุ ทธศัก ราช
๒๔๗๖ กาหนดให้ มีห น่ ว ยงานย่ อย ๆ ภายใน แต่ล ะหน่ว ยงาน
ซึ่ ง ระยะต่ อ ๆ มา แต่ ล ะหน่ ว ยงานก็ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ขยาย
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๖๒)
แบ่งส่วนย่อยภายในเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ

-6๒. การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๔๘๔ – พ.ศ. ๒๔๙๕)
ในช่ ว งปี พ.ศ. ๒๔๘๔ – พ.ศ. ๒๔๙๕ มี การปรั บ ปรุ งหน้ าที่ การงานในกระทรวงมหาดไทย ๓ ครั้ ง
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นผลให้ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ มีการโอนกรมประชาสงเคราะห์
จากสานักนายกรัฐมนตรี (อยู่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๔๘๔) มาสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในปีเดียวกันก็โอนจาก
กระทรวงมหาดไทยไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังได้โอนกรมที่ดินจากกระทรวงเกษตราธิการกลับมา
สังกัดกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ (เดิม “กรมที่ดิน ” สังกัดกระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. ๒๔๗๕
หลังจากนั้นถูกโอนไปสังกัดกระทรวงเศรษฐการและกระทรวงเกษตราธิการตามลาดับ) และในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ก็ได้มี
การโอนงานด้านบริหารสาธารณสุข (กรมสาธารณสุข) ไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้มีพระราชบัญญั ติป้องกันภัยทางอากาศ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗ โอนหน้าที่
การป้องกันภัยทางอากาศจากกระทรวงกลาโหมมาเป็นของกระทรวงมหาดไทย และจัดตั้งกรมป้องกันภัยทางอากาศขึ้น
ในกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ก็ได้โ อนงานของกรมป้องกันภัยทางอากาศไปเป็น งานของ
กรมประชาสงเคราะห์
การปรับปรุงตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นทาให้อานาจหน้าที่และการจัดองค์กรของกระทรวงมหาดไทย
มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยนอกจากกระทรวงมหาดไทยจะมีอานาจหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
การปกครองท้องที่ และการสาธารณสุข (ซึ่งได้ถูกโอนไปกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. ๒๔๘๔) แล้ว ยังมีหน้าที่
ด้านการสาธารณูปการ การประชาสงเคราะห์ และการป้องกันภัยทางอากาศ เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย
๓. การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๔๙๖ – พ.ศ. ๒๕๐๕)
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้มีการออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๖ และยกเลิ ก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๕ ทั้งนี้ เป็นนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่ต้องการปรับองค์กร
ของหัวหน้าฝ่ายบริหารให้มีระบบและมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดเน้นของการเปลี่ยนสานักนายกรัฐมนตรี
ในช่วงนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนอานาจหน้าที่และการจัดองค์กรของกระทรวงมหาดไทยอีก โดยมีการจัดตั้งกรมป้องกัน
สาธารณภัยขึ้นตามกฎหมายดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ทาให้กระทรวงมหาดไทยมีอานาจและหน้าที่ “...เกี่ยวกับการ
ปกครองท้องที่ บาบัดทุก ข์ บารุง สุข ป้อ งกัน สาธารณภัย และรัก ษาความสงบเรียบร้อ ยของประชาชน”
(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 “สานักผังเมือง” มีฐานะเทียบเท่ากรม
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นับ ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ การบริห ารประเทศได้มุ่งเน้น “การพัฒ นา” เป็น เหตุผ ลหลักของรัฐ บาล
ในการปกครองประเทศมากกว่า “ประชาธิปไตย” และได้มีการปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารราชการเพื่อตอบสนอง
ต่ อเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วของรั ฐ เช่ น จั ด ตั้ ง กระทรวงพั ฒ นาการแห่ ง ชาติ เพื่ อ ร่ ว มงานอั น เป็ น โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ทางเศรษฐกิจของชาติมาไว้ในกระทรวงเดียวกัน
ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดตั้ง กรมแรงงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยยกฐานะของ
ส่วนแรงงาน กรมประชาสงเคราะห์ ขึ้นเป็นกรม และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้โอนสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
จากสานักนายกรัฐมนตรีมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่ที่แทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วย
๕. การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๑๕ – พ.ศ. ๒๕๓๔)
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มีการปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกระทรวง
ทบวง กรม ใหม่ โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ และฉบับที่ ๒๑๖ ตามลาดับ และในปีเดียวกันนี้ก็ได้มี
การประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบั บ ที่ ๓๑๙ ลงวันที่ ๑๓ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ปรับ ปรุงการแบ่ง ส่ วนราชการ
และอานาจหน้ าที่ ของกระทรวงมหาดไทยใหม่ โดยจั ดตั้ ง สานักนโยบายและแผนมหาดไทยขึ้ นมีฐานะเป็นกรม
ด้วยเหตุผลว่า “...งานของมหาดไทยได้ขยายตัวมากขึ้นเป็นลาดับ และประกอบด้วยงานที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม
ป้องกัน และปราบปราม สมควรมีส่วนราชการทาหน้าที่ประสานแผนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงงาน
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบาย...”
หลังจากนั้นกระทรวงมหาดไทยไม่มีการปรับปรุ งโครงสร้างระดับกรมอีกเกือบ ๒๐ ปี จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๓
ในสมัย พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง
สานักงานประกันสังคมขึ้นในกระทรวงมหาดไทย
ในระยะเดียวกันนี้เอง ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงแรงงานขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องจาก
เหตุ ผ ลทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยที่ ป ระเทศไทยมี อั ต ราการขยายตั ว ทางด้ า นเศรษฐกิจ อย่ า งรวดเร็ ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม ทาให้อัตรากาลังของเจ้าหน้าที่กรมแรงงานที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะดาเนินงาน
เพื่อบริการให้ แก่ลูกจ้างและนายจ้างได้อย่ างทั่วถึง ประกอบกับเหตุผ ลทางด้านต่างประเทศ ซึ่งประเทศต่าง ๆ
ส่วนใหญ่ได้ให้ความสาคัญกับปัญหาในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยตั้งกระทรวงแรงงานขึ้ นเพื่อรองรับปัญหาด้านนี้
โดยเฉพาะ ทาให้ เกิดปั ญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสถานภาพของหน่วยงานดาเนินงานด้านแรงงานของ
ประเทศไทยกับ ประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ การที่กรมแรงงานมีฐานะเป็นกรมหนึ่งในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย
การดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าและเป็นปัญหาที่ มีความละเอียดอ่อน
จึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เกิดความล่าช้า คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เห็นชอบ
ในหลักการให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้แบ่งส่วนราชการของกระทรวงแรงงาน
ดัง นี้ สานักงานเลขานุการรัฐ มนตรี สานัก งานปลัดกระทรวง กรมคุ้ม ครองแรงงาน กรมพัฒ นาฝีมือ แรงงาน
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ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้เข้าบริหารประเทศ
และได้มีการปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศในหลาย ๆ เรื่อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงมหาดไทย
ได้มีประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ เพื่อปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอานาจ
หน้ า ที่ข องกระทรวงมหาดไทย และเพื่อ ปรั บ ระบบบริ ห ารงานยุ ติธ รรมในส่ ว นที่เ กี่ย วกับ งานของอั ย การให้ มี
ความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้น และเพื่อมิให้อิทธิพลทางการเมื องก้าวก่ายการดาเนินคดี
ซึ่งจะทาให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน จึงให้กรมอัยการแยกออกจากกระทรวงมหาดไทย และให้เป็นส่วนราชการ
อิสระ ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง และสานักนายกรัฐมนตรี โดยให้มีฐานะเป็นกรม เรียกชื่อว่า “สานักงานอัยการสูงสุด ”
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของนายกรัฐมนตรี และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
ฉะนั้น ฐานะของกรมอัยการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงหมดสิ้นลงตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นไป
ภายหลังการปรับโครงสร้างของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้ว คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงให้กฎหมายฉบับเดิมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
มาแล้วหลายครั้ง เหมาะสมกับกาลสมัยเป็นปัจจุบันเพียงฉบับเดียว และสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามกฎหมายใหม่ นี้ กระทรวงมหาดไทยมี ส่ ว นราชการประกอบด้ ว ยส านั กเลขานุ การรั ฐ มนตรี
และหน่วยงานระดับกรม ๑๓ หน่วย คือ สานักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง กรมตารวจ กรมประชาสงเคราะห์
กรมราชทัณฑ์ กรมการพัฒนาชุมชน สานักผังเมือง กรมที่ดิน กรมโยธาธิการ กรมแรงงาน สานักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท สานักงานประกันสังคม สานักนโยบายและแผนมหาดไทย ซึ่งการจัดองค์กรของกระทรวงมหาดไทยตามที่กล่าว
มาเป็นหน่วยงานราชการทั้งสิ้น แต่เนื่องจากภารกิจของกระทรวงมหาดไทยครอบคลุมกิจการด้านสาธารณูปโภค
จึ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ อี ก ๗ หน่ว ยงาน คื อ การไฟฟ้ า นครหลวง การไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค องค์การตลาด การประปานครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ และการประปา
ส่วนภูมิภาค
๖. กระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ภายหลังที่รัฐบาลได้ดาเนินการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงประเทศ ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
(New Public Management) เข้ามาใช้แก้ไขปัญหาในระบบราชการที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปการบริหารงานของ
หน่ ว ยงานราชการต่ าง ๆ การให้ ความส าคั ญกับผลงานและประสิ ทธิ ภาพการจั ดการภาครั ฐ แนวใหม่ถื อได้ ว่ า
เป็นกระแสหลักของการปฏิรูประบบราชการทั่วโลกในปัจจุบัน แต่ในการนาแนวคิดมาปรับใช้ ควรต้องพิจารณาถึง
การนาไปปฏิบัติอย่างละเอียดรอบคอบ เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ค่านิยม และวัฒนธรรมของ
แต่ละประเทศ ทั้งนี้ ลักษณะเด่นของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่อยู่ที่ความพยายามในการแก้ปัญหาของ
ระบบราชการแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพและการให้บริการประชาชน
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แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๗) มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารราชการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัดองค์กรภาครัฐให้ มีความสอดคล้องกับทิศทางการนาพาประเทศ
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถอานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการมอบอานาจในการปฏิบัติราชการแทนได้กว้างขวางขึ้น เพื่อเน้นการบริการ
ประชาชนให้ มีความสะดวกและรวดเร็ ว นอกจากนั้น เพื่อให้ การ
บริหารราชการในภูมิภาค ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป รองรับแนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการ
ในจังหวัดให้บรรลุผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน และการปรั บ ปรุ ง อานาจการด าเนิน การ
ของจังหวัดการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทางบประมาณ
ของจังหวัดให้เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดเพื่อสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะทาให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงอานาจในทางปกครองของอาเภอเพื่อสนับสนุนให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ในสั งคม ซึ่งส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ ย นแปลงการบริห ารงานในกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับ พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการบาบัดทุกข์
บารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอานวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนา
การเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น และพั ฒ นาชุ ม ชน การทะเบี ย นราษฎร ความมั่ น คงภายใน กิ จ การสาธารณภั ย และการพั ฒ นาเมื อ ง
และราชการอื่น ตามที่มีกฎหมายกาหนดให้ เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สั งกัด
กระทรวงมหาดไทย ท าให้ ก ารแบ่ ง ส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจา กเดิ ม
ประกอบด้วย สานักงานรัฐมนตรี สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้
กระทรวงมหาดไทยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค องค์การตลาด และองค์การจัดการน้าเสีย ตามที่ได้กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าบทบาทภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ขับเคลื่อนบูรณาการงานเชิงยุทธศาสตร์ วาระสาคัญระดับชาติ นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ไปสู่ ภูมิภาค พื้นที่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมสามารถตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนสร้างความเข้มแข็งและความเจริญให้กับประชาชนและประเทศชาติในภาพรวม
 กระทรวงมหาดไทยในอนาคต
ปัจจุบั นโลกมีทิศทางการพัฒ นาเคลื่อนไหวอย่างเป็นพลวัต ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมบริบททางสังคม
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ล้วนแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต
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ขั บ เคลื่ อ นการท างานทั้ ง ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามทิศทางการพัฒนาที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเทศในปัจจุบันไม่ว่า
จะเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable Development Goals) ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ การที่กระทรวงมหาดไทยจะบรรลุเป้าหมายอนาคตระยะยาวได้นั้นระบบบริหาร
จัดการภายในหน่วยงานต้องสามารถขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนาอย่างเป็นระบบในทุกมิติ
ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารงานจะต้องมีความสอดคล้องประสานกัน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
มีเป้าหมายร่วมกันทั้งเชิงนโยบาย เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ ให้มีความต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยนายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่เน้นการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ
ในอนาคต โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” มาเป็นแนวทางจุดยืน
ในการบริหาร และปรับโครงสร้างขนาดสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ภารกิจตามสถานการณ์
โดยจาแนกพันธกิจหน่วยงานและส่วนราชการที่อยู่ในการกากับให้ชัดเจน ส่งเสริมขีดความสามารถและศักยภาพของ
องค์ กรให้ มีส มรรถนะสู ง บริ ห ารงานโดยยึ ดตามหลั กธรรมาภิบ าล ส่ งเสริมวั ฒ นธรรมค่านิ ยมแห่ งการเรี ยนรู้
พร้อมทั้งนาเครื่องมือการบริหารที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อพร้อมรับการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ สามารถบริหาร
จัดการความคาดหวังของประชาชนได้ โดยเฉพาะการนานวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่าในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การกาหนด
ประเด็นการพัฒนาจัดทาแผนงาน โครงการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ นอกจากนั้นกระทรวงมหาดไทยต้องปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบให้มีความทันสมัยเพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิตของประชาชนช่วยลดความเหลื่อมล้า
การให้บริการสาธารณะหรือบริการประชาชน ดังนั้น ปัจจัยการบริหารในองค์กรที่สาคัญที่สุด คือ “คนมหาดไทย”
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยต้องเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะการทางานตลอดเวลา
โดยเฉพาะทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและรอบรู้ในสหวิทยาการต่าง ๆ สร้างบรรยากาศ ในการทางานแนวราบ
มีส่ ว นร่ ว มหรื อทีมงาน ปฏิบั ติง านอย่ างมีม าตรฐานแบบมืออาชีพ ที่เ ป็นเลิ ศ ไม่ เลื อกปฏิบัติ อย่างไม่เป็ นธรรม
สร้างการยอมรับให้กับทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม NGO รวมทั้งสื่อมวลชน มีทัศนคติเปิดกว้าง
เชื่อมโยงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปฏิบัติงานให้ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมที่ดี มีความซื่อสัตย์
สุจริ ต รับ ผิดชอบ และสร้างจิ ตส านึ ก ของการเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิเสธการทุจริตประพฤติมิช อบอย่างสิ้นเชิง
ยกระดับความคิดของตนให้หลุดพ้นจากโลกทัศน์ของความเป็น “เจ้าคนนายคน” มาเป็นผู้ทางานเพื่อประชาชน
และเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง มีบุคลิกภาพเป็น “นักปกครอง นักบริหาร นักเปลี่ยนแปลง” ที่มีคุณภาพ
จะต้องยกระดับทัศนคติหรือความคิดจากที่เคยมุ่งทางานเพื่อภาพลักษณ์เฉพาะในบทบาทของกระทรวงมาเป็นการทางาน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสาคัญ โดยกระทรวงมหาดไทยต้องกาหนดจุดยืนของตนเอง เพื่อจัดทายุทธศาสตร์
สาหรับพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจน สามารถสร้างขวัญกาลังใจและแรงจูงใจ มีเส้นทางความก้าวหน้าเติบโตในอาชีพ
ดึงดูดให้คนดีและเก่ง บุคลากรคนรุ่นใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวไปสู่องค์กร
ที่มีเ อกภาพในการบริห ารจัด การอย่า งสมดุล สร้า งความผาสุก ให้แ ก่สัง คม ประชาชนได้รับ ความเป็น ธรรม
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติตามเป้าหมายของการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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บทที่ ๒
โครงสร้าง อานาจหน้าที่ บทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

 โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้กระทรวงมหำดไทยมีอำนำจหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรบำบัดทุกข์บำรุงสุข กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน กำรอำนวยควำมเป็นธรรมของสังคม
กำรส่งเสริมและพัฒ นำกำรเมืองกำรปกครอง กำรพัฒนำกำรบริห ำรรำชกำรส่ว นภูมิ ภ ำค กำรปกครองท้องที่
กำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและพัฒนำชุมชน กำรทะเบียนรำษฎร ควำมมั่นคงภำยใน กิจกำรสำธำรณภัย
กำรพัฒนำเมือง และรำชกำรอื่นตำมที่มีกฎหมำยกำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของกระทรวงมหำดไทยหรือส่วนรำชกำร
ที่สังกัดกระทรวงมหำดไทย โดยมีส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย ดังนี้
ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงมหำดไทย
๑. สำนักงำนรัฐมนตรี
๒. สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
๓. กรมกำรปกครอง
๔. กรมกำรพัฒนำชุมชน
๕. กรมที่ดิน
๖. กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
๗. กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
๘. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
รัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย
๑. กำรไฟฟ้ำนครหลวง
๒. กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
๓. กำรประปำนครหลวง
๔. กำรประปำส่วนภูมิภำค
๕. องค์กำรตลำด
๖. องค์กำรจัดกำรน้ำเสีย

- 12  โครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย

- 13  ภารกิจของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ดำเนินงำนรำชกำรทำงกำรเมืองเพื่อสนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรี และประสำนนโยบำยระหว่ำงกระทรวง






พัฒนำยุทธศำสตร์และแปลงนโยบำยของกระทรวงเป็นแผนกำรปฏิบัติงำน
จัดสรรทรัพยำกร และบริหำรรำชกำรทั่วไปของกระทรวง
ดำเนินงำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
ดำเนินงำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและอำนวยควำมเป็นธรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค







ดำเนินงำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยในประเทศ
ดำเนินงำนด้ำนกำรอำนวยควำมเป็นธรรม
ดำเนินงำนด้ำนกำรปกครองท้องที่
ดำเนินงำนด้ำนกำรอำสำรักษำดินแดน
ดำเนินงำนด้ำนกำรทะเบียน






ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนฐำนรำกให้มีควำมมั่นคงและมีเสถียรภำพ
ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดทำยุทธศำสตร์ชุมชน
ฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน

 คุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดกำรที่ดินของรัฐ โดยกำรออกหนังสือแสดงสิทธิ
 ให้บริกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์
 บริหำรจัดกำรที่ดินของรัฐเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จัดทำแผนแม่บท วำงมำตรกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันบรรเทำและฟื้นฟูจำกสำธำรณภัย โดยกำรกำหนด
นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย สร้ำงระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และกำรติดตำมประเมินผล เพื่อให้
หลักประกันในด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ดำเนินงำนด้ำนกำรผังเมืองระดับต่ำง ๆ กำรโยธำธิกำร กำรออกแบบกำรก่อสร้ำงและกำรควบคุม
กำรก่อสร้ำงอำคำร
 สนั บ สนุ น องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่นในด้ ำนกำรพัฒ นำเมื อง พื้น ที่ และชนบท โดยกำรกำหนด
และกำกับดูแลนโยบำยกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบกำรตั้งถิ่นฐำน และโครงสร้ำงพื้นฐำน

- 14  กำหนดคุณภำพและมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงด้ำนสถำปัตยกรรม วิศวกรรม และกำรผังเมือง
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำรพัฒนำและให้คำปรึกษำ แนะนำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้ำนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน กำรคลัง และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพในกำรให้บริกำรสำธำรณะ

 จัด หำ และให้บ ริก ำรพลัง งำนไฟฟ้ำ ที ่ม ีค ุณ ภ ำพเชื ่อ ถือ ได้ และปลอดภัย ในเขตพื ้น ที่
กรุงเทพมหำนคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปรำกำร
 ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำ
จัดหำ ให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำ และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ให้เกิดควำมพึงพอใจ ทั้งด้ำนคุณภำพและบริกำร โดยกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
 สำรวจ จัดหำแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มำซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในกำรประปำ
 ผลิ ต จั ด ส่ ง และจ ำหน่ ำ ยน้ ำประปำในเขตท้ อ งที่ ก รุ ง เทพมหำนคร จั ง หวั ด นนทบุ รี และจั ง หวั ด
สมุทรปรำกำร และควบคุมมำตรฐำนเกี่ยวกับระบบประปำเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่ำว
 ดำเนิ น ธุร กิจ อื่ น ที่ เ กี่ย วเนื่ องกั น หรือ เป็น ประโยชน์แ ก่ก ำรประปำ และค ำนึ งถึ ง ประโยชน์ ข องรั ฐ
และประชำชน
 สำรวจ จัดหำแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มำซึ่งน้ำดิบ
 ผลิต จัดส่ง และจำหน่ำยน้ำประปำทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
สมุทรปรำกำร
 ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจกำรประปำ
พัฒนำและบริหำรเครือข่ำยตลำดภำครัฐและส่งเสริมตลำดร่วมเอกชน เพื่อเป็นกลไกของรัฐบำลในกำร
กระจำยสินค้ำอุปโภคและสินค้ำชุมชนเพื่อประชำชน
จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับกำรบำบัดน้ำเสียภำยในเขตพื้นที่จัดกำรน้ำเสียและกำรให้บริกำร
หรือรับบริ กำรหรือจัดกำรระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดกำรน้ำเสีย รวมทั้งบริหำรหรือกิจกำร
ต่อเนื่องที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรน้ำเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพในเชิงเศรษฐกิจ

- 15  บทบาทภารกิจที่สาคัญของกระทรวงมหาดไทย
ภำยใต้บริบทของกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติของควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และกำรบริหำรจัดกำร เช่น
กรณีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชน ประชำชน ต้องปรับตัวและเตรียมกำรรองรับให้ทันกับสถำนกำรณ์ ควำมเปลี่ยนแปลง และควำมท้ำทำย
ใหม่ ๆ โดยเชื่อมโยงกำรพัฒนำในทุกมิติ เพื่อส่งมอบบริกำรสำธำรณะที่มีประสิทธิภำพและคุณภำพให้กับประชำชน
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง เนื่องจำกภำครัฐเป็นกลไกสำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งจะต้อง
พัฒ นำประสิ ทธิ ภ ำพของระบบบริ ห ำรจั ดกำรให้ มีควำมเหมำะสม ทั นสมัย ปรั บตั ว ให้ ทัน ต่อ กำรเปลี่ ยนแปลง
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิ ทัล โดยกำรนำนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ ในกำรปฏิบัติรำชกำร ยึดหลักธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใส
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance)
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชำชน ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen – Centric Government) เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำย และนำพำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และมีควำมยั่งยืน
กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่มีบทบำทภำรกิจ สำคัญใกล้ชิดกับควำมเป็นอยู่ของประชำชน
โดยมีภำรกิจหน้ำที่หลักเกี่ยวกับกำรบำบัดทุกข์ บำรุงสุข กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน กำรอำนวย
ควำมเป็นธรรมของสังคม กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเมืองกำรปกครอง กำรพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค
กำรปกครองท้องที่ กำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และพัฒนำชุมชน กำรทะเบียนรำษฎร ควำมมั่นคงภำยใน
กำรป้องกันสำธำรณภัยและกำรพัฒนำเมือง โดยมีหน่วยปฏิบัติงำน สำยกำรบังคับบัญชำทั้งในระดับกำรบริหำร
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่ำมีควำมสำคัญในกำรผลักดันนโยบำยของรัฐบำลตลอดจน
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศจำกระดับนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเห็นผลเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ ครอบคลุมทั่วประเทศ
ผ่ำนกำรประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน ทั้งภำครำชกำร ภำคเอกชน และภำคประชำชน
กำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติ รำชกำรของกระทรวงมหำดไทยใช้กลไกของกระทรวงมหำดไทยทั้งส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ร่วมกันดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรทำงำนด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชำชน
สร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคม เศรษฐกิจ เพื่อนำพำประเทศไปสู่ควำมก้ำวหน้ำตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทย มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็ นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรน้อมนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ทั้งนี้ ได้มีกำรแบ่งกลุ่มภำรกิจในกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อควำมคล่องตัว รวดเร็ว เหมำะสม มีควำมต่อเนื่อง
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร กระจำยอำนำจกำรตัดสินใจและควำมรับผิดชอบ ได้แก่ งำนด้ำนบริหำร กลุ่มภำรกิจ
ด้ำนควำมมั่นคงภำยใน กลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำชุมชนและส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กลุ่มภำรกิจด้ำนสำธำรณภัย
และพั ฒนำเมื อง โดยปลั ดกระทรวงมหำดไทยมอบอ ำนำจให้ ร องปลั ดกระทรวงมหำดไทยปฏิ บั ติ ร ำชกำรแทน
ในงำนด้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตำมวิสัยทัศน์ กระทรวงมหำดไทย คือ
“ประชำชนมีรำกฐำนกำรดำรงชีวิตและพัฒนำสู่อนำคตได้อย่ำงมั่นคงและสมดุลตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีเป้ำหมำย ดังนี้
๑. สังคมมีควำมสงบเรียบร้อยและปลอดภัย
๒. ภูมิภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๓. ชุมชนมีควำมสุข
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๕. องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง
โดยในกำรดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วยภำรกิจที่ครอบคลุม
อำนำจหน้ ำที่ ของทุ กกรมและรั ฐวิ สำหกิ จในสั งกั ดกระทรวงมหำดไทย รวมทั้ งจั งหวั ดทุ กจั งหวั ด ซึ่ งมี กฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องหลำกหลำย มีแนวทำงปฏิบัติที่ยุ่งยำก ซับซ้อน กระทรวงมหำดไทยจึงได้รวบรวมข้อมูล ภำรกิจที่สำคัญ
แนวทำงปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอนกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ เพื่ อให้ผู้ปฏิบัติงำน ประชำชน ตลอดจนผู้สนใจ
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยจำแนกประเด็นตำมประเภทของเรื่อง ดังนี้
๑. ภำรกิจด้ำนบริหำร ประกอบด้วย
๑.๑ ด้ำนระบบงำน
๑.๒ ด้ำนระบบงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ
๑.๓ ด้ำนระบบคน
๑.๔ ตัวอย่ำงกำรดำเนินงำนภำรกิจด้ำนบริหำรในพื้นที่
๒. ภำรกิจด้ำนควำมมั่นคงภำยใน ประกอบด้วย
๒.๑ ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
๒.๒ ด้ำนควำมมั่นคงภำยใน
๒.๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน
๒.๔ ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
๒.๕ ตัวอย่ำงกำรดำเนินงำนภำรกิจด้ำนควำมมั่นคงภำยในพื้นที่
๓. ภำรกิจด้ำนพัฒนำชุมชนและส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย
๓.๑ ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน
๓.๒ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
๓.๓ ตัวอย่ำงกำรดำเนินงำนภำรกิจด้ำนพัฒนำชุมชนและส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่
๔. ภำรกิจด้ำนสำธำรณภัยและพัฒนำเมือง ประกอบด้วย
๔.๑ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัย
๔.๒ ด้ำนกำรพัฒนำเมือง
๔.๓ ตัวอย่ำงกำรดำเนินงำนภำรกิจด้ำนสำธำรณภัยและพัฒนำเมืองในพื้นที่
๕. ภำรกิจของหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย ประกอบด้วย
๕.๑ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประปำ
๕.๒ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรไฟฟ้ำ
๕.๓ กำรส่งเสริมกำรตลำด
๕.๔ กำรจัดกำรน้ำเสีย
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ภารกิจด้านบริหาร
ภารกิ จ ด้ า นบริ ห าร เป็ น ภารกิ จ ที่ เ กี่ ย วกั บ ราชการประจ าทั่ ว ไปของกระทรวง การจั ด ท าแนวทาง
และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง จัดทาแผนแม่บท งานการข่าว งานประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบงาน
และบุคลากร การติดตามประเมินผล งานงบประมาณ การตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ งานประสานราชการ
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง การกากับดูแลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ส่งเสริม
สนับสนุนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยแยกออกเป็นภารกิจหลัก ๒ ด้าน คือ
ภารกิจด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Function) ภารกิจนี้เป็นภารกิจที่สาคัญในการที่จะพัฒนาส่งเสริม
การดาเนินบทบาทของกระทรวงในภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย งานหลักที่จาเป็นต้องพัฒนา และสร้างเสริม
ศักยภาพการทางานด้านนี้ รวมถึงงานด้านการจัดทายุทธศาสตร์ของกระทรวงที่แปลงนโยบาย เป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงออกเป็นแผนปฏิบัติงาน โดยทาร่วมกับกลุ่มภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้เกิดภาพรวมการทางาน
การจัดทาข้อมูลของกระทรวง เพื่อให้สามารถติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการดาเนินงานของกระทรวง และ
สามารถจัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจด้านการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ (Administrative Function) ซึ่งเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับ
การจัดทาแผนการปฏิบัติงานโดยจะรวมถึงภารกิจในการจัดสรรงบประมาณ ดูแลบริหารงานบุคคลในภาพรวม
ของกระทรวง การพัฒนาระบบการทางานภายในกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และดูแลให้ระบบการ
บริหารงานทั่วไปราบรื่นโดยประสานงานกับหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง
โดยจาแนกกระบวนการทางานตามภารกิจด้านบริหาร ออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ด้านระบบงาน
๑. การจัดทาแผน
๑.๑ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
แผนปฏิ บั ติ ร าชการกระทรวงมหาดไทยจั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้
กระทรวงมหาดไทยมี ทิ ศ ทางการด าเนิ น งานที่ ชั ด เจน สอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals
: SDGs) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดาเนินงาน/การใช้จ่าย
งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์
๑.๑.๑ กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
(๑) แต่ งตั้ งคณะกรรมการและคณะท างานจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการกระทรวงมหาดไทย
โดยได้มี ก ารเสนอให้ป ลัด กระทรวงมหาดไทยมีค าสั ่ง แต่ง ตั ้ง คณะกรรมการและคณะท างานจัด ท าแผน
ปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
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เป็นประธาน มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ผู้ ช่ ว ยปลั ด กระทรวงมหาดไทยหรื อ เที ย บเท่ า หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลั ดกระทรวงมหาดไทย เป็ นกรรมการ และมีผู้ อานวยการส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลั ดกระทรวง
มหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทยให้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ / แผน/นโยบายระดั บ ชาติ เป้ า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา
และเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ
๒) คณะท างานจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการกระทรวงมหาดไทย มี รองปลั ดกระทรวง
มหาดไทย ด้า นบริห าร เป็น ประธาน มีผู ้ช ่ว ยปลัด กระทรวงมหาดไทยหรือ เทีย บเท่า ที่ไ ด้ร ับ มอบหมาย
ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ในราชการประจาและทั่ว ไปของกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม
สานัก นโยบายและแผน สานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย เป็น รองหัว หน้าคณะทางาน มีผู้แ ทนหน่ว ยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นคณะทางาน และมีผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็น คณะทางานและเลขานุก าร มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
และนาเสนอให้คณะกรรมการแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
(๒) ดาเนินการรวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ/แนวความคิด
บริบท/ตัวชี้วัดในประเทศและระดับโลก และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่สาคัญ เพื่อนามาใช้เป็นพื้นฐาน
ในการพิจ ารณาประกอบการจัด ท าแผนปฏิบ ัติร าชการกระทรวงมหาดไทย รวมทั ้ง จัด ท าแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการกระทรวงมหาดไทยเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สาหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย
(๓) น าข้อมูลความรู้ ทางวิ ชาการ/แนวความคิ ด บริบท/ตั วชี้วัดในประเทศและระดับโลก
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ศึกษาและทบทวนมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทย ตามหลัก
SWOT Analysis ประกอบด้วย
๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) โดยใช้ฐานการวิเคราะห์
จาแนกตามหลัก PESTEL Analysis ประกอบด้วย การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคมและวัฒนธรรม
(Social and Culture) เทคโนโลยี (Technology) สิ่งแวดล้อม (Environment) และกฎหมาย (Legal)
๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) โดยใช้ฐานการวิเคราะห์
จาแนกตามแนวคิด McKinsey’s 7S ประกอบด้วย กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) ระบบในการ
ดาเนินงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรม
ในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style) และค่านิยมร่วม (Shared Values)

- 19 (๔) ยกร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย โดยมีโครงสร้างเนื้อหา ประกอบด้วย
๑) ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของกระทรวงมหาดไทย เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า ง
อานาจหน้ าที่แ ละภารกิจ ของกระทรวงมหาดไทย และหน่ว ยงานในสั ง กัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้ว ย
สานักงานรัฐมนตรี สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการระดับกรม จานวน ๖ กรม ได้แก่ กรมการปกครอง
กรมที่ ดิ น กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสา ธารณภั ย
และกรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่
การไฟฟ้ า นครหลวง การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค การประปานครหลวง การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค องค์ ก ารตลาด
และองค์การจัดการน้าเสีย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ จานวน ๒ แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา
๒) การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มของกระทรวงมหาดไทย เป็ น การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทยตามหลัก SWOT Analysis ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) และการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมภายใน
ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness)
๓) สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ช าติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย และ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา กับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และแผนที่ยุทธศาสตร์
ของกระทรวงมหาดไทย
๔) แผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทย โดยแสดงแผนงาน/โครงการจาแนกตาม
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ รวมทั้ ง ก าหนดหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ แผนการด าเนิ น งาน งบประมาณ ประเภทของ
งบประมาณ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายระดับชาติ
๕) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
๖) จัดประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติ ราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อระดม
ความคิด (Brainstorming) และให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยไปทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๗) จั ดประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการ ก่อนเสนอคณะกรรมการแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ต่อไป
๘) จัดการประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา
ร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยก่อนเสนอผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

- 20 ๙) เสนอผู้ บ ริ ห ารกระทรวงมหาดไทยพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและประกาศใช้
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น ๒ กรณี ได้แก่
- กรณี การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการราย ๕ ปี ให้ เสนอปลั ดกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
- กรณีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศใช้
๑๐) ประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับหน่วยงาน สานัก/กอง และบุคคล รวมทั้งจังหวัดและหน่ว ยงานภายนอกกระทรวง
มหาดไทยผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การประชุม/สัมมนา หนังสือสั่งการ/แจ้งเวียน
เว็บไซต์ คู่มือ การมอบหมายงาน/การสอนงาน การจัดการความรู้ เป็นต้น
๑๑) ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติร าชการกระทรวงมหาดไทยให้ส อดคล้องกับ
บริบ ท ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป อาทิ การทบทวน/ปรั บ ค่ า เป้ า หมาย การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
กระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม สานักนโยบายและแผน สป โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๓ (มท.) ๕๐๕๗๓

- 21 แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process)
๑

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานจัดทา
แผนปฏิบตั ิราชการกระทรวงมหาดไทย




ผู้บริหาร มท.
หน่วยงานในสังกัด มท.
สนผ.สป.



สนผ.สป.

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน



สนผ.สป.

ยกร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย



สนผ.สป.

ประชุมคณะทางานฯ เพื่อระดมความคิด
(Brainstorming)แ ะ ห้ข้อเสนอแนะ




คณะทางานฯ
สนผ.สป.




คณะทางานฯ
สนผ.สป.



คณะกรรมการฯ
สนผ.สป.

ผ้บริหาร อนุมัติแ ะ
ประกาศ ช้

๒

ศึกษาและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ความรู้/แนวความคิด

๓
๔
๕

6

7

8

9

10

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริบท/ตัวชี้วัด



ระเบียบกฎหมาย

ประชุมคณะทางานฯ เพื่อพิจารณาร่าง
แผนปฏิบตั ิราชการฯ

ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
ร่างแผนปฏิบัติราชการ

เสนอผูบ้ ริหาร มท. ให้ความเห็นชอบ
และประกาศใช้แผนปฏิบตั ิราชการฯ

ประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการฯ
ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัตริ าชการฯ ให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป






ผู้บริหาร มท.
สนผ.สป.

ผู้บริหาร มท.
หน่วยงานในสังกัด มท.
 สนผ.สป.
 ทุกภาคส่วน



คณะทางาน
 สนผ.สป.


- 22 ๑.๒ การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/ก ุ่มจังหวัดแ ะแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/ก ุ่มจังหวัด
ส านั ก พัฒ นาและส่ งเสริ มการบริ ห ารราชการจั งหวัด มีอ านาจหน้ าที่ ห ลั กในการประสานระดั บ
นโยบายในการจั ดท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด กลุ่ ม จั ง หวั ด และภาค รวมทั้ งการเสนอของบประมาณของจั ง หวั ด
กลุ่มจังหวัดและภาคโดยดาเนินงานร่วมกับทีมบูรณาการกลาง ประกอบด้วย สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงบประมาณ (สงป.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กาหนด
และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่สานักงบประมาณกาหนด
โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
๑.๒.๑ การสร้ างความร้ ความเข้า จเกี่ยวกับแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาแ ะแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดแ ะก ุ่มจังหวัด
(๑) จัดอบรมให้ความรู้และแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานรองรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นระดั บ อ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ กั บ จั ง หวั ด
กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการในระดับพื้นที่
(๒) ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด ระดั บ การพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
(Benchmarking)
(๓) จั ด ท าคู่ มื อ เกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด ท าแผน การบริ ห ารโครงการ การบริ ห าร
งบประมาณ ฯลฯ ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๔) จัดอบรมเกี่ยวกับระบบ e-Budgeting / GFMIS ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑.๒.๒ การ ห้คาปรึกษาแนะนา นการทบทวนแ ะวางแผนงบประมาณ
(๑) กาหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุ ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน
(๒) กาหนดปฏิทินการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ... ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑.๒.๓ การจัดทางบประมาณของจังหวัด/ก ุ่มจังหวัด
(๑) ประชุมร่วมกับทีมบูรณาการกลางในการระดมความคิดเห็นต่อการกาหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค
(๒) แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อรับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผน
ของจั ง หวั ด กลุ่ ม จั ง หวั ด และภาค พ.ศ. ... เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

- 23 (๓) ร่ วมกั บที มบู รณาการกลางจั ดตั้ งคณะท างานกลั่ นกรองเพื่ อพิ จารณาแผนพั ฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และร่วมประชุมกับ อ.ก.บ.ภ. พิจารณาผลการกลั่นกรองของ
คณะทางานเพื่อเสนอ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๔) รวบรวมแผนงาน/โครงการของจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด เสนอต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๕) ประสานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด บันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการลงในระบบ e-Budgeting
(๖) แจ้งผลการพิจารณาวงเงินงบประมาณที่ผ่านการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบและพิจารณาอุทธรณ์คาของบประมาณภายในกรอบวงเงินต่อสานักงบประมาณ
๑.๒.๔ การอนุมัติงบประมาณ
(๑) แจ้ งจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัดจั ดทาฐานข้อมูล และรายละเอียดคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ
(๒) แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทาเอกสารประกอบการพิจารณา และรวบรวมข้อมูล
ในภาพรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(๓) ประสานและสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการนาเสนอข้อมูลต่อรัฐสภาในการ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ และชี้แจงรายละเอียดข้อมูลต่อรัฐสภา
(๔) สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงมหาดไทยเพื่ อ ชี้ แ จงต่ อ คณะกรรมาธิ ก าร
งบประมาณและรัฐสภา
๑.๒.๕ การบริหารงบประมาณ
(๑) แจ้ งจั งหวั ดและกลุ่ มจังหวัด รับ ทราบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
สานักงบประมาณ
(๒) รวบรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ
(๓) ประชุ ม ร่ ว มกั บ ที ม บู ร ณาการกลาง และ อ.ก.พ.ร.ภู มิ ภ าค ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า
ประสานงาน และแก้ไขปัญหา อุปสรรคการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๔) ประสานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนดไว้
๑.๒.๖ การติดตามประเมินผ การ ช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดแ ะก ุ่มจังหวัด
(๑) แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดดาเนินการผ่านระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
(๒) แจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดผ่านระบบ.eMENSCR.ตามหนังสือข้อสั่งการของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
(๓) เร่งรัด ติดตาม และสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

- 24 ๑.๒.๗ ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๔) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาพื้ น ที่
ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. ๒๕๖๒
(๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๖) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๗) แนวทางที่สานักงบประมาณกาหนด
(๘) มติ ก ารประชุ ม คณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพั ฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) และ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
ก ไกการจัดทาแผนระดับต่าง ๆ ตามมติ ก.บ.ภ. แ ะ ก.น.จ.

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐ (มท.) ๕๐๕๘๔

- 25 ๑.๓ การดาเนินงานของก ุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคาสั่งจัดตั้งกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค จานวน ๖ ภาค
เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนกลางในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
หรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กากับดูแลการปฏิบัติราชการเป็นรายพื้นที่
และมี ก ลุ่ ม งานบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ กลุ่ มจั งหวั ด (OSM) จ านวน ๑๘ แห่ ง เป็ น โครงสร้ า งการแบ่ ง งานภายใน
กลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาค ทั้ ง นี้ มอบหมายให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า
กลุ่ ม ยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาค ทาหน้ า ที่เป็ นผู้ บั งคับ บัญชาข้า ราชการและรั บ ผิ ดชอบในการปฏิบั ติร าชการ
ของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ภายในภาคที่ได้รับมอบหมายโดยมีโครงสร้าง 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)
 ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ มีร องปลัดกระทรวงมหาดไทยรั บผิ ดชอบภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
บังคับบัญชา โดยประกอบด้วย ๑ กลุ่ม และ ๕ กลุ่มงาน ดังนี้
๖) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส่วนหน้า)
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี)
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (สกลนคร)

- 26 - กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น)
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา)
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี)
โครงสร้างการบริหารงานก ุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ป ัดกระทรวงมหาดไทย
รอง ปมท.

รอง ปมท.

รอง ปมท.

รอง ปมท.

(ที่รับผิดชอบภาค)

(ที่รับผิดชอบภาค)

(ที่รับผิดชอบภาค)

(ที่รับผิดชอบภาค)

ก ุ่มยุทธศาสตร์

ก ุ่มยุทธศาสตร์

ก ุ่มยุทธศาสตร์

ก ุ่มยุทธศาสตร์

ก ุ่มยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ภาค ต้

ก ่มุ ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาค ต้ชายแดน

การพัฒนา
ภาคก าง

การพัฒนา
ภาคตะวันออก

การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

การพัฒนา
ภาคเหนือ

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดภาค

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัด

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ภาคใต้ชายแดน

ตอนบน ๑

ตอนบน ๑

ภาคกลางตอนบน

ภาคตะวันออก ๑

ภาคใต้อ่าวไทย

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดภาค

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ภาคกลางปริมณฑล

ภาคตะวันออก ๒

ฝั่งอันดามัน

ตอนบน ๒

ตอนบน ๒

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดภาค

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

กลางตอนล่าง ๑

ตอนกลาง

ตอนล่าง ๑

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มจังหวัดภาค

ยุทธศาสตร์

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง ๑

ตอนล่าง ๒

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง ๒

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

หมายเหตุ : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ เป็นหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มีหน้าที่ ดังนี้
 กากับดูแลควบคุมการปฏิบัติราชการภายในกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

ตอนล่าง ๒



เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค



ให้งานที่เป็นของหัวหน้าสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัด (เดิม) เป็นของหัวหน้ากลุม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

- 27 อานาจหน้า ที่แ ละภารกิ จ ส าคัญ ของกลุ่ ม ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาภาค ส านั กงานปลั ดกระทรวง
มหาดไทย สรุปประเด็นสาคัญสาหรับการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจ อานาจ หน้าที่ โดยสังเขป ดังนี้
๑.๓.๑ การประสานและบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานกลางและคณะกรรมการ หรือ
คณะท างานที่เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ งส่ ว นราชการหรื อภาคส่ ว นที่ เ กี่ย วข้ องกั บ การจั ด ทาแผนพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ในระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ เชื่ อ มโยงบู ร ณา การและประสานการจั ด ท าแผนในทุ ก ระดั บ
ทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสาคัญของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ One Plan โดยมีสาระสาคัญตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
(๑) เข้าร่วมประชุมกับทีมบูรณาการกลาง และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ.) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงวิชาการในการทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๒) เข้าร่วมประชุมกับทีมบูรณาการกลางเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒ นา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระยะ ๕ ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(๓) เข้าร่ ว มประชุมกับคณะทางานช่ว ยอานวยการ อ.ก.บ.ภ. และทีม บูร ณาการกลาง
เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๔) ประสานงานกับ ที ม บูร ณาการกลางเพื่ อพิ จ ารณากลั่ น กรองการโอนเปลี่ ย นแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรืองบประมาณเหลือจ่ายในกรณีขอความ
เห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
๑.๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาและบริหารแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) สนับ สนุน ส่งเสริ ม และประสานเพื่อจัดทาแผน พัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด โดยประสานงานและให้คาแนะนาแก่กลุ่มจังหวัดในการจัดทาแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) กาหนด รวมถึงการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่สานักงบประมาณกาหนด โดยการบูรณาการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ ทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายสาคัญของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาคและแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และแผนในระดับพื้นที่ (แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ในลักษณะ One plan

- 28 (๒) ขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยใช้เวทีและกลไก
- คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
- คณะกรรมการร่ ว มภาครัฐ และเอกชนเพื่ อพั ฒ นาและแก้ ไขปัญ หาทางเศรษฐกิ จ
กลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด)
- การประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากทุ ก ภาคส่ ว นที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา ๒๗ ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อนาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรั บปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนาเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) พิจารณา
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางและกระบวนการในการบูรณาการและ
เชื่อมโยงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดเพื่อให้แ ผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของกลุ่มจังหวัดสอดคล้ องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒ นาในทุกระดับ รวมถึงความต้องการและ
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม
(๔) การบริ ห ารโครงการตามแผนปฏิบั ติร าชการประจาปี ของจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวั ด
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๓ การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) ติดตามและเร่งรัดการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
(๒) เร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดให้
เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
(๓) กากับ ติดตาม เร่งรัดการรายงานข้อมูลผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
(๔) ประมวลผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และ
ผลการเบิกจ่าย พร้อมปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) เพื่อทราบและพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑.๓.๔ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ก ากั บ ดู แลและให้ ค าแนะน ากลุ่ มงานบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ กลุ่ มจั งหวั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริห ารงานกลุ่มจั งหวัดแบบบู รณาการ (ก.บ.ก.) อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งเข้าร่ว มการประชุมกับ
กลุ่มจังหวัดเพื่อให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลมาสรุปเพื่อนาเรียนผู้บริหาร
๑.๓.๕ การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการร่ ว มภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ
กลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด)
(๑) กาชับและให้คาแนะนาแก่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ให้มีการจัดประชุม
กรอ.กลุ่มจังหวัด เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับพื้นที่

- 29 (๒) รับความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน เพื่อให้การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
๑.๓.๖ กากับดูแลการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
กาหนด ประกอบด้วย การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทาแผน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) การศึกษาเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัด การสารวจความคิดเห็นเพื่อทราบถึงปัญหาความต้องการ
และศั ก ยภาพของประชาชน การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การ การติ ด ตามประเมิ น ผล รวมถึ ง
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ
๑.๓.๗ การประสานและดาเนินการอื่น ๆ
(๑) ประสานและเชื่อมโยงการดาเนินงานกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional
Operation Center : ROC)
(๒) จัดให้มีการประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการขอรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาคัญที่มีผลการทบต่อประชาชนในพื้นที่

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคกลาง
กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคตะวันออก
กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคใต้
กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน
กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคเหนือ
กลุ่มยุทธศาตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐

โทร. ๕๐๖๘๗
โทร. ๕๐๗๗๗
โทร. ๕๐๕๒๔
โทร. ๕๐๖๘๕
โทร. ๕๐๖๘๗
โทร. ๕๐๗๕๑

- 30 ๑.๔ การจัดทาแผนแ ะประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)
๑.๔.๑ ที่มา
ปัจจุบันการบริหารงานเชิงพื้นทีแ่ บบบูรณาการ ได้กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริ หารงานจั งหวัดและกลุ่ มจังหวัดแบบบู ร ณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบส านัก นายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการ
บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี “แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒ นา
กลุ่มจังหวัด” เป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของแผน “บูรณาการ” ที่สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐ บาล แผนบริห ารราชการแผ่ นดิน แผนยุทธศาสตร์ร ายสาขา/เฉพาะด้าน ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับปัญหาความต้องการของพื้นที่ (Bottom-Up) ในลักษณะแผนเดียว (One Plan)
โดยมุ่งเน้นการทางานในรูปแบบเครือข่ายทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน
และภาคประชาสั งคม/ชุมชน ร่ว มกัน กาหนดทิศทางการพัฒ นาจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด ซึ่งแผนพัฒ นาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นจุดเชื่อมสาคัญ (Focal Point) ในการประสานนโยบายระดับชาติ และความต้องการของ
ประชาชนในพื้ น ที่ โดยมี ก ลไกในแต่ล ะระดั บ ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงการจัด ท าและประสานแผนในแต่ ล ะระดั บ
เข้าด้วยกัน ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การบู ร ณาการการจั ด ท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะเป็นแผนเดียว (One Plan) จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมกับออกแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการดาเนินการตามระเบียบฯ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นแต่ ล ะระดั บ (แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น
แผนชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอาเภอ) ซึ่งจะทาให้มีกลไกการจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ชัดเจน และแผนพัฒนาในระดับพื้นที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
๑.๔.๒ แนวคิด
(๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข้อ ๔.๒ กาหนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริการงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
และระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ว ยการบริห ารงานเชิ งพื้น ที่แบบบู ร ณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเ จตนารมณ์
ให้การจัดทาแผนในแต่ละระดับสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยยึดเอาปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาเป็น
แนวทางหลักในการกาหนดทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง โดยการบูรณาการงบประมาณระหว่างกระทรวงตามมิติของหน้าที่และพื้นที่

- 31 (๓) นโยบายคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กาหนดให้การจัดทา
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวที
ระดมความคิดเห็ น ของประชาชนเพื่อให้ ไ ด้มาซึ่งปั ญหาและความต้ องการจากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ มี
การประสานแผนในระดั บ พื้ น ที่ โดยการรวบรวมและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หาและความต้ อ งการ
ของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ
เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan)
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด ทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ใน
ระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ผ่านกลไกการจั ดทาแผนพัฒ นาหมู่บ้ าน แผนชุมชน แผนพัฒ นาตาบล แผนพัฒ นาอาเภอไปสู่ กลไกการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค
๑.๔.๓ แนวทางการจัดทาแผนแ ะประสานแผนพัฒนาพื้นที่
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับผิดชอบในการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่
ระดับหมู่บ้ าน (แผนพัฒ นาหมู่บ้าน/ชุมชน) ระดับตาบล (แผนพัฒนาตาบล/แผนพัฒ นาท้องถิ่น) ระดับอาเภอ
(แผนพัฒนาอาเภอ) และระดับจังหวัด (แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) เชื่อมโยงไปสู่
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาค เพื่อให้การจัดทาแผนแต่ละระดับมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้น ที่ได้อย่างแท้จริง โดยแนวทางการจัด ทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นทีต่ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ มีดังนี้
(๑) ระดับหม่บ้าน/ชุมชน
การจั ดท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า นและแผนชุ ม ชนด าเนิ น การในห้ ว ง
ระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ โดยให้นายอาเภอกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านและชุมชนตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชนเสนอ รวมทั้งการประสานงานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ดาเนินการในพื้นที่เข้าร่วมประชาคม
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บ้าน หรือให้คณะกรรมการชุ มชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องช่วยดาเนินการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนชุมชนก็ได้ ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดทาแผนฯ ๖ ขั้นตอน ดังนี้
๑) การจัดทาเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง ๆ
ของหมู่ บ้ า นและชุ ม ชน ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และการบริหารจัดการ หรืออื่น ๆ
๒) จัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน โดยนาข้อมูลจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และชุมชน ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ ค) มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน พร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญเพื่อรองรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ รวมทั้งตอบสนองนโยบายสาคัญเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหา และพัฒนาระดับหมู่บ้านและชุมชนของรัฐบาล

- 32 ๓) ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้คณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณา
การ (ก.บ.ต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔) ประสานจั ด ท าโครงการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเพื่ อ ขอรั บ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ
๕) ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน
โดยให้ ท่ี ทาการปกครองอ าเภอประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า นตามแบบที่ก รมการปกครอง ก าหนดรายงาน
ให้ที่ทาการปกครองจังหวัดเพื่อรวบรวมและรายงานให้กรมการปกครองทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเมิ น ผลแผนชุ ม ชนรายงานให้ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เพื่ อ รวบรวมและรายงาน
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
๖) ทบทวนการจั ดทาแผนพัฒ นาหมู่บ้านและแผนชุมชนทุกปี เพื่อให้ แผนงานหรือ
โครงการระดับหมู่บ้านและชุมชน เป็นปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
ของประชาชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้อาเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันในการจัด ทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน และให้สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน
ทั้ ง นี้ ให้ น ายอ าเภอและผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การพั ฒ นา
ศั ก ยภาพคณะกรรมการหมู่ บ้ า น และคณะกรรมการชุ ม ชน หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการบู ร ณาการ
และประสานงานในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
(๒) ระดับตาบ
การจั ดท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาต าบลด าเนิ น การในห้ ว งระยะเวลาระหว่ าง
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน โดยคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) เป็นกลไกหลักรับผิดชอบ
ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดทาแผนฯ ๖ ขั้นตอน ดังนี้
๑) รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ ค) และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
๒) รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นในตาบล เพื่อใช้
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
๓) จัดทาแผนพัฒนาตาบล ให้นาข้อมูลจาก ๑) และ ๒) มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
กลั่นกรอง ประมวลผล เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาตาบล และจัดลาดับความสาคัญของแผนงานหรือโครงการ
ระดับตาบล รวมทั้งจัดทาแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ที่มีความคาบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้าน
หรือสองชุมชนขึ้นไป เพื่อรองรับการพัฒนาและตอบสนองนโยบายสาคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ในตาบล

- 33 ๔) จ าแนกแผนงานหรื อ โครงการระดั บ ต าบลที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับตาบล และจัดทาบัญชีประสานโครงการพัฒนา ส่งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕) จัดส่งแผนพัฒนาตาบล ให้คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)
เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ และแผนความต้องการระดับอาเภอ
๖) ทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาตาบลทุกปี เพื่อให้แผนงานหรือโครงการระดับตาบล
เป็นปัจจุบัน โดยให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประเมินผลแผนพัฒนาตาบล และรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
ทั้งนี้ ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
และดาเนินการพัฒนาศักยภาพ ก.บ.ต. ในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาตาบล
(๓) ระดับอาเภอ
การจั ดท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาอ าเภอมี คณะกรรมการบริ ห ารงานอ าเภอ
แบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) เป็นกลไกหลักรับผิดชอบ ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดทาแผนฯ ๖ ขั้นตอน โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้
ระยะที่ ๑ ช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม
๑) นากรอบทิศทางการพัฒนาอาเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
มาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ และแผนความต้องการระดับอาเภอ โดยกาหนดให้แผนพัฒนาอาเภอ
มีระยะเวลาสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
๒) จ าแนกและจั ด ท าบั ญ ชี แ ผนงานหรื อ โครงการระดั บ อ าเภ อ
ในความรั บ ผิ ดชอบขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และจั ด ส่ ง ให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เพื่อ พิ จ ารณา
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระยะที่ ๒ ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน
๑) ประสานและรวบรวมข้อมูลจากปัญหาและความต้องการของประชาชน
(Bottom-up) จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ดาเนินการในพื้นที่อาเภอ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบโดยผ่ า นกลไกคณะท างานกลั่ น กรองแผนพั ฒ นาอ าเภอ และน าเข้ า สู่ ก ารประชุ ม
คณะทางานบริ ห ารงานจั งหวัดแบบบู ร ณาการ (ก.บ.จ.) เป็นวาระเพื่อทราบ เมื่อผู้ ว่าราชการจังหวัดเห็ นชอบ
แผนพั ฒนาอาเภอแล้ว ให้ ก.บ.อ. ประกาศใช้ และจัดส่ งแผนพัฒนาอาเภอให้ หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนทราบและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
อย่างยั่งยืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒) จัดทาแผนความต้องการระดับอาเภอให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
จังหวัด โดยโครงการที่อยู่ในแผนความต้องการระดับอาเภอจะต้องเป็นโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาอาเภอ
โดยให้อาเภอจัดส่งแผนความต้องการระดับอาเภอให้ ก.บ.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น ๆ

- 34 ๓) ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาอาเภอและแผนความต้องการระดับอาเภอ
ทุกปี โดยให้ที่ทาการปกครองจังหวัดประเมินผลแผนพัฒนาอาเภอ และรายงานให้กรมการปกครองทราบ
ทั้ ง นี้ ให้ อ าเภอเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาอ าเภอ
และดาเนินการพัฒนาศักยภาพของ ก.บ.อ. ในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาอาเภอ
แผนภาพ : ก ไก นการบรณาการการจัดทาแ ะประสานแผนพัฒนา นระดับพื้นที่

แผนภาพ : การบรณาการแ ะการประสานแผน นระดับพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผน
แ ะประสานแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ นระดั บ อ าเภอแ ะต าบ พ.ศ. ๒๕๖๒ แ ะแนวทางปฏิ บั ติ
รองรับการดาเนินการตามระเบียบฯ

- 35 (๔) การดาเนินการของกระทรวงมหาดไทย
๑) กระทรวงมหาดไทยมีคาสั่งที่ ๑๑๔๕/๒๕๕๘ งวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเชื่อมโยงแ ะบรณาการแผน นระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย ด้านบริหารเป็นประธาน ซึ่งมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนในแต่ละระดับ
ตั้งแต่แผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยง และมีเอกภาพในการดาเนินการร่วมกัน รวมทั้งกากับ ให้คาแนะนา และติดตามการดาเนินการเชื่อมโยง
และบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
๒) กาหนดแนวทางปฏิบัติรองรับการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยการจัด ทาแผนแ ะประสานแผนพัฒนาพื้นที่ นระดับอาเภอแ ะตาบ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติรองรับการดาเนินการตามระเบียบฯ โดยขอให้
จังหวัดโดยสานักงานจังหวัด ที่ทาการปกครองจังหวัด สานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด และสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวัด ถื อ เป็ น แนวทางปฏิบั ติ ใ นการจัด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาพื้น ที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับปรับปรุง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งให้ ส านั ก งานจัง หวัดรายงานผลการเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒ นาพื้น ที่
เข้าสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
๓) การสร้ างความร้ ความเข้า จ ส านักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทยจัดทาโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยฯ และแนวทางปฏิ บั ติ ฯ รวมทั้ ง ยกระดั บ ศั ก ยภาพในการจั ด ท าแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ
๔) การถอดบทเรี ย นการจั ด ท าแผนแ ะประสานแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยถอดบทเรียนในจังหวัดน าร่อง ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดลาพูน จังหวัดหนองคาย
จั งหวัดฉะเชิงเทรา จั งหวั ดสตู ล และจั งหวั ดนราธิ วาส เพื่อวิเคราะห์ การจัดทาแผนพัฒนาอาเ ภอตามระเบี ยบฯ
ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างโครงการตามแผนความต้องการของอาเภอกับปั ญหาความต้องการที่มาจาก
ระดับตาบล ศักยภาพการพัฒนาระดับอาเภอ และความจาเป็นเร่งด่วนของพื้นที่ และความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่าง
โครงการตามแผนความต้องการของอาเภอกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดและเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัด

- 36 ๕) ประโยชน์ที่ทางราชการแ ะ/หรือประชาชนได้รับ
- ประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
พื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดกระบวนการเรียนรู้การใช้สิทธิที่ถูกต้องภายใต้ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
- การแก้ ไ ขปั ญ หาและการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใต้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของทุกภาคส่วนสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของพื้นที่และสอดรับกับทิศทางการพัฒนาตามนโยบาย
ของรัฐบาล เป็นแผนที่มีคุณภาพมีความเชื่อมโยงกันระหว่างนโยบายของรัฐที่ลงไปดาเนินการในพื้นที่ (Top Down)
และสอดคล้องกับปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข (Bottom Up) เกิดความเชื่อมโยงการพัฒนาตั้งแต่ระดับ
ชุ ม ชน หมู่ บ้ า นต าบล ท้ อ งถิ่ น อ าเภอ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแ ผนและประสาน
แผนพัฒ นาพื้น ที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปสู่ ระดับจังหวัด และกลุ่ มจังหวัด จนถึงระดับภาค
ประเทศ ภูมิภาค และก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับโลก
- การดาเนิน แผนงาน/โครงการของภาครัฐ เป็น ไปตามเป้า หมายที่กาหนด
ลดความซ้ าซ้ อ นของงบประมาณ สามารถกระจายรายได้ ล งสู่ ร ะดั บ พื้ น ที่ แ ละลดปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐ (มท.) ๕๐๕๘๔

๒. การสนับสนุนการดาเนินงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดาริ
๒.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริแ ะห ักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนว
พระราชดาริ และหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อให้ จังหวัดน้อมน าแนวพระราชดาริและหลักปรัช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ เ ป็ น หลั ก ในการพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนในพื้ น ที่
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
๒.๑.๑ เสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในภาพรวม
๒.๑.๒ เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อกาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การดาเนินโครงการ รวมทั้ง
แจ้งจังหวัดให้ดาเนินการเสนอโครงการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกาหนด
๒.๑.๓ ดาเนิ น การจัดประชุมคณะทางานโครงการพัฒ นาพื้ น ที่ตามแนวพระราชดาริ และหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพิจารณากลั่ น กรองโครงการที่จังหวัดเสนอขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ
ภายในกรอบวงเงินที่กาหนด
๒.๑.๔ จั ด ท ารายงานการประชุ ม คณะท างานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต ามแนวพระราชด าริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คณะทางานฯ รับรองรายงานการประชุม
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ของจั งหวัด ที่ผ่ านการพิจ ารณากลั่ นกรองจากคณะทางานฯ แล้ ว ให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็ นชอบอนุมัติ
และแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดาเนินโครงการต่อไป
๒.๑.๖ แจ้งกองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
ดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑.๗ เมื่ อ จั ง หวั ด ด าเนิ น โครงการแล้ ว เสร็ จ ให้ ร ายงานผลการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่
ตามพระราชดาริ และหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ สานักนโยบายและแผน ส านักงานปลั ดกระทรวง
มหาดไทยทราบ เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป
๒.๒ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จากส านั กงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชด าริ (ส านั กงาน กปร.)
โดยมี เ ป้ าหมาย คือ สนั บ สนุ น ให้ จั งหวั ด ได้ น้อ มน าแนวพระราชด าริ แ ละหลั ก ปรัช ญาของเ ศรษฐกิจ พอเพี ย ง
เพื่อน าไปใช้ แก้ไขปั ญหาอุ ป สรรคในการดาเนิ น งานโครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งการบูร ณาการการทางานร่ ว มกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการให้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน
แก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัด
โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
๒.๒.๑ สานักงาน กปร. เสนอคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจาก
พระราชดาริ (กปร.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ กปร. พิจารณาอนุมัติแผนงาน/งบประมาณ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัด
๒.๒.๒ สานักงาน กปร. แจ้งผลการอนุมัติตามข้อ ๒.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
๒.๒.๓ กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดให้จัดส่งรายละเอียดแผนงาน/งบประมาณโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ
๒.๒.๔ กระทรวงมหาดไทย รวบรวมรายละเอียดแผนงานและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริจากจังหวัด จัดส่งให้สานักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
๒.๒.๕ สานักงบประมาณแจ้งผลอนุมัติงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่
จังหวัด ให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ
๒.๒.๖ กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดให้ดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้น ที่ พร้ อ มทั้ ง แจ้ งกองคลั ง ส านั ก งานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ดาเนิน การจั ด สรรงบประมาณให้ จั งหวั ด
ดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่
๒.๒.๗ จั ง หวั ด รายงานผลการด าเนิ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้ า วหน้ า ของโครงการและการใช้ จ่ า ยงบประมาณ เป็ น รายไตรมาส พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าแบบรายงานผล

- 38 การดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายใน ๑๐ วัน หลังจาก
สิ้นสุดรอบการรายงานแต่ละไตรมาส เพื่อรายงานผลการดาเนินงานลงในระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (e-Project) ให้สานักงาน กปร. ทราบต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดาริ สานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๖๐๒๙ (มท.) ๕๐๕๐๗

๓. การสนับสนุนการปฏิบัติราชการส่วนก างแ ะส่วนภมิภาค
๓.๑ การสนับสนุนด้านการอานวยการ
๓.๑.๑ การสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการนอกสถานที่ของนายกรัฐมนตรีแ ะคณะรัฐมนตรี
การตรวจราชการเป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่ทาให้
การปฏิบั ติราชการหรื อการจั ดทาภารกิจของหน่ ว ยงานของรั ฐ เป็น ไปตามเป้ าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการดาเนินการดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเกิดความคุ้มค่าใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการการบริหารงานแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยสามารถสรุปขั้นตอนการดาเนินการโดยสังเขป ได้ดังนี้
(๑) นายกรัฐมนตรีกาหนดตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
(๒) กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพื่อสารวจ
ความพร้ อ มในการด าเนิ น งานโดยประชุ ม ร่ วมกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อแจ้ งวิ ธี การด าเนิ นงาน และจั ดตั้ ง
ศูนย์ดารงธรรมส่วนหน้าเพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน
(๓) สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้ง กระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม
ประชุมเตรียมการบูรณาการประเด็นด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่
โดย สานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สานัก งานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประสานสานักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสานักนโยบายและแผน สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมรับทราบภารกิจ
(๔) ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน และลงพื้นที่จังหวัด
เพื่อตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง การข่าวในพื้นที่ และจังหวัด
ใกล้ เ คี ย งผ่ า นระบบ VCS เพื่ อ รั บ ทราบปั ญ หา วางแผนเพื่ อ บริ ห ารจั ด การในการแก้ ไ ขปั ญ หาและอานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มายื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และตรวจความพร้อมของศูนย์ดารงธรรมส่วนหน้า
รวบรวมข้อมูลนาเรียนผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทราบ
(๕) สนับสนุนข้อมูลในการปฏิบัติภารกิจ/อานวยความสะดวกผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
และจดบันทึกประเด็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่
(๖) ประมวลผลการดาเนินงานในภาพรวมของการตรวจราชการ/การประชุมคณะรัฐมนตรี
การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมส่วนหน้าในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนรายงานผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

- 39 และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์สานักตรวจราชการและเรื่องราว
ร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ins.moi.go.th
(๗) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดาเนินการสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
(๘) วิเคราะห์ รายละเอียดข้ อสั่ งการของนายกรั ฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ องกั บ กระทรวงมหาดไทย
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการตามข้อสั่งการฯ จัดทาสรุปประมวลผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการในพื้ นที่จังหวัดนาเรียนให้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทราบ
และรายงานผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการฯ ให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ

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

๓.๑.๒ การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(๑) การวิเคราะห์ ก ั่นกรอง ตรวจสอบเรื่องเสนอรัฐมนตรี
การวิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง
การปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการสรุปงานด้านการสนับสนุนวิชาการ ตั้งแต่ห น่วยงานเจ้าของเรื่องส่งเรื่องไปยัง
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย รับเรื่องลงทะเบียนในระบบงานสารบรรณ และเข้าสู่กระบวนการสรุปงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การแยกประเภทตามลาดับความสาคัญ ความเร่งด่วน แยกประเภทตามหน้าที่
และอานาจการสั่งการและการกากับดูแลของรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง การวิเคราะห์ กลั่นกรอง ค้นหาข้อมูล
ประกอบการสรุปงาน การจัดทาบันทึกสรุปงาน เสนอบันทึกข้อความตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณให้หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรีพิจารณา จนถึงเลขานุการรัฐมนตรีลงนามในบันทึกข้อความเพื่อเสนอ
ต่อรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงพิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไป โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอเรื่องไปยังสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
๒) สานักงานรัฐมนตรีฯ รับเรื่องเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสารบรรณ และส่งเรื่องให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
๓) แยกประเภทของเรื่อง ตามลาดับความสาคัญของชั้นความลับและความเร่งด่วน
ของชั้นความเร็ว โดยดาเนินการในเรื่องลับ และด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน และเรื่องปกติ ตามลาดับ

- 40 ๔) แยกประเภทเรื่องที่จะนาเสนอตามหน้าที่และอานาจในการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ของรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง ปัจจุบันอาศัยคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กากับดูแล สานักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร การประสานงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตาม พ.ร.บ. การบริห ารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงมหาดไทย สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการ กากั บ ดู แ ล
กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปานครหลวง และองค์การจัดการน้าเสีย
- รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงมหาดไทย สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการ กากั บ ดู แ ล
กรมการพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง การประปาส่วนภูมิภาค และองค์การตลาด
๕) ตรวจสอบรูป แบบของเรื่อ งให้ต รงตามระเบีย บส านัก นายกรัฐ มนตรีว ่า ด้ว ย
งานสารบรรณและตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเรื่ อ ง เช่ น ข้ อ มู ล ตั ว เลข การพิ ม พ์ รายละเอี ย ดของเอกสาร
ประกอบการนาเสนอให้ครบถ้วนสมบู รณ์ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้ว น ให้ติดต่อ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสาร
๖) ประสานงาน ศึกษา และวิเคราะห์ กลั่นกรอง สืบค้นและรวบรวมข้อมูล โดยการอ่าน
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อจับใจความสาคัญของเรื่อง หาวัตถุประสงค์ของการนาเสนอเรื่อง แยกประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาที่มาหรือเรื่องเดิมที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการนาเสนอเรื่อง และสรุปประมวลผล เพื่อเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง
๗) สรุ ป เรื่ อ งโดยการจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความโดยใช้ รู ป แบบตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ โดยเรื่องที่เสนอประกอบด้วย ที่มาของเรื่อง ข้อเท็จจริงที่เป็นใจความสาคัญ
หรือวัตถุประสงค์หลัก ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) การดาเนินงานและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นของสานักงานรัฐมนตรีฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ โดยจัดทาเป็นบัญชีเรื่องเสนอ
ต่อรัฐมนตรี จานวน ๓ ชุด (ฉบับจริง คู่ฉบับ และสาเนา)
๘) เสนอบั น ทึ ก ข้ อ ความให้ หั ว หน้ า ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ฯ พิ จ ารณา เพื่ อ เสนอ
ให้ เลขานุ การรั ฐ มนตรี พิจ ารณาลงนาม และเสนอต่อรัฐ มนตรี และผู้ บ ริห ารระดับ สู ง พิจารณาวินิจฉัยสั่ งการ
กรณีที่มีการแก้ไขต่าง ๆ ให้นาบันทึกข้อความกลับไปแก้ไขแล้วเสนอใหม่ตามลาดับ
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่อง สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๑๗๔ (มท.) ๕๐๐๐๓

- 41 แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน

๑. หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอเรื่องไปยัง
สานักงานรัฐมนตรี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เสนอเรื่องถึง สร.

๒. ลงทะเบียนรับเรื่องเข้าระบบสารบรรณ

รับเรื่องเพื่อลงทะเบียน

ระยะเว า
-

๕ นาที

เข้าระบบสารบรรณ

๓. แยกประเภทของเรื่องที่จะสรุป

ลับที่สุด ด่วนที่สุด
ลับมาก ด่วนมาก
ลับ
ด่วน
เรื่องปกติ

๔. แยกประเภทเรื่ อ งที่ จ ะน าเสนอตาม
หน้าที่และอานาจในการพิจารณาวินิจฉัย
สั่งการของ รมต.

๕ นาที

๕ – ๑๐ นาที
แยกตามอานาจการสั่งการ
และการกากับดูแล

๕. ตรวจสอบรู ป แบบของเรื่ อ งให้ ต รง
ตามระเบียบ

ตรวจสอบความถูกต้อง

๑ ชั่วโมง

ครบถ้วนของเรื่อง

๖. ประสานงาน ศึ ก ษา และวิ เ คราะห์
กลั่นกรอง

ประสานศึกษา วิเคราะห์
กลั่นกรอง เสนอความเห็น

๒ – ๓ ชัว่ โมง

๗. สรุปเรื่องโดยการจัดทาบันทึกข้อความ
๘. เสนอบั น ทึ ก ข้ อ ความให้ หั ว หน้ า
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาเห็ น ชอบ
เพื่ อ เสนอเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา
ลงนามเสนอต่ อ รั ฐ มนตรี แ ละผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูง

๑ – ๒ ชัว่ โมง

สรุปเรื่อง

๑ วันทาการ

แก้ไข
หน. สร.มท.
พิจารณา

ลข.รมต.
ลงนาม

- 42 (๒) การประสานการตรวจราชการของรัฐมนตรี
การตรวจราชการเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตาม ผลั กดัน ลดความเสี่ยง ลดภาระ
ที่ไม่จาเป็น ตลอดจนการขจัดปัญหาการดาเนินงาน เพื่อให้นโยบายถูกนาไปปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
การประสานการตรวจราชการของรั ฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เป็ นรู ป แบบการตรวจราชการแบบผสมผสาน
เพื่ อติ ดตามความก้ าวหน้ าและผลั กดั นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของรั ฐบาลไปสู่ การปฏิ บั ติ
ซึ่ งการปฏิ บั ติ นี้ ครอบคลุ มขั้ น ตอนก่ อนการออกตรวจราชการ โดยการศึ กษาข้ อ มู ล วิ เคราะห์ และจั ดท าแผน
การตรวจราชการ การประสานงานกั บส่ วนราชการ การขออนุมัติ เดินทางไปราชการ ระหว่างการตรวจราชการ
โดยการรั บฟังผลการด าเนิ นงาน ข้อคิ ดเห็ น ปัญหาอุปสรรคจากหน่ วยงานรับตรวจ ตลอดจนการให้ ค าแนะน า
หรื อข้ อสั่ งการเพิ่ มเติ ม และหลั งการตรวจราชการ โดยการรวบรวมประมวลผลการตรวจราชการ รายงานผล
การเดินทางไปราชการ ตลอดจนการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทางสาหรับแก้ไขปัญหาที่ได้จาก
การตรวจราชการเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาดไทย
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) ก่อนการตรวจราชการ
- รั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแผนการตรวจราชการหรื อ มี น โยบายก าหนด
ออกตรวจราชการ
- หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี และกลุ่มงานบริหารร่วมกาหนดแนวทางการตรวจราชการ
โดยประสานกับ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ดชอบหรื อ เกี่ ย วข้ องกั บแผนงาน/โครงการ หรือ ประเด็ นที่ จ ะตรวจราชการ
เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทาประเด็น สรุปสาระสาคัญที่จะใช้ในการตรวจราชการ เสร็จแล้วให้เสนอ
ต่อรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบหรือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการเพิ่มเติม
- ประสานหน่วยงานที่รับการตรวจ เพื่อทาการสารวจสภาพพื้นที่เตรียมความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ และร่วมประชุมเพื่อจัดทากาหนดการตรวจราชการ การแจ้งการเตรียมข้อมูลและประเด็นที่จะใช้
ในการตรวจราชการ
- ขออนุมัติงบประมาณและการเดินทางตรวจราชการ ประสานขออนุมัติใช้รถยนต์
ราชการหรือประสานการจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร (กรณีเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารหรือการเช่าเหมาลาเครื่องบิน
ของหน่วยงานราชการอื่น) ประสานจองที่พักสาหรับคณะที่ออกตรวจราชการ (กรณีไปตรวจราชการหลายวัน)
และประสานเช่า รถยนต์ ห รื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ขอใช้ร ถยนต์ร าชการของหน่ ว ยงานที่ รับ การตรวจราชการ
สาหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ในการตรวจราชการ
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมการตรวจราชการ และส่งหนังสือแจ้งหน่วยงาน
ที่รับการตรวจเพื่อทราบกาหนดการ และเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องสาหรับการรับการตรวจราชการ
๒) ระหว่างการตรวจราชการ
- ประสาน อานวยการ บริหารจัดการ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนให้การตรวจราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด

- 43 - จดบั น ทึ ก รวบรวมข้ อ มู ล เอกสารผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หาอุ ป สรรค
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับ แผนงาน/โครงการ หรือประเด็นของการตรวจราชการ ซึ่งอาจจะดาเนินการร่วมกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการหรือไม่ก็ได้
๓) ห ังการตรวจราชการ
- รวบรวม สรุ ปผลการตรวจราชการและรายงานเสนอรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ
หรือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการเพิ่มเติม กรณีที่มีข้อสั่งการเพิ่มเติมให้ จัดทาเป็นหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการต่อไป
- สรุป ผลและรายงานการเดินทางไปราชการเพื่อส่ งใช้เงินยืมหรือการขออนุมัติ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบ กฎหมายที่กาหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๑๗๔ (มท.) ๕๐๐๐๓

- 44 แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน

ระยะเว า

ก่อนการตรวจราชการ
๑ . รั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบและก าหนด
ออกตรวจราชการ
๒ . หั วห น้ า ส า นั ก งา นรั ฐม นต รี
กาหนดแนวทางการตรวจราชการ
๓. จัดทากาหนดการตรวจราชการ
และประเด็นการตรวจราชการ

๔ . ข ออ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
การเดินทางตรวจราชการ

๕ . แ จ้ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
เตรียมความพร้อม
ระหว่างการตรวจราชการ
๑. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุน
การตรวจราชการ
๒. จดบันทึก รวบรวมข้อมูล

-

รมต. เห็นชอบ/

รายงาน
รมต.ทราบ

กาหนดแนวทาง
การตรวจราชการ

๑ – ๒ วัน

สารวจพื้นที่ จัดทากาหนดการ
และประเด็นการตรวจราชการ

๒ – ๓ วัน

ขออนุมัติงบประมาณ/
ขออนุมัติเดินทาง
ประสานรถยนต์/ที่พกั

๒ – ๓ วัน

ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงาน

๑ – ๒ วัน

สนับสนุนการตรวจ

-

จดบันทึก
รวบรวมข้อมูล

-

ห ังการตรวจราชการ
๑. สรุปผลการตรวจราชการเสนอ
รัฐมนตรีทราบ/พิจารณา
กรณีที่มีข้อสั่งการเพิ่มเติม
แจ้งไปยังหน่วยงาน

สรุปผลการตรวจ
ราชการ
รายงาน รมต.
ทราบ/พิจารณา

แจ้งให้
หน่วยงาน

๒ – ๓ วัน

ดาเนินการ

๒. รายงานการเดินทางไปราชการ
รายงานการเดินทาง/
ส่งใช้เงินยืม

๓ – ๕ วัน

- 45 (๓) การประสานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงมหาดไทย มี ห น้ า ที่ แ ละภารกิ จ เกี่ ย วกั บ ราชการ
ทางการเมือง โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บังคับบัญชา มีภารกิจเกี่ยวกับราชการ
ทางการเมือง ในการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
กลั่นกรอง รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี สนับสนุนงานการประชุมคณะรัฐมนตรี
การประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร และการประชุ ม สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ประสานงานการตอบกระทู้ แ ละชี้ แ จงญั ต ติ
หรื อร่ างพระราชบั ญญัติ ส านั กงานรั ฐ มนตรี ฯ เน้น บทบาทหลั กในการประสานงานและอานวยการสนับ สนุ น
การปฏิ บั ติ ง านของรั ฐ มนตรี ทั้ ง ในมิ ติ ข องการประสานงาน การบู ร ณาการ อ านวยการ และเป็ น แกนกลาง
ประสานงานกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภายนอก โดยมีขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) กระบวนการในการนาเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
- ตรวจสอบเรื่ อ งของส่ ว นราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ สนอเรื่ อ งผ่ า นขั้ น ตอน
ของกรม/ส านั ก งานปลั ด กระทรวง และปลั ด กระทรวงมายั ง ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ฯ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
เรื่ อ งตรวจสอบสาระส าคั ญ ของเรื่ องตามแนวทางปฏิ บั ติ ในการเสนอเรื่ องต่ อคณะรั ฐมนตรี (หนั งสื อเลขาธิ การ
คณะรั ฐมนตรี ด่ วนที่สุ ด ที่ นร ๐๕๐๒/ว ๑๑ ลงวั น ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ และหนั ง สื อ ส านั ก งานเลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๒/ว ๓๕๗ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วน
ให้ประสานแจ้งเจ้าของเรื่องเพื่อขอข้อมูลหรือนากลับไปแก้ไข
- สรุ ป ประเด็ น เป็ น บั น ทึ ก ข้ อ ความน าเรี ย นรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาลงนาม
เมื่อรัฐมนตรีลงนามและส่งเรื่องคืนแล้ว สานักงานรัฐมนตรีฯ จะส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๒) การด าเนิ น การเมื่ อมีการบรรจุ เรื่องของกระทรวงมหาดไทยเข้าสู่ ระเบียบวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรี
- ตรวจสอบและพิจ ารณาระเบีย บวาระการประชุ ม (เรื่ องเพื่ อทราบ/เรื่ องเพื่ อ
พิจารณา) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (เป็นเรื่องของกรมหรือหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เสนอเอง/เสนอความเห็น) ซึ่งใน ๑ สัปดาห์จะมีการจัดทา จานวน ๒ ครั้ง คือ วันศุกร์ซึ่งเป็นวาระการประชุมปกติ
และ วันจันทร์ เป็นวาระการประชุมเพิ่มเติม
- ประสานหน่ วยงานเจ้าของเรื่อง (เรื่องเสนอเอง/เสนอความเห็น) ที่เข้าสู่วาระ
การประชุม โดยให้จัดทาคาเสนอหรือคาชี้แจง ส่งให้สานักงานรัฐมนตรีฯ พร้อมทั้ง ประสานขอให้ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่ วยงานที่ มี เรื่ องเข้ าสู่ ว าระการประชุ มคณะรั ฐ มนตรี ตั้ งแต่ ระดั บผู้ ว่ าราชการกรุ งเทพมหานคร อธิ บดี
หรือผู้ว่าการฯ เว้นกรณีจาเป็นอาจมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองอธิบดี หรือรองผู้ว่าการฯ
แล้ ว แต่ ก รณี ไปรอชี้ แ จงหรื อ ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม แก่ รั ฐ มนตรี และขอให้ ติ ด ตามผลการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
ตามระเบียบวาระการประชุม จนกว่าเรื่องของหน่วยงานจะผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว

- 46 ๓) จัดเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี ดาเนินการดังนี้
- วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป เรื่ อ งที่ เ สนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี โดยประกอบไปด้ ว ยหั ว ข้ อ
ดังต่อไปนี้ คือ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สาระสาคัญของเรื่อง ความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของกระทรวงมหาดไทย
- จัดทาหนังสือบันทึก แสดงวาระการประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องเพื่อทราบเป็นข้อมูล และสรุปบัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
- เสนอหั ว หน้ า ส านั ก งานรัฐ มนตรี กระทรวงมหาดไทย เพื่ อ ลงนามในหนั ง สื อ
เพื่อแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงมหาดไทย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ ต่อไป
- จัดทาแฟ้มประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย บันทึกแสดงวาระ
การประชุม สรุ ป วาระ สรุ ป บั ญชีเรื่ องที่เ สนอคณะรัฐ มนตรี ส าเนาเรื่ องที่เกี่ยวข้อ ง และคาชี้แจงเรื่องที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๑๗๔ (มท.) ๕๐๐๐๓

- 47 กระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
งานเสนอเรื่อง

งานประชุม ครม.
สลค.

เสนอ

เจ้าของเรื่อง

ความเ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เสนอเรื่องผ่านขั้นตอน
กรม - สป. ปลัดกระทรวง
 ตรวจสอบ

สร.มท.

 สรุปประเด็น

วาระปกติ

วาระเพิ่มเติม

ทุกวันศุกร์

ทุกวันจันทร์

สป.มท.

 จัด จนท.
รับวาระ
 ขอรหัสลับ
รมต.

สร.มท.

 เสนอลงนาม

รมต.

ลงนาม
สลค.
แจ้งให้
ส่วนราชการ
เสนอความเห็น

เสนอเพื่อ
บรรจุเข้า
ระเบียบ
วาระ
นรม.

ห้องชี้แจงด้วยระบบ
สื่อสารทางไกล
(VDO CONFERENCE)

 พิจารณาระเบียบวาระการประชุม
(เรื่องเพื่อทราบ/เรื่องเพื่อพิจารณา)
 แจ้ง สป./กรม/รัฐวิสาหกิจ จัดทาคาชี้แจง
ตามฟอร์มที่ สลค. กาหนด
 ส่งคาชี้แจงพร้อมระบุชื่อตาแหน่งผู้ชี้แจง
ของส่วนราชการให้ สร. ทราบ
 จัดทาแฟ้มสรุปวาระประชุม ครม. โดยมีสาระสาคัญ
ประกอบด้วย บันทึกแสดงวาระ สรุปวาระ สรุป
บัญชี เรื่องที่เสนอ ครม. สาเนาเรือ่ งที่เกี่ยวข้อง
และคาชี้แจงเรื่องเสนอ ครม.
รมต.
ทุกวันอังคาร
เวลา 09.00 น.
ครม.

- 48 ๓.๑.๓ การสนับสนุนการตรวจราชการของผ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
วงจรการตรวจราชการ
การจัดทาแผนการตรวจราชการ

การปฏิบัติการตรวจราชการ

การรายงานผ แ ะติดตามผ การตรวจราชการ

การตรวจราชการเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารของกระทรวงมหาดไทย โดยการตรวจติดตาม
ของผู้ ตรวจราชการและคณะจะช่ว ยให้ ผู้ ป ฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในแนวนโยบายที่ได้รับจากส่ วนกลาง
และนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น หากการตรวจราชการเปรียบเสมือนฟันเฟือง

- 49 การทางานแล้ว การสนับสนุนการตรวจราชการจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการสนับสนุนการตรวจราชการมีกระบวนงาน ๓ กระบวนงาน ดังนี้
(๑) การจัดทาแผนการตรวจราชการ
๑) ศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยประจาปี
และนโยบายสาคัญของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
๒) จัดทาเสนอร่างแผนการตรวจราชการฯ ต่อคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตาม
ผลการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓) จัดทาคาสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แผนการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม
ในคาสั่งแผนการตรวจราชการฯ
๔) แจ้ งคาสั่ ง กระทรวงมหาดไทย เรื่องแผนการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... ให้กระทรวงทุกกระทรวง ผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กรม/หน่วยงาน
ในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย หั ว หน้ าหน่ว ยงานในสั งกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดทราบ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๒) การปฏิบัติการตรวจราชการ
๑) การจัดทาประเด็นการตรวจราชการประจาเดือนโดยการจัดประชุมผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประจาทุกเดือน เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม/หัวหน้า
หน่ ว ยงานรั ฐ วิส าหกิจ ในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่ว ยงานในสั งกัดส านักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันพิจารณาข้อมูลประเด็นการตรวจราชการ เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบกาหนด
เป็นประเด็นการตรวจราชการประจาเดือน
๒) กลุ่มงานสนั บ สนุนผู้ ตรวจราชการจัดทาประเด็น การตรวจราชการประจาเดือน
และข้ อ มู ล ประกอบการตรวจราชการพร้ อ มบั น ทึ ก ในระบบการตรวจราชการด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E – inspection) แจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๓) ผู้ ช่ ว ยผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยวิเคราะห์ งาน/โครงการตามประเด็ น
การตรวจราชการ จัดทาข้อมูลประกอบการตรวจราชการ พร้อมทั้งจัดทาปฏิทินการออกตรวจราชการแจ้งจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการตรวจราชการในพื้นที่ รวมทั้งการขออนุ มัติ
เดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๔) ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยออกตรวจราชการในเขตตรวจราชการ
ที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายเลขานุการในการบันทึกข้อมูลการตรวจราชการ
ในพื้นที่ และบันทึกผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคลงในสมุดตรวจราชการ (ปค. ๒)

- 50 (๓) การรายงานผ แ ะติดตามผ การตรวจราชการ
๑) หน่วยงานรับตรวจ (จังหวัด) จัดส่งรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
เบื้ อ งต้ น ตามประเด็ นการตรวจราชการประจ าเดื อน พร้ อมบั นทึกในระบบการตรวจราชการแบบอิ เล็ กทรอนิ กส์
(E - Inspection)
๒) กลุ่ ม งานสนั บ สนุ น และประสานการตรวจราชการตรวจสอบรายงานผล
การดาเนินการตามประเด็นการตรวจราชการประจาเดือนของหน่วยรับตรวจให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามประเด็น
การตรวจราชการประจาเดือน
๓) จัดส่งรายงานผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจราชการประจาเดือนเบื้องต้น
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการตรวจราชการ
๔) จั ด ท ารายงานผลการตรวจราชการ และข้ อ เสนอแนะของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นรายเขตตรวจราชการ เสนอผู้บริหารระดับสูง และสาเนาให้กลุ่ม งานสนับสนุนและประสาน
การตรวจราชการ สานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๕) กลุ่ ม งานสนั บ สนุ น และประสานการตรวจราชการรวบรวมประมวลผล
การตรวจราชการ และข้ อเสนอแนะของผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็ น รายภู มิ ภ าค เสนอผู้ บ ริห าร
กระทรวงมหาดไทย และจัด ทา/แจ้ง ข้อ เสนอแนะของผู้ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ห น่ว ยรับ ตรวจ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๖) กลุ่ ม งานสนั บ สนุ น และประสานการตรวจราชการรายงานผลการด าเนิ น งาน
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และรายงานจนกว่าประเด็นนั้นจะแล้วเสร็จ
๗) กลุ่ ม งานสนั บ สนุ น และประสานการตรวจราชการสรุ ป /จั ด ท ารายงานผล
การตรวจราชการเสนอผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย รายงานผลการตรวจราชการรอบ ๖ เดือนและรายงานผล
การตรวจราชการประจาปี
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ สานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๒๖ (มท.) ๕๐๔๕๗

๓.๑.๔ การสนับสนุนผ้บริหารระดับสงของกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานภายใน
ที่จัดตั้งขึ้นและให้รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีภารกิจสาคัญ ดังนี้
(๑) การปฏิบัติหน้าที่เ ขานุการของผ้บริหารระดับสงสานักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย
๑) งานสนับสนุนผ้บริหาร นการเดินทางไปราชการ
- การขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเดินทางไปราชการ กลุ่มงาน
สนับสนุนปลัดกระทรวง เป็นผู้ทาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการของผู้บริหารระดับสูงสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

- 51 - การสนับสนุนด้านการเงิน ได้แก่ การดาเนินการยืมเงินทดรองราชการ การส่งใช้
เงินยืมฯ และการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
๒) งานจัดทาข้อม ประกอบการเดินทางไปราชการของผ้บริหารระดับสงสานักงาน
ป ัดกระทรวงมหาดไทย ในการเดินทางไปราชการในแต่ละครั้ง กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง จะดาเนินการ
จัดทาข้อมูลประกอบการเดินทางไปราชการ เพื่ออานวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่ผู้บริหารระดับสูง ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓) งานชุดส่วน ่วงหน้า ในการเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กลุ่ มงานสนั บ สนุ นปลั ดกระทรวง จะมีการจัดชุดส่ ว นล่ว งหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่
และอานวยความสะดวกในพื้นที่แก่ผู้บริหาร
(๒) การวิ เ คราะห์ ส รุ ป ประสานงาน ติ ด ตาม แ ะเสนอแนะ นงานส าคั ญ เร่ ง ด่ ว น
แก่ผ้บริหารกระทรวงมหาดไทย แ ะงานคณะกรรมการผ้บริหาร
สนับสนุนการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งการวิเคราะห์ ประสานงาน
ติ ด ตาม และเสนอแนะ และงานคณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยร่ ว มเป็ น กรรมการ เช่ น
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึง่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ของคณะกรรมการฯ ทั้งการกากับ ดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในแต่ละ
จั ง หวั ด ทุ ก ปี สรุ ป การประชุ ม คณะกรรมการฯ ใช้ ก ลไกที่ มี อ ยู่ สั่ ง การ ประสานงานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในแต่ละจังหวัดให้การดาเนินงานดูแลรักษาสวนสมเด็จฯ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๖๐๙๖ (มท.) ๕๐๒๔๗

๓.๑.๕ การอานวยการแ ะประสานราชการของกระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจ
ด้านการอานวยการและประสานราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมีภารกิจสาคัญ ดังนี้
(๑) งานอานวยการ
๑) งานสารบรรณกลางของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย
โดยการรั บ หนั งสื อ จากส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ พร้อ มจั ด ส่ ง หนั ง สื อ ให้ แ ก่ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปดาเนินการ
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งดาเนินการเสนอหนังสือ
ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยนาเรียนผู้บริหารเพื่อโปรดพิจารณาและส่งคืน
หนั ง สื อ ที่ ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาลงนามแล้ ว ให้ ห น่ ว ยงาน

- 52 เจ้าของเรื่องไปดาเนินการต่อไป ตลอดจนการออกเลขที่หนังสือ เลขที่คาสั่ง ของกระทรวงมหาดไทยและสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่ส่ว นราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงงานระบบงานสารบรรณจากเดิมให้เป็น
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีในภาคการบริการ
เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ ระยะเวลา และทรัพยากรบุคคล
๒) อานวยการจัดงานพระราชพิธีที่สาคัญตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมาย
อาทิ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
งานพระราชพิธี บ รมราชาภิเ ษก พุ ทธศั กราช ๒๕๖๒ การจั ด ทาน้ าอภิ เษกในการพระราชพิธี บ รมราชาภิ เษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยดาเนิ นการจั ดงานพระราชพิธีในส่ว นที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย
สวยงาม และสมพระเกียรติยศ

๓) อานวยความสะดวกแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี
งานพิธี และงานเรียนเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีสาคัญ
ต่าง ๆ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชนนีพันปี หลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิ ม
พระชนมพรรษา/วัน ประสู ติ พิธีว างพวงมาลาและพานพุ่ม ถวายราชสั กการะ เนื่ องในโอกาสวัน ส าคัญต่ าง ๆ
ของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และงานพิธีสาคัญทางศาสนา โดยดาเนินการจัดการเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้บริหาร อาทิ หมายกาหนดการ กาหนดการ เครื่องประกอบพิธี การแต่งกาย การประสานงาน
กับ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ ที่ นั่ ง และภารกิ จ ของผู้ บ ริ ห ารในงาน ตลอดจนการจั ด รถรั บ - ส่ ง ผู้ บ ริ ห าร
ในการเข้าร่วมงานจนเสร็จสิ้นภารกิจ
๔) อ านวยการจั ด งานพิ ธี ที่ ส าคั ญ ของกระทรวงมหาดไทย อาทิ งานวั น คล้ า ย
วันสถาปนากระทรวงมหาดไทย วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี งานวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ วันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปี งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย
ประจาปี โดยเป็นหน่วยงานดาเนินการจัดงานพิธีและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารเข้าร่วมงานพิธี
๕) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารกระทรวงมหาดไทย ในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม
กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ (กรณี ที่ ไ ม่ มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ) โดยการเตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร อาทิ
การประสานงานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ประชุ ม เพื่ อ จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารประกอบ
การประชุม การจดบันทึกและสรุปการประชุมนาเรียนผู้บริหารเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

- 53 (๒) งานประสานราชการ
๑) ประสานงานกั บส่ วนราชการ/หน่ วยงานรั ฐวิ สาหกิ จในสั งกั ดกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด ในการดาเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทย
ได้รับมอบหมาย โดยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติยศ ตามที่กาหนด รวมทั้งประสาน
การดาเนินการตามข้อสั่งการของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลดธงครึ่งเสา เพื่อเป็นการไว้อาลัย
แก่ผู้นาประเทศต่าง ๆ
๒) ประสานงานส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ดกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด ในการดาเนินการเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งการตอบ
กระทู้ถาม/ข้อ หารือ ของสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร และสมาชิก วุฒิส ภา ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อ นา
เรีย นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในหนังสือนาเรียนประธาน
กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานกรรมาธิการวุฒิสภา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อโปรดทราบ
๓) ประสานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
ดาเนินการตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่อง ข้อมูลข่าวสารของราชการ งานสารบรรณ การรักษาความปลอดภัย
และการใช้ธง เพื่อให้การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย ที่กาหนด
๔) ประสานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน ๖ หน่วยงาน
ได้แก่ (๑) การไฟฟ้านครหลวง (๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (๓) การประปานครหลวง (๔) การประปาส่วนภูมิภาค
(๕) องค์การตลาด และ (๖) องค์การจัดการน้าเสีย เพื่อดาเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการรัฐวิสาหกิจ
ของหน่วยงาน และผู้ว่าการ/ผู้อานวยการ รวมทั้งการดาเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตามที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือสหภาพรัฐวิสาหกิจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามลาดับขั้นตอน
และถูกต้ องตามระเบี ยบ/กฎหมายที่ กาหนด พร้อมน าเรี ยนรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ อโปรดทราบ
และพิจารณาหรือนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนของระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
๕) ประสานงานกับจังหวัดเกี่ยวกับการขอพระราชทานทูลเชิญเสด็จพระราชดาเนิน
ไปในการพิธีต่าง ๆ ในพื้นที่ของจั งหวัด รวมทั้งการขอใช้เครื่องหมายทางราชการและการเปลี่ ยนเครื่องหมาย
ราชการของจังหวัด เพื่อให้การดาเนินการของจังหวัดเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่กาหนด
๖) ประสานการด าเนิ น งานกั บ มู ล นิ ธิ ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ แ ละในพระบรม ราชิ นู ป ถั ม ภ์ ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงมหาดไทยได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ที่ ป รึ ก ษา หรื อ เป็ น กรรมการในมู ล นิ ธิ
เพื่อดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งประสานงานกับมูลนิธิอื่น ๆ
ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อสรุปเป็นข้อมูลนาเรียนผู้บริหาร
ประกอบการพิจารณา
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองกลาง สป. โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๓๘๒๒ (มท.) ๕๐๓๐๔

- 54 ๓.๒ การสนับสนุนด้านการสื่อสาร
๓.๒.๑ การเชื่อมโยงเครือข่าย ICT มหาดไทย
ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ) มีหนังสือถึง ปมท.

ศสส. ลงทะเบียนรับหนังสือ
(20 นาที)

ศสส.กาหนดรูปแบบ
ด้านวิศวกรรมเชื่อมโยง
(7 วัน)

ศสส. ส่งหนังสือถึงฝ่ายเชื่อมโยง
เครือข่ายสารสนเทศลการสื่อสาร
(30 นาที)

ศสส.ขออนุมัติ ปมท.
(ปมท.มอบอานาจให้ ผอ.ศสส.)
(2 วัน)

ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ)
จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยง

ศสส.แจ้งผู้ขอรับบริการทราบ
(ภายหลังได้รับอนุมัติ)
(10 นาที)

ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ)
แจ้งความพร้อมเพื่อติดตั้งเชื่อมโยงอุปกรณ์
(2 วัน)

ศสส.ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์/
ทดสอบ/เชื่อมโยงระบบ/รายงานผล
(5 วัน)

รวมระยะเวลา 17 วัน
* ไม่นับเมื่ออุปกรณ์ (อะไหล่) พร้อม (ไม่ต้องรออะไหล่)
* ไม่นับวันเดินทาง / ไม่นับช่วงรออุปกรณ์
* เริ่มนับระยะเวลาเมื่อเริม่ ติดตั้ง ณ จุดติดตั้ง
* ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ) เป็นผู้จดั หาอุปกรณ์เชื่อมโยง

- 55 ๓.๒.๒ การติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ) มีหนังสือถึง ปมท.

ศสส. ลงทะเบียนรับหนังสือ
(20 นาที)

ศสส. ขออนุมัติ ปมท.
(1 ชั่วโมง)

ศสส. เตรียมอุปกรณ์/ รถยนต์
สื่อสารดาวเทียม
(3 ชั่วโมง)

ศสส.ดาเนินการติดตั้ง/ทดสอบ/
เชื่อมโยงระบบ/วางเครือข่ายสื่อสาร
รวมระยะเวลา 8.30 ชั่วโมง
* ไม่นับวันเดินทาง / ไม่นับช่วงรออุปกรณ์
* เริ่มนับระยะเวลาเมื่อเริม่ ติดตั้ง ณ จุดติดตั้ง

ศสส. ส่งหนังสือถึงฝ่ายระบบวิทยุ
และดาวเทียม
(40 นาที)

ศสส. แจ้งผู้ขอรับบริการทราบ
(ภายหลังได้รับอนุมัติ)
(10 นาที)

มีหนังสือถึงกองกากับการตารวจทางหลวง
ขอรับการสนับสนุนรถยนต์นาขบวน
(20 นาที)

- 56 ๓.๒.๓ การติดต่อราชการงานติดตั้งระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ส่วนราชการ) มีหนังสือถึง ปมท.

ศสส. ลงทะเบียนรับหนังสือ
(20 นาที)

ศสส. ขออนุมัติ ปมท.
(1 ชั่วโมง)

ศสส. เตรียมอุปกรณ์ฯ
(50 นาที)

ศสส.ดาเนินการติดตั้ง/ทดสอบ/เชื่อมโยง
ระบบเพื่อใช้งาน/รายงานผล
(4 ชั่วโมง)
รวมระยะเวลา 7 ชั่วโมง
* ไม่นับวันเดินทาง
* เริ่มนับระยะเวลาเมื่อเริม่ ติดตั้ง ณ จุดติดตั้ง

ศสส. ส่งหนังสือถึงฝ่ายระบบวีดิทัศน์
ทางไกลและการประชุม (VCS)
(หน่วยงานรับผิดชอบ)
(40 นาที)

ศสส. แจ้งผู้ขอรับบริการทราบ
(ภายหลังได้รับอนุมัติ)
(10 นาที)
ผู้ขอรับบริการ (หน่วยงาน/ ส่วนราชการ)
ประสานงานกับสานักงานจังหวัดทราบเรื่อง
ขอใช้ระบบ VCS (ในส่วนภูมภิ าค)

- 57 ๓.๒.๔ การตรวจซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสาร
ผู้ใช้บริการแจ้งการขัดข้อง/ศสส.พบการขัดข้อง

ศสส.แก้ปัญหาเบื้องต้น
(30 นาที)

ศสส.แก้ปัญหาได้ทนั ที

ศสส.แก้ปัญหาไม่ได้

รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบ

ศสส.ขออนุมัติ ปมท.ตรวจซ่อม

(๓๐ นาที)

(ปมท.มอบอานาจให้ ผอ.ศสส.)
(๒ ชั่วโมง)*
ศสส.ตรวจซ่อมอุปกรณ์
และรายงานผล (๔ ชั่วโมง)

รวมระยะเวลา 7 ชั่วโมง
* นับเมื่ออุปกรณ์ (อะไหล่) พร้อม (ไม่ต้องรออะไหล่)
* ไม่นับวันเดินทาง
* ไม่นับเวลาหาก ปมท./ผอ.ศสส. ติดราชการ
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๘๔ (มท.) ๕๑๔๑๐

- 58 ๓.๒.๕ การประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย
(๑) ข่าวมหาดไทย
“ข่าวมหาดไทย” เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หลัก ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ของกระทรวงมหาดไทย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการแจกจ่ า ยและเผยแพร่ ข่ า วสาร ข้ อ มู ล หรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ของกระทรวงมหาดไทย
เช่น ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย เป้าประสงค์ และแผนปฏิบัติการ
ของกระทรวงมหาดไทย การดาเนิ นงานตามข้อสั่ งการหรือนโยบายของผู้ บริห ารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย
การดาเนิน งานภารกิจ สาคัญของส่ วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
สร้ างการรั บรู้ และความเข้า ใจในนโยบายส าคัญของรัฐ บาลและกระทรวงมหาดไทยสู่ ป ระชาชน สาธารณชน
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อสารมวลชนทุกแขนง
ข่าวมหาดไทยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีบทบาทสาคัญต่องานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการสร้างศรัทธา และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือสาคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทุกระดับ สามารถอานวยประโยชน์ในภารกิจที่จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ กระทรวงมหาดไทย และประชาชนอย่างกว้างขวางโดยมี
ขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
๑) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้ งนโยบายผู้ บ ริ ห ารระดั บสู ง ฝ่ ายการเมือง และฝ่ า ยข้า ราชการประจ า ยุ ทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตลอดจนแผนปฏิบัติการ โครงการ และภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย
๒) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจสาคัญ นโยบายสาคัญ หรือโครงการสาคัญ
ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และติดต่อประสานงานผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนการดาเนินงาน หรือผลสาเร็จของการปฏิบัติงาน
๓) วิเคราะห์และประมวลข้อมูลผลการปฏิบัติงาน หรือภารกิจสาคัญ นโยบายสาคัญ
เพื่อยกร่างข่าวมหาดไทย
๔) จัดทา (ร่าง) ข่าวมหาดไทย โดยนาข้อมูลที่ได้ประมวลเรียบร้อยแล้ว มาเรียบเรียง
ในลักษณะข่าวประชาสัมพันธ์เชิงนโยบาย
๕) น าเสนอผู้ อ านวยการกองสารนิ เ ทศ สป. ในฐานะบรรณาธิ ก ารข่า วมหาดไทย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเผยแพร่
๖) ในกรณี เป็ น ประเด็นที่ ได้ รับ ความสนใจของสั ง คมจะนาเสนอผู้ บ ริห ารระดั บสู ง
เพื่อให้ความเห็นชอบ
๗) ด าเนิ นการจั ดพิ มพ์ ข่ าวมหาดไทย เพื่ อน าเรี ยนผู้ บริ หารระดั บสู งฝ่ ายการเมื อง
ฝ่ายข้าราชการประจา สานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และแจ้งเวียนสื่อมวลชนประจากระทรวงมหาดไทย รวมทั้งจัดส่ง
ผ่ า นไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ปยั ง เครื อ ข่ า ยสื่ อ สารมวลชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์
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และ At มหาดไทย แอปพลิเคชั่นไลน์ออฟฟีเชียล (LINE Official) @มหาดไทย แอปพลิเคชัน ไลน์กลุ่มต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อิ น สตาแกรม (Instagram) กระทรวงมหาดไทย PR (prmahadthai) ทวิ ต เตอร์ (Twitter)
กระทรวงมหาดไทย PR (@moinews2016) เพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
๘) ติดตาม วิเคราะห์ การนาเสนอข่าวของสื่อสารมวลชน รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
(๒) ข่าวสื่อมว ชน
การตรวจติ ดตามข่าวสื่ อมวลชนที่เสนอทางหนั งสื อพิ มพ์ ประจ าวั น และข่ าวที่เ สนอ
ทางเว็บไซต์ของสานั กข่าวต่าง ๆ ประมวล เพื่อคัดเลื อกข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ทั้งในแง่บุคคล
และหน่วยงาน รวมทั้งข่าวสาคัญอื่น ๆ เสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูงในรูปแบบของ Clippingnews (ข่าวตัดหนังสือพิมพ์
หรื อ กฤตภาคข่ า ว) และ Breakingnews ข่ า วออนไลน์ พร้ อ มอั พ โหลดข้ อ มู ล ขึ้ น เผยแพร่ บ นหน้ า เว็ บ ไซต์
กองสารนิเทศ สป. ทาง www.pr.moi.go.th ทุกวันทาการ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางกลุ่มไลน์ คลองหลอด_ผลงาน
ปชส. สาหรั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด กลุ่ ม PR Team สาหรั บ หน่ ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์
ของกระทรวงมหาดไทย โดยนาเสนอใน ๓ หัวข้อ คือ
๑) ข่าวเช้า เป็นการประมวลและคัดเลือกข่าวจากหนังสือพิมพ์กรอบเช้า นาเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ภายในเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น.
๒) ข่าวรอบบ่าย เป็นการประมวลและคัดเลือกข่าวจากหนังสือพิมพ์กรอบบ่าย
๓) Breakingnews เป็นการประมวลและคัดเลือกข่าวที่เสนอทางเว็บไซต์ของสานักข่าว
ต่าง ๆ โดยตรวจติดตามการเสนอข่าวระหว่างวันจนถึงเวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น.
ทั้งนี้ ข่าวรอบบ่าย และ Breaking news จะนาเสนอผู้บังคับบัญชา พร้อมอัพโหลด
ข้อมูลขึ้นหน้าเว็บไซต์ภายในเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.
(๓) ขั้นตอนการเปิดดข้อม บนเว็บไซต์กองสารนิเทศ
๑) เปิ ด เว็ บ ไซต์ ก องสารนิ เ ทศ จาก URL: www.pr.moi.go.th หรื อ ค้ น หา
“กองสารนิเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” จาก Google หรือ web browser อื่น ๆ
๒) เมื่ อ เข้ า สู่ ห น้ า เว็ บ ไซต์ ก องสารนิ เ ทศแล้ ว ให้ เ ลื อ กที่ หั ว ข้ อ “ข่ า วสื่ อ มวลชน”
จากคอลัมน์ด้านซ้ายมือของเว็บไซต์
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๓) เมื่อกดเลือกที่หัวข้อ “ข่าวสื่อมวลชน” แล้ว หน้าจอจะแสดงหน้า “ข่าวประจาวัน”
พร้อมตารางปฏิทินของเดือนปัจจุบัน ส่วนวันที่ที่เป็นแถบสีคือวันที่ ณ ปัจจุบันขณะเปิดดู
๔) ผู้ค้นหาข้อมูลสามารถเลือกดูข้อมูลข่าวของวันที่ต้องการดูได้ โดยกดที่แถบ
“ข่าวประจาวัน” สีเขียวที่อยู่ในช่องวันที่ที่ต้องการเปิดดู จากนั้นจะมีป๊อบอัพหัวข้อข่าว
ให้เลือกเปิด ได้แก่
- ข่าวเช้า
- ข่าวรอบบ่าย
- Breaking news

เมื่อกดเลือกหัวข้อแล้ว หน้าจอจะแสดงหน้าข่าวในรูปของไฟล์ PDF ทั้งนี้ ผู้ค้นหา
สามารถดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์ไฟล์ข้อมูลได้จากหน้าที่ปรากฏ
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รอบบ่าย

Breaking news

หมายเหตุ : หากระบบสารสนเทศขัดข้องหรือไม่สามารถเปิดดูข้อมูลได้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ๕๐๕๓๒
งานจัดเก็บและประมวลข่าวสาร กองสารนิเทศ สป.

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

๓.๓ การสนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหาร
๓.๓.๑ การพัฒนาระบบบริหารของกระทรวงมหาดไทย แ ะสานักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย
(๑) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ นการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการแ ะจังหวัด
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามคาสั่งคณะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวั น ที่ ๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ และได้ ย กเลิ ก การประเมิ น ตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการจนถึงปัจจุบัน ตามอานาจหน้าที่ตามระเบียบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
ก าหนดว่ า “การบริ ห ารราชการต้ องเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ สุ ขของประชาชนเกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙ (๓) กาหนดว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการต้องจัดให้มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น
ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด มาตรา ๑๒ กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทา
ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา
๔๕ กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ กาหนดให้มีการประเมินส่วนราชการ ใน ๕ องค์ประกอบ และให้นาแบบประเมินฯ นี้ไปใช้
ในการประเมินส่วนราชการ โดยให้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้ประเมิน และมีเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมิน
เบื้องต้น
มติค ณะรัฐ มนตรี วัน ที่ ๖ พฤศจิก ายน ๒๕๖๑ ให้ค วามเห็น ชอบกับ กรอบ 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
(มาตรฐานขั้ น สู ง และมาตรฐานขั้ น ต้ น ) และระดั บ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง โดยพิ จ ารณาจากคะแนนเฉลี่ ย ในภาพรวม
ทุกองค์ประกอบ รวมทั้งกาหนดให้มีการประเมิน ส่วนราชการ ปีละ ๑ ครั้ง (รอบการประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
ถึง ๓๐ กันยายน ของทุกปี)
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กับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยมีกรอบการประเมิน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน (Performance Base)
(๒) การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน (Potential Base) และแบ่งเกณฑ์การประเมิน ๓ ระดับ ได้แก่
ระดับ คุณภาพ ระดับมาตรฐาน (มาตรฐานขั้นสูง และมาตรฐานขั้นต้น) และระดับต้องปรับปรุง โดยพิจารณา
จากคะแนนในภาพรวมทุกองค์ประกอบ และมีรอบระยะเวลาการประเมินปีล ะ ๑ ครั้ง (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี)
๑) กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ นการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑. การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน
(Performance Base) น้าหนัก ร้อ ยละ ๗๐ จานวน ๓ - ๕ ตัว ชี้วัด ๒. การประเมิน ศัก ยภาพในการ
ดาเนินงาน (Potential Base) น้าหนักร้อยละ ๓๐ จานวน ๑ ตัวชี้วัด น้าหนักรวมทุกตัวชี้วัดร้อยละ ๑๐๐ สรุปได้
ดังนี้
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๒) ก ุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
- ส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหาร
- จังหวัด
สาหรั บการประเมิน ส่ว นราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม กองอานวยการรักษา
ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร และส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ให้ น าแนวทางการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหารไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมินให้สานักงาน ก.พ.ร.
เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส่วนราชการ ตามมติของ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓) ก ไกการประเมิน
กลไกการประเมิน ส่ว นราชการตามมาตรการปรับ ปรุงประสิ ทธิภ าพฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ แต่งตั้งคณะทางานเพื่อทาหน้าที่พิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัด จานวน ๒ คณะ
๑.๑) คณะทางานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัด
ของส่วนราชการ
องค์ ป ระกอบ
๑.๒) คณะทางานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัด
ของแต่ละคณะ
ของจังหวัด

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

ประธาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ

- คณะทางานฯ พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้าหนัก และค่าเป้าหมาย เพื่อใช้
ประเมินส่วนราชการและจังหวัด โดยพิจารณาจากประเด็นสาคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/แผนพัฒนาจังหวัด
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- ไม่ มี ก ารเจรจาต่ อ รองกั บ ส่ ว นราชการ โดยให้ ส่ ว นราชการก าหนดตั ว ชี้ วั ด
ตามแนวทางที่ ก.พ.ร. กาหนด แล้วส่งให้สานักงาน ก.พ.ร.
- ส านั ก งาน ก.พ.ร. พิ จ ารณาโดยใช้ ก ลไกของคณะท างานพิ จ ารณาตั ว ชี้ วั ด ฯ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อตัวชี้วัดที่ส่วนราชการเสนอ
และแจ้งผลการพิจารณาไปยังรัฐมนตรีที่กากับดูแล
๕) ขั้นตอนวิธีการรายงาน / ประเมินผ

(๒) การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การปรั บปรุ งโครงสร้ างการแบ่ งส่ วนราชการ เป็ นการวางรู ปแบบโครงสร้ างองค์ กร
ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ ยนแปลงไป เพื่อยกระดับขีดความสามารถและสร้างประสิทธิภาพ
โดยรวมของส่ ว นราชการ เพื่ อให้ เกิ ดการปฏิ บั ติ ราชการที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผ ล เกิ ดผลสั มฤทธิ์ คุ้ มค่ า
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของส่วนรวมตามภารกิจที่กาหนด รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น
ของประชาชนและสังคมต่อระบบราชการ การเสนอขอปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ในสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ทาให้ ส่ วนราชการมีความจ าเป็ นที่จะต้องทบทวน/ปรับปรุงบริหารจัดการโดยแบ่งส่ วนราชการ และแบ่งภารกิ จ
ตามหน้ า ที่ ภ ายใน เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองต่ อ อ านาจหน้ า ที่ และบทบาทภารกิ จ ได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
กลุ่ มพั ฒนาระบบบริ หาร ส านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่ เป็ นหน่ ว ยงานด าเนิ นการในการเสนอ
ขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสานักงานปลัดกระทรวง และกรมในสังกัด โดยการวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ
โครงสร้ างการแบ่งส่ วนราชการ และนาไปสู่ การเสนอขอแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ โดยหลั งการปฏิรู ป
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อานาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการเพื่อให้มีความเหมาะสม สามารถรองรับระเบียบกฎหมาย และนโยบายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑) ความจาเป็น นการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กาหนดแนวนโยบาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบราชการไว้ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ และกาหนด
เรื่ อ งการปฏิรู ป ประเทศด้า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรู ปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข
ด้านการบริ ห ารราชการ (๓) โดยกาหนดให้ มี การปรับ ปรุงและพัฒ นาโครงสร้ างและระบบบริ ห ารงานของรั ฐ
และแผนกาลั งคนภาครั ฐ ให้ ทัน ต่อการเปลี่ ย นแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องดาเนิ น การให้ เหมาะสม
กับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยที่แตกต่างกัน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กาหนดให้องค์การภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ โดยปรับโครงสร้าง และระบบบริหารราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการดาเนินงานที่มี
ความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นสานักงานสมัยใหม่ นาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบได้ตามสถานการณ์
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้กาหนดเรื่องและประเด็น
ปฏิ รู ป ที่ ๓ โครงสร้ า งภาครั ฐ กะทั ด รั ด ปรั บ ตั ว ได้ เร็ ว และระบบงานมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง โดยมี เ ป้ า หมายหรื อ ผล
อันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ประการหนึ่งว่า “มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่คล่องตัว (Agile government transformation)
โดยเน้นการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity)
มีระบบการทางานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทางานเน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
และสามารถยุบเลิก ปรับเปลี่ยนองค์กรได้ตามสถานการณ์ของการพัฒนา โดยศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ที่ฉับ พลัน ของเทคโนโลยี (Disruptive technology) และรูป แบบการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารราชการ
ในส่วนราชการที่มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
ในหลั กการการมอบอานาจการแบ่งส่ วนราชการภายในกรมตามที่ส านั กงาน ก.พ.ร. เสนอ เพื่อให้ การบริห าร
ราชการภายในส่วนราชการของหัวหน้าส่วนราชการมีความคล่องตัว รวดเร็ว สามารถจัดตั้ง ยุบเลิก และปรับเปลี่ยน
ส่วนราชการได้ ตอบสนองต่อประชาชน การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และภารกิจที่มีความสาคัญเร่งด่วน
ของรัฐบาล ตลอดจนบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและแนวโน้มที่สาคัญในอนาคต
๒) ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือสานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๔.๑/ว๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกรม
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เรื่อง การแบ่งสวนราชการภายในกรม
- หนังสื อส านั กงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกรม
- หนั งสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๘ ลงวัน ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙
เรื่อง การปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
- หนั งสื อส านั กงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๓ ลงวันที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๕๐
เรื่อง การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ
- หนัง สือ ส านัก งาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/๑ ลงวัน ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
เรื ่อ ง การซักซ้อ มความเข้า ใจเกี่ ย วกับ มติคณะรัฐ มนตรี เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้ จัดตั้ งหน่ว ยงานของรั ฐ
ตามแผนปฏิรูปประเทศ
- หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๓ ลงวั น ที่ ๘ มี น าคม ๒๕๖๒
เรื่อง การมอบอานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม
๓) ห ักเกณฑ์ ข้อเสนอ แ ะขั้นตอน นการเสนอขอปรับปรุงโครงสร้าง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ และหลักการจาแนกประเภท
หน่วยงานของรัฐในกากับของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างรูปแบบองค์กรประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับการดาเนินบทบาท
ภารกิจของภาครัฐที่มีความแตกต่างกันหลากหลายตามภารกิจแต่ละประเภทได้ และสามารถกาหนดกระบวนการ
บริหารงานภายในให้สอดคล้องกับประเภท ภารกิจ เพื่อให้เกิดการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว
ในการบริหารงานมากกว่ารูปแบบที่เป็นหน่วยราชการ (ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.ร.ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑ ลงวันที่
๔ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่องการปรับปรุงการจาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกากับของฝ่ายบริหาร)
ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรม มีสาระสาคัญ
ที่ส่วนราชการจะต้องจัดทา ได้แก่ (๑) ระบุความสอดคล้องของภารกิจกับเป้าหมายตามแผนและนโยบายระดับชาติ
และ (๒) น าเสนอสาเหตุ ที่ ต้ อ งขอปรั บ ปรุ ง ส่ ว นราชการ โดยวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายนอก
ปัญหาการดาเนินงานอันเนื่องมาจากโครงสร้างเดิมไม่เหมาะสม หน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกรณี
ที่ขอเพิ่มจ านวนกองในภาพรวมของส่ วนราชการ ต้องระบุข้อเสนอให้ยุบเลิก หรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม
(One-In, X-Out) และการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับทั้งต่อประเทศชาติ
และประชาชน
ขั้นตอน นการดาเนินการ สานักงาน ก.พ.ร. เห็นควรให้ ปรับปรุงคณะทางาน
แบ่งส่วนราชการภายในกรม และปรับปรุงขั้นตอนการแบ่ งส่วนราชการภายในกรม ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.ร.
ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ใหม่ โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ ๑) การแบ่งส่วนราชการภายในกรม
ตามหลักการมอบอานาจ และ ๒) การแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ส่วนราชการต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณา
โดยมีขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในกรม และต้องจัดทารายละเอียดคาชี้แจง ซึ่งประกอบด้วย
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- เหตุผลความจาเป็นในการขอจัดตั้ง
- ภารกิจของส่วนราชการที่จะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่
- อัตรากาลังเจ้าหน้าที่
- ปริมาณงาน
- แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เป็นผลจากการดาเนินงานปรับปรุงโครงสร้าง
และภารกิจของส่วนราชการระดับต่ากว่ากรม (ใหม่)
- ค่าใช้จ่าย
- ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
- รายละเอียดอื่นๆ
๔) องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้ างระบบราชการของกระทรวง
แ ะคณะทางานแบ่งส่วนราชการภาย นกรม
ค าสั่ ง กระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๔๘/๒๕๖๒ ลงวั น ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๖๒
เรื่ อง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการพั ฒนาโครงสร้ างระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน และมี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่สานักงาน ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย เป็นกรรมการ
และเลขานุการร่วม มีอานาจหน้าที่ พิจารณาปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม การจัดและพัฒนาส่วนราชการ
และวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบบุคคลให้ทันสมัย กาหนดหน้าที่และอานาจรวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอื่นในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้ง คณะทางานแบ่งส่วนราชการภายในของสานักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลั ดกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นรองประธาน และมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น คณะทางานและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่พิจารณาข้อเสนอ การปรับปรุง
โครงสร้ างการแบ่ งส่ ว นราชการภายในส านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ก าหนดหน้ าที่ และอ านาจ ขอบเขต
ความรับผิดชอบของส่วนราชการ รวมถึงกรอบอัตรากาลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
๕) หน่วยงาน นสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ขอเสนอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนอขอจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอาเภอให้เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคระดับอาเภอ เป็นการเสนอขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรม
ที่ต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณา ซึ่งปัจจุบันได้จัดส่งคาชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม (การจัดตั้ง
ส านั กงานส่ งเสริ ม การปกครองท้ องถิ่น อ าเภอให้ เ ป็น ราชการบริห ารส่ ว นภูมิ ภ าคระดับ อาเภอ) ก่อ นน าเสนอ

- 69 ต่อคณะทางานแบ่งส่วนราชการภายในกรม เพื่อพิจารณาข้อเสนอฯ และนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของกระทรวงมหาดไทยและ ก.พ.ร. ตามลาดับต่อไป

การแบ่งส่วนราชการภาย นกรมตามห ักการมอบอานาจ
การแบ่งส่วนราชการภาย นกรมที่ต้องเสนอ ห้ ก.พ.ร. พิจารณา

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

๓.๓.๒ การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน นสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย มีคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทยขึ้น โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน หัวหน้าส่ วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และมีผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานัก งานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็ น กรรมการและเลขานุ การ โดยมีก ารกระบวนการพิจ ารณาโครงการจัด หาระบบคอมพิว เตอร์
และขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๘๔ (มท.) ๕๑๔๑๐
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- 72 ๓.๓.๓ การดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจที่สาคัญ ดังนี้
(๑) งานสนับสนุนแ ะประสานงาน ห้ค าปรึ กษา ตอบข้อหารื อ ข้ อกฎหมายเกี่ยวกั บ
คดี ปกครอง คดี อาญา คดี แ พ่ ง ของหน่ วยงาน นสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย ที่ เ กี่ ยวข้ อ งแ ะอย่ นอ านาจ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือป ัดกระทรวงมหาดไทย หรือรองป ัดกระทรวงมหาดไทย
สนั บ สนุ น ให้ คาปรึกษา ตอบข้อ หารือ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีป กครอง คดีอาญา
คดีแพ่ง ของหน่ว ยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย
รวบรวมข้อมู ล ประสานงาน ในการดาเนิ นคดีป กครอง คดีอาญา คดีแ พ่ง ที่อยู่ ในอ านาจของรัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงมหาดไทย หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๒) งานตรวจสอบแ ะก ั่ น กรอง ห้ ค าปรึ ก ษา ตอบข้ อ หารื อ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่อย่ นอานาจการวินิ จฉัยของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย หรือป ัดกระทรวงมหาดไทย หรือรองป ัดกระทรวงมหาดไทย
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นข้อเท็จจริงตามที่ได้รับรายงาน
โดยนาข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสาคัญมาปรับเข้ากับข้อกฎหมาย และตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณี
ดังกล่าว ศึกษาค้นคว้ากฎหมาย ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาวินิจฉัยคาพิพากษาของศาลปกครอง
ตลอดจนความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอความเห็น
(๓) งานความรับผิดทาง ะเมิด การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความรั บผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ มีกระบวนงาน ดังนี้
๑) รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร
๒) ตรวจสอบเรื่องตามกรณีต่อไปนี้
- ตรวจสอบข้อเท็จจริง
- ตรวจสอบเอกสารในเรื่องว่าสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ และมีเอกสารใด
ที่จาเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาหรือไม่
- ตรวจสอบว่าได้รับความเสียหายเป็นจานวนเท่าใด
- ตรวจสอบเป็นกรณีบุคคลภายนอกกระทาละเมิด หรือเจ้าหน้าที่กระทาละเมิด
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเห็นเบื้องต้นของหน่วยงานว่าแจ้งชัดหรือไม่
- ตรวจสอบอายุความ
๓) ตรวจสอบและพิจารณา ข้อกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบความถูกต้องของคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของแบบบั น ทึ ก ถ้ อ ยค า (สล.๑) แบบรายงานผล
การสอบสวน (สล.๒)

- 73 - ตรวจสอบว่าผู้กระทาละเมิดเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่ และเจ้าหน้าที่กระทาละเมิด
ในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
- ตรวจสอบความเสียหายที่หน่วยงานได้รับ หรือความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
- พิจารณาคาขอหรือคาฟ้องของผู้เสียหาย และพิจารณาจานวนค่าสินไหมทดแทน
- พิจ ารณาว่าการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้น กระทาโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่
- ตรวจสอบการพิจารณาไล่เบี้ย และสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๔) พิจารณาข้อเท็จจริงและให้ความเห็นทางกฎหมายตามเรื่องต่อไปนี้
- พิจารณาการกระทาละเมิดที่เกี่ยวเนื่องกับการฟ้องคดี
- พิ จ ารณาว่ า เป็ น กรณี ที่ ไ ม่ ต้ อ งมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
ความรับผิดทางละเมิด
- พิจารณากรณีที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- พิจารณาผลการตรวจสอบจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- พิจารณาคาขอที่บุคคลภายนอกเรียกให้กระทรวงมหาดไทยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
- การตรวจสอบรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง
๕) พิจารณาว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายแจ้งชัดหรือไม่ มีเอกสารใดที่จาเป็นต้องใช้
ประกอบการพิจารณาหรือไม่ หรือมีการดาเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ และจัดทาหนังสือเสนอ
ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา ดังนี้
- กรณี มี ก ารด าเนิ น การถู ก ต้ อ ง เสนอให้ ห น่ ว ยงานด าเนิ น การตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
- กรณีมีการดาเนินการไม่ถูกต้อง ให้ความเห็นทางกฎหมายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ว่าจักต้องดาเนินการอย่างไร กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีว่าอย่างไร หน่วยงานดาเนินการไม่ถูกต้องอย่างไร พร้อมกับ
เสนอแนะให้หน่วยงานดาเนินการตามกฎหมายหรือสอบสวนเพิ่มเติม
- กรณีมีการด าเนินการไม่ถูกต้อง แต่ไม่มีผลกระทบกับขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองหรือการออกคาสั่งทางปกครอง และมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนเพราะใกล้ครบกาหนดอายุความ
จะพิจารณาเสนอรายงานผล
- กรณีมีข้อกฎหมายที่สาคัญและยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เห็นควรให้ หารือไป
ยังคณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย หรือกรมบัญชีกลาง หรือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาและ
วินิจฉัยสั่งการ
๖) เมื่อสั่งการหรือให้ความเห็นชอบแล้ว ดาเนินการดังนี้
- รับเรื่องคืน และส่งเรื่องให้นิติกรเจ้าของสานวน

- 74 - จั ดทาหนั งสือเสนอผู้อานวยการส านักกฎหมาย สป. ลงนามแจ้งหั วหน้าหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องทราบและดาเนินการตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยสั่งการ
- ตรวจสอบเอกสารและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
(๔) การพิจารณาร่างกฎหมาย ตรวจสอบ ก ั่นกรอง ห้คาปรึกษาแ ะตอบข้อหารือ
เกี่ยวกับร่ า งกฎหมายร่ า งระเบียบ ร่ า งข้อบั งคับ ร่ า งประกาศ หรื อร่ า งค าสั่งต่ า งๆของหน่วยงาน นสังกั ด
กระทรวงมหาดไทย มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
๑) รับเรื่องจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่ อเสนอความเห็ นประกอบ
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
๒) เสนอรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็น ชอบ
ในหลักการ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจัดลาดับเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
๓) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งจัดทาหนังสือเชิญประชุม
๔) จัดประชุมพิจารณาร่างกฎหมายและหรือข้อหารือทางกฎหมาย และจัดทารายงาน
การประชุม
๕) รับรองรายงานการประชุมและแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ เพื่อดาเนินการ
ต่อไป

2. เสนอ รมว.มท./ปมท.เห็ น ชอบ
ในหลั ก การและเมื่ อ ได้ รั บ ความ
เห็ น ชอบแล้ ว จั ด ล าดั บ เรื่ อ งเข้ า สู่
วาระการประชุม

Flow

สรุปเรื่อง และเนื้อหาของร่างกฎหมาย/ นิติกร
ข้อหารือ ว่า มีข้อเท็จจริงอย่างไร มีประเด็น
ข้อ กฎหมายหรื อร่ า งกฎหมายใดที่ จ ะ
หารือ เสนอ ปมท. เพื่อขออนุมัตินาเข้า
วาระการประชุมฯ กรณีที่เป็นร่างกฎหมาย
ที่ มี ค วามส าคั ญ อั น ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ภารกิจของ มท. ร่างกฎหมายเกี่ยวด้วย
ก า ร เ งิ น ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย ที่ แ ก้ ไ ข
สาระสาคัญของกฎหมายนั้น ๆ จะต้อง
นาเสนอ รมว.มท. ให้ความเห็นชอบใน
หลักการเบื้อ งต้น เพื่อคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายของ มท. จะได้
พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดต่ อ ไป หรื อ

รายละเอียด

ภายใน 7 วัน

ผูร้ ับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
1. รั บ เรื่ อ งจากหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ธุรการกลุ่มงานร่างกฎหมายลงรับเรื่อง เจ้ า หน้ า ที่ ภายใน 1 วัน
มท.เพื่อเสนอความเห็นประกอบการ เข้ า สู่ ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ แจ้ ง รับเรื่อง
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่นิติกรรับเรื่อง
1. เรื่องเร่งด่วน คือ เรื่องที่จะต้องดาเนินการ
โดยเร่งด่วนตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือ
ผู้บริหาร กลุ่มงานร่างกฎหมายรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการประมาณ 4 วัน
2. เรื่องรูปแบบ คือ ร่างกฎหมายที่เป็นรูปแบบ
ทั่ ว ไปซึ่ ง เคยมี ก ารเสนอในรู ป แบบนี้ ม าแล้ ว
หลายครั้ ง ที่ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ในลั ก ษณะท านอง
เดียวกันหรือข้อเท็จจริงไม่แตกต่างไปจากเดิม
กลุ่มงานร่างกฎหมายรักษามาตรฐานระยะเวลา
ในการให้บริการประมาณ 4 วัน
3. เรื่ องทั่ วไป คื อ ร่างกฎหมายหรือข้ อหารื อ
นอกเหนื อ จาก ข้ อ 1. และ 2. กลุ่ ม งานร่ า ง
กฎหมายรั ก ษามาตรฐานระยะเวลาในการ
ให้บริการประมาณ 15 วัน
1. เรื่องเร่งด่วน คือ เรื่องที่จะต้องดาเนินการ
โดยเร่งด่วนตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือ
ผู้บริหาร กลุ่มงานร่างกฎหมายรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการประมาณ 4 วัน
2. เรื่องรูปแบบ คือร่างกฎหมายที่เป็นรูปแบบ
ทั่ ว ไปซึ่ ง เคยมี ก ารเสนอในรู ป แบบนี้ ม าแล้ ว
หลายครั้ ง ที่ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ในลั ก ษณะท านอง
เดียวกันหรือข้อเท็จจริงไม่แตกต่างไปจากเดิม
กลุ่มงานร่างกฎหมายรักษามาตรฐานระยะเวลา
ในการให้บริการประมาณ 4 วัน
3. เรื่ องทั่ วไป คื อ ร่ างกฎหมายหรือข้ อหารื อ
นอกเหนื อ จาก ข้ อ 1. และ 2. กลุ่ ม งานร่ า ง
กฎหมายรั ก ษามาตรฐานระยะเวลาในการ

มาตรฐาน/วิธีการควบคุมคุณภาพงาน

เอกสาร
อ้างอิง

ตามระเบี ย บงานสารบรรณ คู่ มื อ ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
และตามกฎหมายและระเบียบ กฎหมายของ สานักงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเสนอร่ า ง คณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมาย

ตามระเบี ย บงานสารบรรณ คู่ มื อ ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
และตามกฎหมายและระเบียบ กฎหมายของ สานักงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเสนอร่ า ง คณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมาย

แบบฟอร์มที่ใช้

- 75 การพิจารณาร่างกฎหมาย ตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้คาปรึกษาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ ร่างประกาศ หรือร่างคาสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

ผูร้ ับ
ผิดชอบ
ระยะเวลา

4. จัดประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย - ฝ่ า ย เ ลข านุ ก าร คณ ะ ก ร ร มก าร นิ ติ ก รและ ภายใน 1 วัน
และข้อหารือทางกฎหมายและจัดทา พิ จ าร ณ าร่ าง ก ฎ ห ม าย ข อ ง ม ท . เจ้ า หน้ า ที่
ดาเนิ นการจั ดประชุม เพื่ อตรวจสอบ ที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม
กลั่ น กรองพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายเป็ น
รายฉบั บ และเปิ ด โอกาสให้ ผู้ แ ทน
หน่ ว ยงานที่ เ สนอร่ า งกฎหมายได้ มี
โอกาสชี้แจงและให้ความเห็นเพิ่มเติม
- เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อตรวจสอบ
ภายใน 7 วัน
กลั่ น กรองพิ จ ารณาร่ า งกฎหมาย
เป็ น รายฉบั บ แล้ ว ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ
จะดาเนินการจัดทารายงานการประชุม
เพื่อพิจารณารับรองต่อไป

ด าเนิ น การตามที่ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด
มท. เสนอมา
3. จั ด เตรี ย มเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื อ ปมท. หรื อ รมว.มท. อนุ มั ติ ใ น นิ ติ ก รและ ภายใน 7 วัน
เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ หลักการและเห็นชอบให้นาเรื่องเข้าที่ เจ้ า หน้ า ที่
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ร่ า ง ประชุ ม ฯ แล้ ว สกม.สป. จะแจ้ ง ให้ ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย/จัดทาหนังสือเชิญประชุม หน่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ งจั ด เตรี ย ม
เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จั ด ส่ ง ให้ ฝ่ า ย
เลขานุการคณะกรรมการฯ จานวน 20
ชุ ด พร้ อ มส่ ง ข้ อ มู ล ทางไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการประชุมฯ
ต่อไป

Flow
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1. เรื่องเร่งด่วน คือ เรื่องที่จะต้องดาเนินการ
โดยเร่งด่วนตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือ
ผู้บริหาร กลุ่มงานร่างกฎหมายรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการประมาณ 4 วัน
2. เรื่องรูปแบบ คือร่างกฎหมายที่เป็นรูปแบบ
ทั่ ว ไปซึ่ ง เคยมี ก ารเสนอในรู ป แบบนี้ ม าแล้ ว
หลายครั้ ง ที่ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ในลั ก ษณะท านอง
เดียวกันหรือข้อเท็จจริงไม่แตกต่างไปจากเดิม
กลุ่มงานร่างกฎหมายรักษามาตรฐานระยะเวลา
ในการให้บริการประมาณ 4 วัน
3. เรื่ องทั่ วไป คื อ ร่างกฎหมายหรือข้ อหารื อ
นอกเหนื อ จาก ข้ อ 1. และ 2. กลุ่ ม งานร่ า ง
กฎหมายรั ก ษามาตรฐานระยะเวลาในการ
ให้บริการประมาณ 15 วัน
1. เรื่องเร่งด่วน คือ เรื่องที่จะต้องดาเนินการ
โดยเร่งด่วนตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือ
ผู้บริหาร กลุ่มงานร่างกฎหมายรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการประมาณ 4 วัน
2. เรื่องรูปแบบ คือร่างกฎหมายที่เป็นรูปแบบ
ทั่ ว ไปซึ่ ง เคยมี ก ารเสนอในรู ป แบบนี้ ม าแล้ ว
หลายครั้ ง ที่ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ในลั ก ษณะท านอง
เดียวกันหรือข้อเท็จจริงไม่แตกต่างไปจากเดิม
กลุ่มงานร่างกฎหมายรักษามาตรฐานระยะเวลา
ในการให้บริการประมาณ 4 วัน
3. เรื่ องทั่ วไป คื อ ร่างกฎหมายหรือข้ อหารื อ
นอกเหนื อ จาก ข้ อ 1. และ 2. กลุ่ ม งาน
ร่างกฎหมายรักษามาตรฐานระยะเวลาในการ
ให้บริการประมาณ 15 วัน

ให้บริการประมาณ 15 วัน

มาตรฐาน/วิธีการควบคุมคุณภาพงาน

เอกสาร
อ้างอิง

ตามระเบี ย บงานสารบรรณ คู่ มื อ ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
และตามกฎหมายและระเบียบ กฎหมายของ สานักงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเสนอร่ า ง คณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมาย

ตามระเบี ย บงานสารบรรณ คู่ มื อ ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
และตามกฎหมายและระเบียบ กฎหมายของ สานักงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเสนอร่ า ง คณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมาย

แบบฟอร์มที่ใช้

รายละเอียด

5. รั บ ร อง ราย งานการปร ะชุ ม - เมื่อฝ่ ายเลขานุก ารคณะกรรมการฯ
และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน จัดทารายงานการประชุมเสร็จแล้ว จึง
ทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
แจ้ ง เวี ย นมติ ร ายงานการประชุ ม เพื่ อ
รั บ รองรายงานการประชุ ม ในคราว
ประชุมครั้งถัดไป
- เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการ
ประชุ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง แจ้ ง มติ ที่
ประชุ ม ให้ กั บ หน่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ ง
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Flow

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

ภายใน 7 วัน

ภายใน 7 วัน

ระยะเวลา

- 77 1. เรื่องเร่งด่วน คือ เรื่องที่จะต้องดาเนินการ
โดยเร่งด่วนตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือ
ผู้บริหาร กลุ่มงานร่างกฎหมายรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการประมาณ 4 วัน
2. เรื่องรูปแบบ คือร่างกฎหมายที่เป็นรูปแบบ
ทั่ ว ไปซึ่ ง เคยมี ก ารเสนอในรู ป แบบนี้ ม าแล้ ว
หลายครั้ ง ที่ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ในลั ก ษณะท านอง
เดียวกันหรือข้อเท็จจริงไม่แตกต่างไปจากเดิม
กลุ่มงานร่างกฎหมายรักษามาตรฐานระยะเวลา
ในการให้บริการประมาณ 4 วัน
3. เรื่ องทั่ วไป คื อ ร่ างกฎหมายหรือข้ อหารื อ
นอกเหนื อ จาก ข้ อ 1. และ 2. กลุ่ ม งานร่ า ง
กฎหมายรั ก ษามาตรฐานระยะเวลาในการ
ให้บริการประมาณ 15 วัน

มาตรฐาน/วิธีการควบคุมคุณภาพงาน

เอกสาร
อ้างอิง

ตามระเบี ย บงานสารบรรณ คู่ มื อ ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
และตามกฎหมายและระเบียบ กฎหมายของ สานักงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเสนอร่ า ง คณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมาย

แบบฟอร์มที่ใช้

- 78 การพิจารณาร่างกฎหมาย ตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้คาปรึกษาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ ร่างประกาศ หรือร่างคาสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
(Flowchart)

เริ่มต้น
รับเรื่องจากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

คืนเรื่องให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

ไม่อนุมัติ
เสนอ รมว.มท./ปมท.
เห็นชอบอนุมัติหลักการ

อนุมัติ
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎหมายกระทรวงมหาดไทย/จัดทาหนังสือ
เชิญประชุม

จัดประชุมพิจารณาร่างกฎหมายหรือ
ข้อหารือทางกฎหมายและ
จัดทารายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมและแจ้งผลการ
พิจารณาให้หน่วยงานทราบเพื่อดาเนินการต่อไป

สิ้นสุด

- 79 (๕) การตรวจสอบ ก ั่นกรอง แ ะทาความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพ ิง แ ะสิ่งเทียมอาวุธปืน มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
๑) การตรวจสอบ กลั่ น กรอง และทาความเห็ น เกี่ยวกับ การขออนุ ญาตดาเนิ นการ
เกี่ยวกับใบอนุญาตค้าอาวุธปืนฯ และใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนฯ สาหรับการค้าตาม ม. ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
พ.ศ. ๒๔๙๐ ประกอบมาตรา ๒๖ มาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ และคาสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒
๒) การตรวจสอบ กลั่นกรอง และทาความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์คาขอ
อนุญาตมีอาวุธปืน ตามมาตรา ๖๓ แห่ง พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐
๓) การตรวจสอบ กลั่นกรอง และทาความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตวัตถุระเบิด
๔) การตรวจสอบ กลั่ น กรอง และท าความเห็ น เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
คาขออนุญาตวัตถุระเบิด

หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานกฎหมาย โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๒๘๔๙ (มท.) ๕๐๔๙๖

๓

๒

๑

ที่

-ให้ข้อเสนอแนะ

-กลั่นกรอง

-ตรวจสอบ

ศึกษา วิเคราะห์ปญ
ั หาและรวบรวม
ข้อมูลและข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

รับเรื่องที่ส่งมาจาก
หน่วยงานและส่ง
เรื่องให้นิติกร

ผังกระบวนงาน

๒ วัน

๕ วัน

ระยะ
เวลา
๑ วัน

- ข้ อ เท็ จ จริ ง และ บุคคล
เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น และเอกสาร
มี ค ว า ม ค ร บ ถ้ ว น
เพี ย งพอที่ จ ะวิ นิ จ ฉั ย
ได้
- ปรับข้อเท็จจริง
เข้ า กั บ ข้ อ กฎหมาย
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เ จ ต น า ร ม ณ์ ข อ ง
กฎหมาย
๓. พิจารณากลั่นกรองข้อพิจารณาของนิติกร - ให้ ค วามเห็ น ทาง
และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
กฎหมายโดยมีเหตุผล
ขั้นที่ ๑ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ที่ ชั ด เจนที่ ห น่ ว ยงาน
(๑) ข้ อ เท็ จ จริ ง ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ พ อที่ จ ะ สามารถน าไปปฏิ บั ติ
ได้
วินิจฉัยได้
(๒) ข้อกฎหมายมีการตีความข้อกฎหมายให้
เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมาย
ถูกต้องชัดเจน

๒. ศึก ษา ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ศึ ก ษา วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
ข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ เสนอหรือขอหารือ
รวมทั้ ง ค้ น คว้ า ค าวิ นิ จ ฉั ย หรื อ ค าพิ พ ากษา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และปรั บ บทกฎหมายตาม
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ป รากฏแล้ ว พิ จ ารณาเสนอ
ความเห็น

นิติกร

มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพงาน
ประเมินผล
๑.รับเรื่องที่จังหวัด/ปค. เสนอ ปมท.พิจารณา
หลั ก ฐานเอกสาร บุคคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
และมอบหมายแก่นิติกร
ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตาม และเอกสาร หัวหน้ากลุ่มงาน
ระเบียบงานสารบรรณ
รายละเอียดของงาน

-

-

แบบฟอร์ม

- รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย
- พ.ร.บ. อาวุ ธ ปื น ฯ
พ . ศ . ๒ ๔ ๙ ๐ และ
กฎหมายล าดั บ รองที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่
เสนอ
- คาวินิจฉัยขององค์กร
ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ น
เรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ค า วิ นิ จ ฉั ย ข อ ง
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
- ค าวิ นิ จ ฉัย ของศาล
เ ช่ น ศ า ล ป ก ค ร อ ง
ศาลยุติธรรม
- ค า วิ นิ จ ฉั ย ข อ ง
คณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมาย
ของ มท. เป็นต้น
- หนั งสื อ สั่ งการที่
เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

- 80 การตรวจสอบ ก นั่ กรอง แ ะทาความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพ งิ แ ะสิ่งเทียมอาวุธปืน

ที่

ส่งเรื่องที่เสร็จ
แล้วให้
หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
และสาเนาเก็บ
๑ ชุด

เห็นชอบ

ปมท.
พิจารณา

เห็นชอบ
เสนอเรียน
ผอ.สกม.สป.
พิจารณา

ดาเนินการ
แก้ไข

มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ไม่เห็นชอบส่ง
เรื่องคืนนิติกร
เจ้าของเรื่อง
ดาเนินการแก้ไข

ผังกระบวนงาน

ระยะ
เว า
๑ วัน
ขั้นที่ ๒ นาข้อเท็จจริงมาปรับกับข้อ
กฎหมาย
ขั้นที่ ๓ นาเสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณา
ขั้นที่ ๔ แจ้งผลการพิจารณาให้
หน่วยงานที่ขอหารือทราบ

ราย ะเอียดของงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผ
ผ้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

การตรวจสอบ ก ั่นกรอง แ ะทาความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพ ิง แ ะสิ่งเทียมอาวุธปืน (ต่อ)

- 81 -

- 82 ๓.๓.๔ การป้องกันปราบปรามการทุจริตแ ะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(๑) งานการป้องกันแ ะปราบปรามการทุจริต
๑) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันแ ะปราบปรามการทุจริตแ ะประพฤติมิชอบของ
กระทรวงมหาดไทย ขึ้ นตามกรอบด าเนิ นงานตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ ว่ าด้ วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางการบริหารจัดการ การกากับ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานและประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โดยแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
๒) จั ด ทาสรุ ปผ การดาเนิน งานเกี่ยวกับการป้องกันแ ะปราบปรามการทุจ ริ ต
ของกระทรวงมหาดไทย รอบ ๖ เดือน แ ะ ๑๒ เดือน แ ะสรุปผ การดาเนินงานประจาปีด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแ ะประพฤติมิชอบ แ ะการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ส่งสานักงาน
ป.ป.ท. และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อง และมีการติดตามผลการดาเนิน งาน โดยกาหนดให้ ทุกหน่ว ยงานในสั งกั ด
และจังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็ น ประจ า ทุ ก วั น ที่ ๕ ของเดื อ น และเน้ น ย้ าหน่ ว ยงานและจั ง หวั ด เร่ ง รั ด การด าเนิ น โครงการทุ ก ไตรมาส
รวมทั้งกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ในรอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน
๓) รายงานผ การดาเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ นระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของสานักงาน
ป.ป.ท. นภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย กาหนด
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรายงานข้อมูลภายในวันที่ ๕ ทุกของเดือน เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมให้สานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๔) วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตแ ะประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
นสังกัดกระทรวงมหาดไทย แ ะจัดทามาตรการ ระบบ หรือแนวทาง นการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ดาเนินงานที่อาจก่อ ห้เกิดการทุจริต โดยรายงานผลการดาเนินการให้สานักงาน ป.ป.ท. โดยสานักงาน ป.ป.ท.
จะจัดส่งผลการวิเคราะห์การประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย ในกระบวนงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสานักงาน ป.ป.ท. เพื่อนาข้อคิดเห็นฯ
ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
๕) เผยแพร่ รณรงค์ แ ะ ห้ความร้ เกี่ยวกับการป้องกันแ ะปราบปรามการทุจริ ต
โดยการจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ การสร้างเครือข่าย การปลูกฝังเสริมสร้างค่านิยมจิตสานึก ด้านการต่อต้าน

- 83 การทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม หรือค่านิยม ที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น รวมถึง
การผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการต่อต้านการทุจริตหรือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(๒) งานด้านส่งเสริมแ ะคุ้มครองจริยธรรม
๑) ขับเค ื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะกรรมการจริยธรรม
ประจาสานักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทยในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน เช่น จัดทาแนวทางการดาเนิ นงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย พิ จ ารณาหลั กเกณฑ์ และแนวทางในการจัด ฝึ ก อบรม และปลู กจิ ต ส านึ ก
จริยธรรมที่ดีให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประเภทต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานปลั ดกระทรวง
มหาดไทยส่วนกลางกาหนดแนวทางการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่อง
เป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น กาหนดแนวทางการดาเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
๒) ยกระดับการประเมินคุณธรรมแ ะความโปร่ง ส นการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ของหน่วยงาน นสังกัดกระทรวงมหาดไทย
โดยดาเนินการ ดังนี้
- ให้ ความรู้ ให้ คาปรึ กษาแนะน า โดยการจั ดประชุ มมอบนโยบาย การประกาศ
เจตจานงของผู้บริหาร ชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ให้กับหน่วยงานในสังกัด เพื่อเข้าใจแบบการประเมิน/
ขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล/การจัดส่งข้อมูลให้กับผู้ประเมินเป็นไปตามกรอบเวลาที่กาหนด
- ติดตามผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด เพื่อทราบจุดแข็ง
จุดอ่อนของแต่ละหน่วย พร้อมทั้งติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน เพื่อทาการประมวลผล
ในภาพรวมต่อไป
๓) สร้างการรับร้แ ะการเผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยวิธีการ ช่องทางและสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเตรียมการจัดทาข้อกาหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับ
กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ของกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
๔) ขับเค ื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
มหาดไทย ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
แนวทางดาเนินการของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
๕) จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการกระตุ้น
และส่งเสริมคุณธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑ (มท.) ๕๐๑๕๐

- 84 ๓.๓.๕ การส่งเสริมแ ะพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานจังหวัด
สานักพัฒนาและส่ งเสริมการบริหารราชการจังหวัดได้พัฒนาองค์ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เอื้อต่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ อาทิ แนวทางการปฏิบัติงานรองรับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR).เครื่องมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Benchmarking) การจัดทาคู่มือการโอน
สิ น ทรั พ ย์ ข องจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานจั ง หวั ด ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด
รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังกล่ าวโดยการฝึ กอบรม สั มมนาให้ ผู้ บริห ารงานจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด รวมถึง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผน การบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและส่วนกลางที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) การจั ดอบรมให้ ค วามรู้ ในโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการจั ด ทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) และแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานรองรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ
ในระดับพื้นที่
(๒) การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Benchmarking)
เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ให้เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาระหว่างจังหวัด
กลุ่มจังหวัดและภาค (Comparative Benchmarking) ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปรียบเทียบระดับ
การพัฒนาศักยภาพภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค (Competitive Benchmarking) และเปรียบเทียบระดับ
การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาคต่อประเด็นสาคัญ (Agenda Benchmarking) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๓) การจั ด ทาคู่ มื อ เกี่ย วกั บ กระบวนการจั ด ท าแผน การบริ ห ารโครงการ การบริ ห าร
งบประมาณ ฯลฯ ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น คู่มือความรู้พื้นฐานสาหรับการจัดทาแผน พัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด รวมกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด คู่มือการโอนสินทรัพย์
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด เป็นต้น
(๔) การจั ด อบรมเชิง ปฏิบั ติก ารเพื่อ ส่ ง เสริ มประสิ ทธิ ภ าพการปฏิบัติ งานของบุ คลากร
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิ ทธิภาพการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สาหรับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นต้น
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๘๒๑ (มท.) ๕๐๔๓๑

- 85 ๓.๓.๖ การขับเค ื่อนความร่วมมือภาครัฐแ ะเอกชนเพื่อการพัฒนาแ ะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
จังหวัด/ก มุ่ จังหวัด
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ (กรอ.) ซึ่ ง มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานกรรมการ และมี ก รรมการ
ประกอบด้วย รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่พิจารณาและเสนอแนะ
แนวทางและมาตรการต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรคทางเศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น
ของภาคเอกชน รวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และในการประชุม กรอ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด ซึ่งได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยดาเนินก าร
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดั ง กล่ า ว โดยให้ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณจากจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด มาสนั บ สนุ น
การด าเนิ น งานของคณะกรรมการฯ ทั้ง นี้ คณะกรรมการร่ ว มภาครัฐ และเอกชนเพื่อ พัฒ นาและแก้ ไขปัญ หา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีคณะกรรมการประกอบด้ วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ซึ่งกาหนดให้มีการจัด
ประชุมอย่างสม่าเสมออย่างน้อย ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดการประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(๒) จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด รายงานผลการประชุ ม กรอ. จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
(๓) กรณีที่ ป ระชุม ฯ มี การพิจ ารณาให้ ก ารสนับ สนุน แผนงาน โครงการ หรื อ กิจ กรรม
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ด้วยข้อจากัดด้านอานาจหน้าที่ งบประมาณ
หรือเกินกว่าที่ศักยภาพของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจะดาเนินการ จะส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนการดาเนินการ
มายังกระทรวงมหาดไทย
(๔) กระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุน /เสนอเรื่อง
เข้า กรอ. ส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนกรณีเป็นเรื่องเชิงนโยบาย
(๕) กระทรวงมหาดไทยรับทราบผลการพิจารณาจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องและแจ้ง กรอ.
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดทราบผลการพิจารณา
(๖) กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แจ้งผลการพิจารณาจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้ที่ประชุมฯ ทราบ
(๗) ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๒๔ ให้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)
๒) มติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กาหนดให้ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดให้มีการประชุม อย่างน้อย
๒ เดือน/ครั้ง
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นายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน
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หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชน สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๙ (มท.) ๕๐๕๑๓

๓.๔ การติดตามประเมินผ
๓.๔.๑ การติ ด ตามแ ะรายงานผ การดาเนิน การตามยุทธศาสตร์ ชาติแ ะแผนการปฏิร ป
ประเทศ นระบบติ ด ตามแ ะประเมิ น ผ แห่ ง ชาติ (eMENSCR) ของกระทรวงมหาดไทย/สานั ก งาน
ป ัดกระทรวงมหาดไทย/จังหวัดแ ะก ุ่มจังหวัด
(๑) การรายงานผ การดาเนิน การตามยุทธศาสตร์ ชาติแ ะแผนการปฏิร ปประเทศ
นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นระบบสาหรับการรายงานผล
การดาเนิ น การตามยุ ทธศาสตร์ ช าติ และแผนการปฏิรู ปประเทศ จัด ทาขึ้น รองรั บมติค ณะรัฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่
๔ ธั นวาคม ๒๕๖๐ และกฎหมายฉบั บ อื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้อ ง โดยมติค ณะรั ฐ มนตรีเ มื่อ วันที่ ๔ ธัน วาคม ๒๕๖๐
กาหนดให้มีแผน ๓ ระดับ ซึ่งแผนระดับที่ ๓ คือแผนที่จัดทาขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
หรื อ จั ด ท าขึ้ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนด หรื อ จั ด ท าขึ้ น ตามพั น ธกรณี หรื อ อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง มติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว กาหนดให้ใช้ชื่อแผนระดับที่ ๓ ว่า “แผนปฏิบัติการด้าน...ระยะที่... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่
ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมายก่อนที่จ ะมีมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ ๔ ธัน วาคม ๒๕๖๐ ระบบติดตาม
และประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ (eMENSCR) จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบผลการด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ น
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ตามเป้าหมายหรือไม่
๑) การก าหนดหน่ ว ยงาน/ก ไก นการด าเนิ น การรายงานผ การด าเนิ น การ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ะแผนการปฏิ ร ปประเทศ นระบบติ ด ตามแ ะประเมิ น ผ แห่ ง ชาติ (eMENSCR)
ของกระทรวงมหาดไทย
ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้ ก าหนดรู ป แบบ
การรายงานผลการด าเนิ น การในระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ ( eMENSCR) ของส่ ว นราชการ
และหน่วยงานภาครัฐประเภทต่าง ๆ โดยให้ส่วนราชการระดับกระทรวงรับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินการ
ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า รวมทั้งหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่สังกัดส่วนราชการระดับกรม
หรื อ เที ย บเท่ า เว้ น แต่ ห น่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ ง ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ รายงานผลการด าเนิ น การ
ตรงต่อสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติของปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินการของหน่วยงานในสังกัด
ประกอบด้ว ย ส่ ว นราชการระดับ กรม และหน่ว ยงานในสั งกั ดส านักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้
ยังได้รับการขอความอนุเคราะห์จากสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนิ น งานของจั ง หวั ด ๗๖ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ๑๘ กลุ่ ม จั ง หวั ด เนื่ อ งจากแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
และแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ ข องกระทร วงมหาดไทย แต่ เ ป็ น อ านาจของ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพั ฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็ นกรรมการและเลขานุ การ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งนี้ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้สร้างบัญชีผู้ใช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) สาหรับเข้าใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง โดยกาหนดให้หน่วยงานระดับสานัก/กองของส่วนราชการ
ระดับ กรมหรื อเทีย บเท่า ซึ่งเป็ น ผู้ จัดทาแผนงาน/โครงการเป็น ผู้ บัน ทึกและรายงานข้ อมูล ผลการดาเนินการ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ กรณี จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด หน่ ว ยงานที่ มี โ ครงการบรรจุ ใ น
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้รับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากหน่วยงานต้นสังกัดที่ส่วนกลาง
๒) กระบวนการรายงานผ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิรป
ประเทศ นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดกระบวนการรายงานผลการดาเนินตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้มีกรอบระยะเวลาสอดคล้อง
กับหนังสือสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๗๗๒ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวั น ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง กาหนดระยะเวลาในการรายงานผลการดาเนิ น งานตามยุ ทธศาสตร์ ช าติ

- 88 และแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รายงานภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก
วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดการประชุมร่วมฝ่ายเลขานุการคณะทางาน
กระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่กลุ่มขับเคลื่อน
การปฏิรูป ประเทศ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ และการสร้างความสามัคคีป รองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.)
เสนอ โดยกาหนดให้หัวหน้ าส่วนราชการและผู้บริหารอนุมัติข้อมูลการรายงานในแต่ละระดับ ภายใน ๓๐ วัน
นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ ดังนี้
- ผู้อานวยการสานัก/กอง วันที่ ๕ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ
- อธิบดี วันที่ ๑๐ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กากับดูแล วันที่ ๑๕ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ล ะ
ไตรมาสตามปีงบประมาณ
- ปลั ดกระทรวงมหาดไทย วัน ที่ ๒๐ – ๓๐ นั บ ถัดจากวัน สิ้ น สุ ดแต่ล ะไตรมาส
ตามปีงบประมาณ
โดยก าหนดให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก นโยบายและแผน และส านั ก พั ฒ น า
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) 1 เป็นหน่วยงานกลั่นกรอง
การอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สรุปได้ ดังนี้

1

ระดับการอนุมตั ิขอ้ มูล
1. ระดับผู้อานวยการสานัก/กอง

ผูก้ ลัน่ กรอง
ผู้ที่ผู้อานวยการสานัก/กอง
มอบหมาย

หน่วยงานสนับสนุน
ทุกสานัก/กอง

ระยะเวลาในการดาเนินการ
วันที่ ๕ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละ
ไตรมาสตามปีงบประมาณ

2. ระดับอธิบดี

ผู้ที่อธิบดีมอบหมาย

กรมทุกกรม

วันที่ 10 นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่
ละไตรมาสตามปี งบประมาณ

คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ๖๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง กระทรวงมหาดไทย สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ข้าราชการสังกัดกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (กวพ.)
สถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ ป.ย.ป.มท. อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากตาแหน่งหน้าที่เดิม และให้ ป.ย.ป.
มท. รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมา คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ๗๖๕/๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคาสั่งการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ให้ข้าราชการสังกัดสานักนโยบายและแผน (สนผ.) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ ป.ย.ป.มท. อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากตาแหน่ง
หน้าที่เดิม ประกอบกับคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ๘๐๘/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
โดยในด้านโครงสร้างอัตรากาลัง มอบหมายให้ผู้อานวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม สานักนโยบายและแผน เป็นผู้อานวยการ กลุ่มขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงมหาดไทย และมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม
สานักนโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ ป.ย.ป.มท. อีกหน้าที่หนึ่งโดยไม่ขาดจากตาแหน่งหน้าที่เดิม
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3. ระดับรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย (รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย) ที่กากับดูแล

ผูก้ ลัน่ กรอง
สานักนโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (สนผ.สป.)

1) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ด้านกิจการความมั่นคงภายใน)

สานักนโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ภายใน (กมน.))

กรมการปกครอง (ปค.)
และกรมที่ดิน (ทด.)

2) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ด้านบริหาร)

สานักนโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล (กตป.))

สานักนโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงาน
นโยบายและแผนรวม
(กผร.)) และกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(กพร.สป.)

3) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง)

สานักนโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัย
และพัฒนาเมือง (กสม.))

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) และ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
(ยผ.)

สานักนโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ชุมชนและส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (กพถ.))
4. ระดับปลัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูป
(ส่วนกลาง)
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง กระทรวง
มหาดไทย (ป.ย.ป.มท.)

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)
และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (สถ.)

4) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น)

๕. ระดับปลัดกระทรวงมหาดไทย
(จังหวัดและกลุ่มจังหวัด)

2

สานักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (สบจ.สป.)2
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง กระทรวง
มหาดไทย (ป.ย.ป.มท.)

หน่วยงานสนับสนุน

ระยะเวลาในการดาเนินการ
วันที่ ๑๕ นับถัดจาก
วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส
ตามปีงบประมาณ

สานักนโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (กลุ่มงาน
นโยบายและแผนรวม
(กผร.) และกลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล (กตป.))
-

วันที่ ๒๐ – ๓๐ นับถัดจากวัน
สิ้นสุดแต่ละไตรมาส
ตามปีงบประมาณ

-

วันที่ ๒๐ – ๓๐ นับถัดจากวัน
สิ้นสุดแต่ละไตรมาสตาม
ปีงบประมาณ

วันที่ ๑๕ นับถัดจากวันสิ้นสุด
แต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ

ในระยะแรก ดาเนินการโดยทุกกลุ่มงานของสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาดาเนินการ
โดยกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (กสจ.)

- 90 โครงสร้างของระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประกอบด้วย Moduleg(M)kต่าง ๆ
ที่กาหนดขึ้น ให้ สอดคล้ องกับข้อ ๖ แห่ งระเบี ยบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
ตามยุ ทธศาสตร์ ชาติและแผนการปฏิรูป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย (๑) M1 ความเชื่อมโยงกับแผน
ในระดับต่าง ๆ (๒) M2 ข้อมูลทั่วไป (๓) M3 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดาเนินการ (๔) M4 แนวทาง
การดาเนินการ (๕) M5 งบประมาณ (๖) M6 ผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ (๗) M7 การอนุมัติ
ตามลาดับการบังคับบัญชา มีรายละเอียด ดังนี้
M1 ความเชื่อมโยงกับแผน นระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนระดับที่ ๑ (ยุทธศาสตร์ชาติ)
แผนระดับที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูประเทศ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนระดับที่ ๓ ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการ
ด้านต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
M2 ข้อม ทัว่ ไป ประกอบด้วย ชื่อโครงการ/การดาเนินงาน ลักษณะของโครงการ
(ทั้งที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ) วิธีการดาเนินการ (ทั้งที่ดาเนินการเองหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้าง) สถานการดาเนิน
โครงการ
M3 ราย ะเอียดแผนงาน/โครงการ/การดาเนิ น การ ประกอบด้ว ย หลั กการ
และเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
M4 แนวทางการดาเนิน การ ประกอบด้วย กิจกรรม/วิธีการดาเนิน การ (ระบุ
รายไตรมาส) ระยะเวลาการดาเนินการของแต่ละกิจกรรม
M5 งบประมาณ ประกอบด้ว ย วงเงิน งบประมาณ (วงเงิน งบประมาณทั้งหมด
และแหล่งเงิน) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
M6 ผ การด าเนิ น งาน ปั ญ หา อุ ป สรรค ข้ อ เสนอแนะ ประกอบด้ ว ย
การดาเนินงานรายไตรมาส (การเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดาเนินงาน) ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
และข้อเสนอแนะ
M7 การอนุมัติตาม าดับการบังคับบัญชา คือการอนุมัติของผู้อนุมัติ โดย M7
ถูกพัฒนาขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ การอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่ งชาติ (eMENSCR)
จึงเริ่มดาเนินการเป็นครั้งแรกในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- 91 ๓) าดับการอนุมัติข้อม
กรณีส่วนก าง

อธิบดีหรือเทียบเท่า
ผ้อานวยการกอง

(อนุมัติข้อม

(ผ้กรอกข้อม )

จากระดับกอง)

รองป ัดกระทรวง

อนุมัติ
และส่งข้อมูล

ที่ได้รบั มอบหมาย

อนุมัติ
และส่งข้อมูล

ป ัดกระทรวง
(อนุมัติข้อม จาก

อนุมัติ
และส่งข้อมูล

พัฒนาการเศรษฐกิจ
แ ะสังคมแห่งชาติ

รองป ัดกระทรวง)

(อนุมัติข้อม

สานักงานสภา

จากระดับกรม)

รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ
เพื่อจัดทารายงาน

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรณีจังหวัด/ก ุ่มจังหวัด
อธิบดีหรือเทียบเท่า

รองป ัดกระทรวง

อนุมัติ

(อนุมัติข้อม จากระดับกอง)

ส่งข้อมูล

หัวหน้า
ส่วนราชการ
นจังหวัด

อนุมัติและส่งข้อมูล

อนุมัติ

ที่ได้รบั มอบหมาย

รองป ัดกระทรวง)

เฉพาะกรณีที่มีการมอบหมายภายในกระทรวง
มอบหมาย

หัวหน้าสานักงาน

รองผ้ว่าราชการ

จังหวัด

จังหวัด

ป ัดกระทรวง
(อนุมัติข้อม จาก

อนุมัตแิ ละส่งข้อมูล

ผ้ว่าราชการจังหวัด

ป ัดกระทรวง
มหาดไทย

อนุมัตแิ ละส่งข้อมูล

ผู้กรอกข้อมูลและเลือก

อนุมัติ

สานักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจแ ะ
สังคมแห่งชาติ

รับข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ

เส้นทางเอกสาร

เพื่อจัดทารายงาน
ผ้อานวยการก ุ่มงาน

อนุมัติ

บริหารยุทธศาสตร์

ผ้ว่าราชการจังหวัด

อนุมัติ

(หัวหน้าก ุ่มจังหวัด)

ป ัดกระทรวงมหาดไทย

ก ุ่มจังหวัด (OSM)
Accountability

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔) แนวทางการรายงานผ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิรป
ประเทศ นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของสานักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย
- การรายงานผ การดาเนินการ การรายงานผลการดาเนินงาน หมายถึง การใช้
ฟังก์ชัน “รายงานความก้าวหน้า ” ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) หรือ M6 รายงาน
ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และ “ส่งโครงการ” ในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติให้กับผู้อนุมัติข้อมูล ผู้อนุมัติข้อมูลแต่ละลาดับจะต้องตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติข้อมูล
ตามลาดับ ซึ่งกระบวนการรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จะต้องดาเนินการภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

- 92 - กระทรวงมหาดไทยกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผน การปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งเป็น
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ควบคู่ไปกับ การส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่ งชาติ
(eMENSCR) และผลการดาเนินงานที่สาคัญประจาไตรมาส ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดไว้ ๔ แบบ สาหรับ
ส่วนกลาง ๓ แบบ ได้แก่ สาหรับกรม สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสาหรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ด้านบริหาร ออกแบบโดยกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) และสาหรับจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด ออกแบบโดยสานักพัฒ นา และส่ งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (กสจ.))
กรณี ส่ว นก าง แบบรับ รองการอนุ มั ติข้ อ มู ล ในระบบติด ตามและประเมิ น ผล
แห่งชาติ (eMENSCR) และผลการดาเนินงานที่สาคัญประจาไตรมาสทั้งสามแบบ ประกอบด้วย ๑) จานวนโครงการ
ทั้ง หมด ๒) จานวนโครงการที่ไ ด้ร ายงานผลการดาเนิน งานในระบบ eMENSCR แล้ว ๓) งบประมาณรวม
๔) ผลการเบิกจ่ายคิดสะสมจนถึงไตรมาสที่รายงาน ๕) ปัญหา/อุปสรรคที่สาคัญ (ในภาพรวม) ๖) แนวทางแก้ไข
และ ๗) ผลการดาเนิ น งานที่ส าคัญประจ าไตรมาสแบบรับ รองการอนุ มัติข้ อมูล ส าหรับ ส่ ว นกลางทั้ง ๓ แบบ
มีความแตกต่างกันที่ผู้อนุมัติข้อมูลในแต่ละระดับ แล้วแต่กรณี
นั บ ตั้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น ต้ น มา ได้ มีการปรั บ ปรุ งแบบรับ รอง
การอนุ มัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่ งชาติ (eMENSCR) ให้ มีความเหมาะสมมากขึ้นเป็นระยะ
โดยกาหนดให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องจั ดทาเอกสารแนบซึ่งระบุร หั ส แผนงาน/โครงการ ชื่อแผนงาน/โค รงการ
และงบประมาณที่ได้รับและงบประมาณเหลือจ่ายในการดาเนินการแต่ละโครงการ หรือปรับปรุงแบบรับรองการอนุมัติ
ข้ อ มู ล ในระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ ( eMENSCR) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ใ นแต่ ล ะปี
เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วน
ในการแก้ ไ ขปั ญ หา บรรเทา และเยี ย วยาความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชน สั ง คม และระบบเศรษฐกิ จ
จึงมีความจ าเป็น ต้องโอนงบประมาณรายจ่ ายที่ห น่ว ยรับงบประมาณต่าง ๆ ได้รับจัดสรรตามพระราชบั ญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น เพื่ อ น าไปใช้ จ่ า ยสนั บ สนุ น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาและเยี ย วยาผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งกรณี ที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจาเป็นอื่น โดยกาหนดให้ระบุ
งบประมาณก่อนและหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเอกสารแนบ เป็นต้น
ส าหรั บ หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง หากผู้ อ นุ มั ติ ไม่ อ นุ มั ติ ข้ อ มู ล ในระบบ ข้ อ มู ล จะถู ก ส่ ง คื น ให้ กั บ ผู้ อ นุ มั ติ ข้ อ มู ล
ตามสายการบั งคับ บั ญชาที่ล ดหลั่ น ลงไป เพื่อให้ ห น่ว ยงานเจ้าของโครงการแก้ไขข้อมูลในระบบและส่ งข้อมูล
ให้กับผู้อนุมัติข้อมูลตามสายการบังคับบัญชา โดยไม่ต้องส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในการแก้ไขข้อมูลนั้น
กรณีจังหวัด/ก ุ่มจังหวัด ปัจจุบัน กาหนดให้แบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบ
ติดตามและประเมิน ผลแห่ ง ชาติ (eMENSCR) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... ประกอบด้ว ย (๑) ที่ (ล าดับที่ )
(๒) เลขที่โครงการในระบบ (๓) ชื่อโครงการ/โครงการย่อย/กิจกรรม (๔) วงเงินงบประมาณ (๕) หน่วยดาเนินการ

- 93 (๖) แผนการดาเนินงาน (รายไตรมาส) (๗) สถานการณ์รายงานในระบบ (๘) คาชี้แจงของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(๙) ความเห็นผู้ตรวจสอบ (๑๐) สถานการณ์แก้ไขตามข้อ (๙) สาหรับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หากผู้อนุมัติไม่อนุมัติ
ข้อมูลในระบบ ข้อมูลจะถูกส่งคืนให้กับ ผู้อนุมัติข้อมูลตามสายการบังคับบัญชาที่ ลดหลั่นลงไป เพื่อให้จังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแก้ไขข้อมูลในระบบ โดยส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในการแก้ไขข้อมูลนั้นให้กับกระทรวงมหาดไทย
ตามสายการบังคับบัญชา
ทั้ ง นี้ การด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด หน่ ว ยงานเจ้ า ของ
โครงการอาจเปลี่ ย นแปลงโครงการจากที่ ปรากฏในพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณร่ า ยจ่ า ยประจ าปี
หรือโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือใช้เงินเหลือจ่ายจัดทาโครงการใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงโครงการด้วยเหตุผลอื่นใด
ซึ่งพบการดาเนิ น การในลั กษณะดังกล่ าวได้มากกว่ากรณีของหน่ว ยงานส่ว นกลางที่อาจไม่มีการเปลี่ ยนแปลง
โครงการ แบบรับรองการอนุมัติข้อมูลของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจึงถูกออกแบบเพื่อให้ผู้กลั่นกรองข้อมูลตรวจสอบ
ข้อมูล และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลยื นยันข้อมูล (แบบรับรองการอนุมัติข้อมูล
ข้อ (๙) และ (๑๐)) ควบคู่ไปกับการตรวจสอบและการรายงานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้ อ มู ล ที่ ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ร ายงาน
ให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบคือข้อมูลที่ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐรายงานภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
นั บ ถั ด จากวั น สิ้ น สุ ด แต่ ล ะไตรมาส และให้ ถื อ ว่ า ความถู ก ต้ อ งเชื่ อ ถื อ ได้ ข องการรายงานผลการด าเนิ น การ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศในระบบติ ด ตามและประมวลผลแห่ ง ชาติ ( eMENSCR)
เป็นความรับผิดชอบ (Accountability) ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
- การแก้ไขข้อม
ก่ อ นส่ ง โครงการ เมื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แผนงาน/โครงการในระบบติ ด ตามและ
ประเมิน ผลแห่ งชาติ โดยที่ยั งไม่ได้ส่ งโครงการให้ กับผู้ อนุมัติข้อมูล การบันทึกข้อมูล ดังกล่ าวจะมีส ถานะเป็น
“ร่างโครงการ” หน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลสามารถแก้ไขข้อมูลแผนงาน/โครงการ
(M1 – M5) ได้
ห ังได้รั บการอนุมัติข้อม แต่ ะ าดับแ ้ว เมื่อหน่ว ยงานเจ้าของโครงการ
หรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลส่งโครงการให้กับผู้อนุมัติข้อมูลแต่ละลาดับแล้ว ผู้อนุมัติข้อมูลแต่ละลาดับจะทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของข้อมูล หากผู้อนุมัติข้อมูลลาดับใดเห็นว่าจาเป็นต้องแก้ไขข้อมูล ผู้อนุมัติข้อมูลนั้น
จะต้ อ งคื น โครงการในระบบตามล าดั บ กลั บ ไปยั ง หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการหรื อ หน่ ว ยงานที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
จึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่งระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ได้ถูกออกแบบให้ผู้อนุมัติข้อมูล
ตั้งแต่ระดับอธิบดี ระดับรองปลัดกระทรวง และระดับปลัดกระทรวงสามารถระบุเหตุผลในการขอให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลแก้ไขข้อมูล ทั้งนี้ ผู้อนุมัติข้อมูลทุกลาดับจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้อนุมัติข้อมูล (M7)
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
ประจาปี การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ การใช้เงินเหลือจ่ายจัดทาโครงการใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงการ

- 94 ด้วยเหตุอื่นใดให้ดาเนินการในช่วงระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณนั้น
หรือตามกรอบระยะเวลาที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด
เมื่อปลัดกระทรวงอนุมัติข้อมูลแผนงาน/โครงการในระบบติดตามและประเมินผล
แห่ งชาติ (eMENSCR) แล้ ว ข้อมูล ในระบบจะถูกส่ งถึงส านักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
และจะไม่สามารถส่งคืนโครงการในระบบตามลาดับให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลได้อีก
การแก้ไขข้อมูล ในกรณีนี้ ส่ว นราชการระดับ กระทรวงจะต้องมีห นังสื อถึงส านักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเพื่อขอแก้ไขข้อมูลเท่านั้น
เมื่อผ่านพ้นระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสแล้ว การรายงาน
ผลการดาเนินงานของไตรมาสนั้นจะสิ้นสุดลง การย้อนกลับไปรายงานผลการดาเนินงานของไตรมาสที่ล่วงมาแล้ว
จะไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เว้ น แต่ ก รณี ที่ ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เ ปิ ด ระบบ
ให้ดาเนินการได้
- ปฏิทินการรายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้า Q1

หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้า Q4

ต.ค.

พ.ย.
สศช.
รายงาน
ผล

ธ.ค.
ครม. รายงาน
พิจารณา รัฐสภา

รายงานความก้าวหน้า Q4

ม.ค.

หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้า Q3

หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้า Q2

ก.พ.
สศช.
รายงาน
ผล

มี.ค.

เม.ย.

ครม. รายงาน
พิจารณา รัฐสภา

รายงานความก้าวหน้า Q1

พ.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

สศช.

ครม.

รายงาน
ผล

พิจารณา

รายงาน
รัฐสภา

รายงานความก้าวหน้า Q2

ส.ค.

ก.ย.

สศช.

ครม.

รายงาน
ผล

พิจารณา

รายงาน
รัฐสภา

รายงานความก้าวหน้า Q3

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่ ม ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และการสร้ า งความสามั ค คี ป รองดอง
กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.) โทร. ๐ ๒๒๓ ๔๘๗๐ (มท.) ๕๐๕๗๗

(๒) การติดตามผ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิรปประเทศ นระบบ
ติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของสานักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นระบบที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้สาหรับเป็นกลไกในรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
เพื่ อ เป้ า หมายในการเป็ น ระบบฐานข้ อ มู ล กลางที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งบู ร ณาการ
โดยกาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดาเนินการให้มีการรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ตามรายการและระยะเวลาที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด

- 95 ซึ่งได้กาหนดให้ร ายงานผลการดาเนิ น การแผนงาน/โครงการเป็นรายไตรมาส โดยให้ ร ายงานภายใน ๓๐ วัน
นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ

๑) โครงสร้างข้อม ระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติจะจาแนกประเภทของผู้ใช้งานระบบ (user)
ตามบทบาทหน้าที่ออกเป็นทั้งหมด ๕ ประเภท ดังนี้
- ผู้ น าเข้ า ข้ อ มู ล โครงการ คื อ ส่ ว นราชการระดั บ กองโดยความรั บ ผิ ด ชอบ
ของผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า ทาหน้าที่ในการนาเข้าข้อมูลโครงการหรือการดาเนินงาน ตลอดจนการรายงาน
ความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส และส่งข้อมูลเพื่อขอรับการอนุมัติจาก “ผู้อนุมัต”ิ
- ผู้นาเข้าข้อมูลแผน คือ ส่วนราชการระดับกองที่ได้รับมอบหมายในการนาเข้าแผน
ระดับ ๓ ของหน่วยงานเข้าสู่ ระบบฯ เช่น กองยุทธศาสตร์ , กองนโยบายและแผน โดยหน่ว ยงานระดับกรม
หรือเทียบเท่า และระดับกระทรวงจะได้รับเพียง Username เดียวต่อหนึ่งหน่วยงาน
- ผู้อนุมัติ คือ ผู้ใช้งานระบบฯ ที่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลโครงการ
ที่ส่ ว นราชการระดับ กองน าเข้ ามาในระบบฯ เพื่ อเป็นการยืน ยัน ความถู กต้ องก่อนจะนาข้อ มูล ดั งกล่ า วมาใช้
ประกอบการจัดทารายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป
- ผู้ประสานงานระดับกระทรวง (ป.ย.ป.) คือ กลุ่มงาน ป.ย.ป. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทาหน้าที่ ป.ย.ป. ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบฯ ที่สามารถดูภาพรวมของทุกโครงการในทุกสถานะ
ภายในกระทรวงได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานงานและติดตามความคืบหน้าในการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ
- ผู้ ติดตามและตรวจสอบ คือ ผู้ ใช้งานระบบฯ ที่มีอานาจหน้ าที่ในการติดตาม
และตรวจสอบการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เช่น คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ , คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ, คณะรัฐมนตรี, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,
สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น

- 96 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาตินั้นจะมีล าดับขั้นตอนในการบันทึกข้อมูล
ทั้งหมด ๗ ลาดับ ดังนี้

๒) ขั้นตอนการรายงานผ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิร ป
ประเทศ นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของสานักงานป ัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่ มขับ เคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ช าติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) แจ้ งแนวทางการบั น ทึกและการรายงานข้อมูล ในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ โดยให้รายงาน
ข้อมูลในระบบฯ ตามแนวทางและระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ดังนี้
- ระดับผู้อานวยการกอง/สานัก ภายในวันที่ ๕ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส
ตามปีงบประมาณ
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กากับดูแล ภายในวันที่ ๑๕ นับถัดจากวันสิ้นสุด
แต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๒๐ - ๓๐ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส
ตามปีงบประมาณ
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยทั้ ง หมด ๑๙ หน่ ว ยงาน
รายงานข้อมูลในระบบฯ ตามแนวทางและระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ในฐานะผู้กลั่นกรองในระดับการอนุมัติข้อมูลของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร ตรวจสอบ
และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อเสนอรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบในแบบรับรอง
การอนุมัติข้อมูลที่รายงานในระบบฯ
แจ้ง ป.ย.ป. มท. เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติ และส่งข้อมูล
ในระบบให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานติดตามประเมินผล สานักนโยบายและแผน สป. โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๖ (มท.) ๕๐๔๗๓

- 97 แผนภาพแสดงกระบวนการรายงานผ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแ ะแผนการปฏิรปประเทศ นระบบ
ติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของกระทรวงมหาดไทย
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในแต่ละปีงบประมาณ
๑. การนาเข้าข้อมูลแผนงาน/
โครงการ (M1 – M5) ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ภายใน
๓๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุด
ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ
ก่อนหน้า และภายใน ๓๐ วัน
นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส
กรณีเพิ่มโครงการในระบบ

๒. การอนุมตั ิข้อมูลแผนงาน/
โครงการ (M1 – M5) ๓
ตามลาดับชั้นพร้อมแบบรับรอง

กรณีที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข

กรณีที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข

๓. การรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการ/การดาเนินงาน
(M6)

๔. การอนุมตั ิการรายงาน

ความก้าวหน้าของโครงการ/
การดาเนินงาน (M6)
ตามลาดับชั้นพร้อมแบบ
รับรอง
๕. การรับข้อมูลทีไ่ ด้รับการ
อนุมัติและการจัดทารายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

รายรมาส
๓

ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

- สานัก/กอง
- สานักงานจังหวัดหรือส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดที่ได้รับมอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อบันทึก
ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)
 ส่วนกลาง
- ผู้อานวยการสานัก/กอง
- อธิบดี
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
กรณีที่ ๑
- หัวหน้าส่วนราชการ
- หัวหน้าสานักงานจังหวัด
- รองผู้ว่าราชการจังหวัด
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรณีที่ ๒
- ผู้อานวยการกลุม่ งานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
(OSM)
- ผู้ว่าราชการจังหวัด (หัวหน้ากลุม่ จังหวัด)
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- สานัก/กอง
- กรม
- จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 ส่วนกลาง
- ผู้อานวยการสานัก/กอง
- อธิบดี
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
กรณีที่ ๑
- หัวหน้าส่วนราชการ
- หัวหน้าสานักงานจังหวัด
- รองผู้ว่าราชการจังหวัด
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรณีที่ ๒
- ผู้อานวยการกลุม่ งานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
(OSM)
- ผู้ว่าราชการจังหวัด (หัวหน้ากลุม่ จังหวัด)
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดหากมีการแก้ไขข้อมูลให้ส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูล (M1 – M5 หรือ M6) ซ้า และให้ประสานงานกับสานักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- 98 (๓) การติ ด ตามผ การดาเนิน การตามยุทธศาสตร์ ชาติแ ะแผนการปฏิร ปประเทศ
นระบบติดตามแ ะประเมินผ แห่งชาติ (eMENSCR) ของจังหวัดแ ะก ุ่มจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐบาลที่มีหน้าที่ควบคุม กากับ ดูแล
ประสานการปฏิบัติงานของราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้มอบหมายให้สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัดดาเนินการประมวลแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติในระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งให้กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) เป็ นผู้ อนุ มัติในระดับ ปลั ดกระทรวง โดยมีแนวทางการตรวจสอบโครงการ
และผลการดาเนินงานในระบบ eMENSCR ดังนี้
๑) การตรวจสอบข้อมูล โครงการในระบบ eMENSCR.เน้นความถูกต้องของข้อมูล
รายละเอียดโครงการ (M1 – M5) และผลการดาเนินงาน (M6)
M1 คือ ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
M2 คือ ข้อมูลทั่วไปของโครงการ (วิธีการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงานหลัก)
M3 คือ รายละเอียดโครงการ (การดาเนินงาน เป้าหมาย พื้นที่ดาเนินการ ระยะเวลา)
M4 คือ กิจกรรมของโครงการ
M5 คือ งบประมาณ (แหล่งเงิน แผนการใช้จ่าย)
M6 คือ ผลการดาเนินงาน ประจาไตรมาส
M7 คือ สายการบังคับบัญชา (สศช. เป็นผู้ผูกเส้นทางการอนุมัติ M1 - M5)
๒) จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ดาเนิ น การลงข้ อ มู ล M1 – M5 และรายงานผล M6
ในระบบและจัดส่งแบบรับรองการอนุมัติโครงการในระบบมายังสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวัน ที่ ๑๐ นั บ จากวั น สิ้ น สุ ด แต่ ล ะไตรมาส (๑๐ มกราคม/๑๐ เมษายน/๑๐ กรกฎาคม/
๑๐ ตุลาคม) และสานั กพัฒ นาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดจะดาเนิ นการตรวจสอบภายใน ๑๕ วัน
นั บ ถั ด จากวั น สิ้ น สุ ด แต่ ล ะไตรมาสของปี ง บประมาณ เพื่ อ รายงานต่ อ ป.ย.ป.มท. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ นระดั บ
ปลัดกระทรวง
๓) ด าเนิ นการฝึ กอบรมการใช้ งานโปรแกรมระบบติ ดตามและประเมิ นผลแห่ งชาติ
(eMENSCR) สาหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และอานวยความสะดวกในการแนะนาการใช้งานระบบเบื้องต้น
ผ่านช่องทาง ไลน์กลุ่ม (Line ID : eMENSCR_pad62) หรือ โทร ๐๒ ๒๒๒ ๗๘๒๑ สื่อสาร มท. ๕๐๔๓๖, ๕๐๔๓๑
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๘๒๑ (มท.) ๕๐๔๓๑

๓.๔.๒ การติ ด ตามผ การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องส านั ก งาน
ป ัดกระทรวงมหาดไทย (e - Monitoring)
การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (e - Monitoring) เป็น ระบบสารสนเทศที่ใ ช้ใ นการติด ตามความสาเร็จ ของการดาเนิน งาน

- 99 ตามตัว ชี้วัด ของหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับการทางานให้มี
ความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ผ่าน Web Browser ซึ่งสามารถติดตามผลการดาเนินงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งนี้
ในแต่ล ะไตรมาสจะติดตามความก้าวหน้าโดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้
ว่ามีผลการดาเนินงานเป็นอย่างไร ดังนี้

ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
ไม่กาหนดแผน/ผล

แสดงออกเป็นสีแดง
แสดงออกเป็นสีเขียว
แสดงออกเป็นฟ้า
แสดงออกเป็นสีเทา

ในกรณีที่ตัวชี้วัดมีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดหน่วยงานต้องระบุ ปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินโครงการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างทันท่วงที
การรายงานผลของระบบการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ
ผ่าน Web Browser สามารถเลือกรูปแบบรายงานได้ ๓ รูปแบบคือ
(๑) การรายงานผลการดาเนินงานภาพรวมตามปีงบประมาณ สามารถเลือกปีงบประมาณ
ที่ต้องการทราบข้อมูลภาพรวม โดยจะแสดงผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ ทั้งหมดของหน่วยงานสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่ามีตัวชี้วัดใดบ้าง ที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย และไม่กาหนดแผน/ผล
(๒) การรายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การบูรณาการ
และแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ (๒) การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และ (๓) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยจะแสดงผล
ตัวชี้วัดตามรายประเด็นยุทธศาสตร์ โดยไม่แยกรายหน่วยงาน
(๓) การรายงานผลการดาเนินงานตามหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทั้งหมด ๑๙ หน่วยงาน สามารถเลือกรายหน่วยงานที่ต้องการ โดยจะแสดงตัวชี้วัดทั้งหมดที่หน่วยงานนั้น ๆ ได้มีการ
ดาเนินงานภายในปีงบประมาณที่ต้องการทราบข้อมูล
ด้ว ยเหตุนี้ ระบบการติ ดตามผลการด าเนิ น งานฯ ข้างต้น จึ งสามารถใช้ เป็น เครื่ องมื อ
ให้ เจ้าหน้ าที่ผู้ รั บผิ ดชอบในการติดตามผลการดาเนินงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบแผนงาน/โครงการ
มีแนวทางในการติดตามผลการดาเนินงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ การวางแผน ปรับแผนการดาเนินงาน
และทบทวนแผนส าหรั บ การจั ดท าแผนงาน/งบประมาณในปี ต่อ ไป อีก ทั้ง ผู้ บริ ห ารระดับ สู ง สามารถติ ดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผน เพื่อประโยชน์ต่อ การบริหารราชการ และการกากับ/ติดตามงานให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด

- 100 ภาพแสดงระบบการติดตามผ การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (e – Monitoring)

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๖ (มท.) ๕๐๔๗๓

- 101 ๓.๔.๓ การติดตามผ การตรวจราชการของผ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

- 102 ๓.๔.๔ การตรวจสอบภาย นระดับกระทรวง
ภารกิ จ ของงานตรวจสอบภายใน แบ่ ง เป็ น ๒ ลั ก ษณะ คื อ (๑) การให้ ค วามเชื่ อ มั่ น
(Assurance Service) เป็นการตรวจสอบเพื่อนามาประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการกากับดูแล ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและใช้ทักษะเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (๒) การให้คาปรึกษา (Consulting Service)
เป็นกิจกรรมการให้คาแนะนาและคาปรึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่า ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกากับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยรับตรวจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑) ขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานตรวจสอบภาย น เพื่ อ ห้ ผ้ บ ริ ห าร
หรือผ้ที่เกี่ยวข้องมั่น จได้ว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจบรร ุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ ได้แก่
๑) ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุ้มค่า
๒) ประเมิ น ความเพี ย งพอ ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม ภายใน
การบริหารความเสี่ยง การกากับดูแลในทุกกิจกรรมการดาเนินงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมความ
เสี่ยงจากการทุจริตและมาตรการในการบริหารจัดการ
๓) ให้ความมั่น ใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินและมิใช่การเงิน มี ความครบถ้วน ถูกต้อง
และเชื่อถือได้
๔) ให้มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและประหยัด รวมทั้งลดโอกาสในการนาไปสู่การทุจริต
๕) ให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องตามนโยบาย มาตรฐาน วิธีปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖) ให้คาแนะนาแก่ผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการกากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๗) ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกากับ
ดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตในหน่วยงาน
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพไม่สามารถรับประกันได้ว่า
จะค้น พบการทุจริต แต่เป็นเพียงการประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริห ารกาหนด
เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดทุจริตเท่านั้น
(๒) กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย น
๑) การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
๒) การวางแนวและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓) การสรุปประเด็นข้อตรวจพบและจัดทารายงาน
๔) การติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

- 103 Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (โดยละเอียด)
แผนการตรวจสอบประจาปี
แจ้งตรวจล่วงหน้า
- ประชุมเปิดตรวจ
- ขอเอกสารหลักฐาน
สอบทานเอกสารหลักฐาน

ประเด็นที่คาดว่าจะเป็นข้อตรวจพบ

กระดาษ
ทาการ

ข้อตรวจพบที่เป็นสาระสาคัญ
สรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ
ร่างรายงานผลการตรวจสอบ

เห็นด้วย

หน่วยรับตรวจสอบทาน
รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์

การติดตามผลการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ

ไม่เห็นด้วย

- 104 (๓) จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย นประจ าปี แก่หน่วยงานตรวจสอบ
ภาย นสังกัดกระทรวงมหาดไทย แ ะสอบทานการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กาหนด
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงจึงได้
กาหนดขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมและผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
ประกอบด้วยหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด จ านวน ๗๖ จังหวัด และหน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม จานวน
๗ กรม รวมทั้งสิ้น ๘๓ หน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย น ประจาปี
๑) ให้ ผู้ ต รวจสอบภายในด าเนิน การประเมิ น ความเสี่ ย งหน่ว ยรั บ ตรวจ/โครงการ
เพื่อจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว ตามปริมาณหน่วยรับตรวจ/โครงการที่กาหนด
๒) กาหนดเรื่องการตรวจสอบ ประกอบด้วย
- การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (Financial Audit)
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนด (Compliance Audit)
- การตรวจสอบด้านการดาเนินงาน (Performance Audit)
- การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)
- การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
- การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit)
๓) เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๔) แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ แก่หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
๕) สรุปผลการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแนวทางที่กาหนดของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบ
๖) รวบรวมข้ อ มู ล เร่ ง รั ด ติ ด ตาม หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลการตรวจสอบไม่ เ ป็ น ไปตาม
แนวทางที่กาหนด
๗) สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ

- 105 Flowchart แสดงขั้นตอนการจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจาปี
แก่หน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และสอบทานการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กาหนด (โดยละเอียด)
กาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ประจาปี
งบประมาณ
เสนอ ปมท.

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
แจ้งแนวทางฯ แก่หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
สรุปแผนการตรวจสอบในภาพรวม
เสนอ ปมท. เพื่อทราบ
รวบรวมข้อมูล เร่งรัด ติดตาม
หน่วยงานที่มีผลการตรวจสอบไม่
เป็นไปตามแผน
สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวม
เสนอ ปมท. เพื่อทราบเป็นไปตามแผน
(๔) จัดอบรม ห้ความร้แก่ผ้ตรวจสอบภาย นสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ ด้ า นการตรวจสอบและกฎ ระเบี ย บ ให้ แ ก่
ผู้ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
จึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายในระดับกระทรวง โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๑ - ๒ (มท.) ๕๐๖๒๗ - ๘
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กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สายการบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่หลัก คือ การให้ความเชื่อมั่น และให้คาปรึกษา โดยมีอานาจหน้าที่
ดาเนิ นการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริ หาร การเงิน และการบัญชีของส านักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้บริหาร
เกิดความมั่นใจว่า หน่ วยรั บตรวจสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานได้ อย่า งมี ประสิ ทธิภาพ
และประสิทธิผล ภายใต้ค่าใช้จ่ายและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย การทุจริต
รั่วไหลทางการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ โดยมีภารกิจที่สาคัญ ดังนี้
(๑) งานบริก าร ห้ค วามเชื่อ มั่น (Assurance Services) หมายถึง การตรวจสอบ
หลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการกากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยงานบริการให้ความเชื่อมั่นประกอบด้วย
๑) การตรวจสอบด้า นการเงิน (Financial Audit) หมายถึง การตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การประเมิ น ความเสี่ ย ง ระบบการควบคุ ม ภายใน และความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดและการทุ จ ริ ต
ด้านการเงินการบัญชี
๒) การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ (Compliance Audit) หมายถึ ง
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐาน
แนวปฏิบัติ และนโยบายที่กาหนดไว้
๓) การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) หมายถึง การตรวจสอบ
ความประหยัด ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ตรวจสอบ
๔) การตรวจสอบอื่น ๆ หมายถึง การตรวจสอบอื่นนอกเหนือจากข้อ (๑) – (๒) เช่น
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) เป็นการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย
ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยการประเมิ น ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ) เป็นต้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการตรวจสอบ
๑) สารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน รวบรวมข้อมูล เอกสาร
ต่าง ๆ และประเมินการควบคุมภายใน
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และระดับหน่วยรับตรวจ โดยการระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง
๓) จั ด ท าแผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ตามผล
การประเมินความเสี่ยง
๔) สาเนาแผน และประสานแผนกับหน่วยรับตรวจ
ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๑) จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) เสนอผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับกรม ให้ความเห็นชอบ
๒) วางแผนการปฏิบัติงานก่อนเข้าตรวจสอบ โดยการจัดเตรียมข้อมูลการตรวจสอบ
กระดาษทาการต่าง ๆ และศึกษาข้อมูลหน่วยรั บตรวจ กาหนดวันเวลาที่จะตรวจสอบ เตรียมการเดิน ทางไป
ราชการ
๓) แจ้งหน่วยรับตรวจให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบพร้อมกาหนดการ
ตรวจสอบ
๔) ปฏิบัติงานตรวจสอบ ทาการเปิดตรวจโดยประชุมชี้แจงการตรวจสอบระหว่าง
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง ถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจ
ทราบและยืนยันความเหมาะสม
๕) ด าเนิ น การตรวจสอบ รวบรวมเอกสารและจั ด ท ากระดาษท าการ บั น ทึ ก
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ และให้ข้อเสนอแนะ
๖) ประชุม ปิ ดตรวจแจ้ งประเด็ น ข้ อ ตรวจพบ และข้ อเสนอแนะ ร่ว มพิจ ารณากั บ
หน่วยรับตรวจและรับฟังคาชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางในการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือจัดทา
ร่ า งรายงานผลการตรวจสอบจากหลั ก ฐานเอกสาร กระดาษท าการ ประเด็ น ข้ อตรวจพบและข้ อ เสนอแนะ
และสอบทานผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม นาร่างรายงานหารือกับหน่วยรับตรวจ รับฟังคา
ชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อสรุปจัดทาเป็นรายงานผลการตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทารายงานผ แ ะการติดตามผ
๑) จัดทารายงานผล เป็นการรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
ขอบเขต วิธีปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ข้อบกพร่องที่ตรวจสอบ ประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญ
และการควบคุม รวมถึงข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการ
๒) จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กับหน่วยรับตรวจ และกระทรวงมหาดไทย
๓) ติ ด ตามผลการตรวจสอบเพื่ อ ให้ ท ราบว่ า หน่ ว ยรั บ ตรวจได้ มี ก ารด าเนิ น การ
ตามข้อเสนอแนะหรือไม่ เพียงใด โดยมีระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้

- 108 กรณีหน่วยรับตรวจแจ้งผ การดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ให้ผู้รับผิดชอบสอบทาน
ความครบถ้วนถูกต้องของการดาเนินการ และเสนอรายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทยทราบ
กรณีที่หน่วยรับตรวจไม่รายงานผ หรือรายงานผ ไม่ครบถ้วน ภายใน ๔๕ วัน นับจาก
วันที่ได้รับรายงาน จะติดต่อสอบถามหน่วยรับตรวจถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
และชี้แจงทาความเข้าใจเพื่อให้หน่วยรับตรวจสามารถปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและตกลงระยะเวลาในการส่ง
รายงานการปรับปรุงแก้ไขต่อไป หรืออาจจะส่งเป็นหนังสือจนกว่าจะได้รับรายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
และเมื่อได้รับรายงานแล้วจะสรุปผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ

(๒) งานบริการ ห้คาปรึกษา (Consulting Services) หมายถึง การบริการให้คาปรึกษา
แนะนา และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทาขึ้นร่วมกับ
ผู้ รั บบริ การ โดยมี จุ ดประสงค์ เพื่ อเพิ่ มคุ ณค่ าให้ กั บหน่ วยงานของรั ฐ และปรั บปรุ งกระบวนการการก ากั บดู แล
การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการควบคุ ม ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ดี ขึ้ น เช่ น การให้ คาปรึ ก ษาแนะนาในเรื่ อ ง
ความคล่องตัวในการดาเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ผู้ ต รวจสอบภายในจะให้ บ ริ การการให้ คาปรึก ษาภายใต้ข อบเขต หลั ก เกณฑ์ข อง
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของผู้รับบริการ ข้อสรุปของคาปรึกษา
จะอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์และการประเมินผลที่เหมาะสมตามขอบเขตของข้อมูลที่บันทึกไว้ในกระดาษ
ทาการตามที่ผู้รับบริการได้ให้ข้อมูลไว้
๑) ขั้นตอนแ ะรปแบบการปฏิบัติงาน ห้คาปรึกษา
กระบวนการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในเพื่ อ ให้ ผู้ ต รวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบด้วย
- การขอรับบริการปรึกษา
- การวิเคราะห์ประเด็นข้อหารือ
- การปฏิบัติงานให้คาปรึกษา
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๒) การ ห้คาปรึกษาแบบเป็นทางการ
- งานธุรการลงรับหนังสือในทะเบียนคุม
- เสนอผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สป. พิจารณาสั่งการ มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ในหน่วยงานตรวจสอบ
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายวิเคราะห์ข้อหารือ/คาถาม
กรณีที่ ๑ : ข้อหารือ/คาถาม ไม่ซับซ้อน มีระเบียบฯ หรือห ักเกณฑ์กาหนดไว้
อย่างชัดเจน จัดทาหนังสือตอบข้อหารือ/คาถาม เสนอผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สป. พิจารณาและลงนามใน
บันทึกตอบข้อหารือถึงหน่วยงานนั้น ๆ
กรณีที่ ๒ : ข้อหารือ/คาถาม มีความซับซ้อน ไม่มีระเบียบฯ หรือห ักเกณฑ์กาหนด
ไว้อย่างชัดเจน วิเคราะห์ข้อหารือ/คาถาม และหาข้อสรุปร่วมกัน ในกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป. กรณียังหา
ข้อสรุปไม่ได้จะประสานไปยังหน่วยงานเจ้าของระเบียบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตอบข้อหารือให้ผู้ขอรับบริการ
๓) การ ห้คาปรึกษาแบบไม่เป็นทางการ
- ผู้ตรวจสอบภายในรับข้อหาหรือผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ และทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ
- สอบถามข้อมูลของผู้ขอรับบริการคาปรึกษา
- ผู้ตรวจสอบภายในวิเคราะห์ข้อหารือ/คาถาม
กรณีที่ ๑ : ข้อหารือ/คาถาม ไม่ซับซ้อน มีระเบียบฯ หรือห ักเกณฑ์กาหนดไว้อย่าง
ชัดเจน ผู้ตรวจสอบภายในวิเคราะห์ ค้นหาระเบียบฯ แจ้งคาตอบให้ผู้ขอรับบริการในทันที หรือแจ้งกลับภายหลัง
กรณีที่ ๒ : ข้อหารือ/คาถาม มีความซับซ้อน ไม่มีระเบียบฯ หรือห ักเกณฑ์กาหนด
ไว้อย่างชัดเจน วิเคราะห์ข้อหารือ/คาถาม และหาข้อสรุปร่วมกันในกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป. และตอบ
ข้อหารือให้ผู้ขอรับบริการ กรณียังหาข้อสรุปไม่ได้จะประสานไปยังหน่ว ยงานเจ้าของระเบียบ และหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องและตอบข้อหารือให้ผู้ขอรับบริการ

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๑๑๙๖ (มท.) ๕๐๖๓๑

- 110  ด้านระบบงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๑. การจัดทาคาของบประมาณ
การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสาคัญของการบริหารงานขององค์กร
เนื่ อ งจากงบประมาณเป็ น ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด การจั ด ท าค าของบประมาณจึ ง ต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์
การวางแผนที่ดี การดาเนินการต้องเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางที่สานักงบประมาณกาหนดภายใต้
อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และสอดคล้องยุ ทธศาสตร์ช าติ และนโยบายระดับชาติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนสูงสุด
กระบวนการจัดทาคาของบประมาณ
๑.๑ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวง/หน่วยงาน
ก่อนการจัดทาคาของบประมาณ ต้องศึกษาเจตนารมณ์ของนโยบาย และยุทธศาสตร์การบริหาร
ประเทศ หรือนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ทราบว่ามีแนวนโยบายฯ ใดที่เกี่ยวข้อง กับอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
โดยจัดทาคาของบประมาณให้สอดคล้อง และสนั บสนุนแนวนโยบายระดับชาติ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ เป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวง/หน่วยงาน
๑.๒ ทบทวนและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ค าดว่า จะได้รับจากการใช้จ่า ยงบประมาณ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัดระดับกระทรวง โดยหารือร่ว มกัน ระหว่างหน่ว ยงานในสังกัด
กระทรวง และสานักงบประมาณ ดังนี้
๑.๒.๑ ทบทวนผลสัม ฤทธิ ์แ ละประโยชน์ที ่ค าดว่า จะได้ร ับ จากการใช้จ ่า ยงบประมาณ
โดยกาหนดค่า เป้า หมายและตัว ชี้ว ัด ที่ช ัด เจน สอดคล้อ งโดยตรงกับ ยุท ธศาสตร์ช าติแ ผนแม่บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ขาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ
๑.๒.๒ เป้าหมายการให้บ ริการกระทรวง และตัว ชี้วัด โดยกาหนดให้ส อดคล้องและเชื่อมโยง
กับ เป้า หมายเชิงยุท ธศาสตร์ ตามยุท ธศาสตร์ก ารจัด สรรงบประมาณรายจ่า ย ประจาปี ซึ่ง ผลลัพ ธ์ดัง กล่า ว
จะเกิด ขึ้น ได้จ ากผลส าเร็จ ของผลผลิต หรือ โครงการของหน่ว ยรับ งบประมาณในสัง กัด อย่า งสอดคล้อ ง
และเชื่อมโยงกัน โดยกระทรวงต้องปรับปรุงค่าเป้าหมายของตัว ชี้วัด และประมาณการล่ว งหน้าให้ส อดคล้อง
กับงบประมาณในปีที่ผ่านมาที่ได้รับจัดสรรจริง
๑.๒.๓ กระทรวงถ่า ยทอดวิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ ของกระทรวง ผลสัม ฤทธิ ์ฯ เป้า หมาย
การให้บ ริก ารกระทรวง และตัว ชี้วัด ให้ห น่ว ยงานในสัง กัด ทราบเพื่อ นา ไปประกอบการพิจ ารณาทบทวน
และปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาด ว่า
จะได้รับระดับหน่วยงาน
๑.๓ เสนอรายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ และมีวงเงินตั้งแต่
๑,๐๐๐ ล้ า นบาทขึ้ น ไป ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก่ อ นเสนอรายละเอี ย ดค าของบประมาณ

- 111 กระทรวงรวบรวม วิเคราะห์รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันฯ ที่หน่วยงานเสนอว่ามีความพร้อมในการ
ดาเนินงาน เช่น สถานที่ แบบรูปรายการ และผลการพิจารณาจากคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
เป็นต้น รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ และเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลการบริหารราชการ
ให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นน าเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี โดยเป็ น ไปตามพระราชกฤษฎี ก าว าดวยการเสนอเรื่ อ ง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๑.๔ การมอบนโยบายการจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
มหาดไทย โดยภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีให้แก่ทุกส่วน
ราชการแล้ ว กระทรวงจะด าเนิ น การจั ด ประชุ ม มอบนโยบายการจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแก่หน่วยงานในสังกัด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายสาคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น แนวทางในการจัดทาคาขอตั้ งงบประมาณ โดยคานึงถึงความจาเป็น และภารกิจ
ของหน่วยงานในสังกัด ความต้องการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ
๑.๕ การเสนอคาของบประมาณรายจ่า ยประจาปีต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย และส่ง
สานักงบประมาณ
๑.๕.๑ หน่ ว ยงานจั ด ท ารายละเอี ย ดค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ในรู ป แบบเอกสาร
และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ E- Budgeting ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณกาหนด
ประกอบด้วย
(๑) ข้อมูลพื้นฐานระดับผลลัพธ์ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
(๒) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน
กิจกรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ
(๓) ข้ อ มู ล งบประมาณจ าแนกตามกลุ่ ม แผนงาน ได้ แ ก่ แผนงานพื้ น ฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ แผนงานบุคลากรภาครัฐ และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ
(๔) ข้อมูลงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน
งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
(๕) ข้อมูลพื้นฐานระดับผลผลิต/โครงการ เช่น วัตถุประสงค์ของผลผลิต/โครงการ ลักษณะ
โครงการ การดาเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ สภาพปัญหา/ความต้องการ ความเร่งด่วน กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการ และวงเงินงบประมาณ เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลระดับกิจกรรม – รายการ

- 112 (๖) ทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี กรอบประมาณ
การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) รายงานเกี่ยวกับสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
๑.๕.๒ กระทรวงรวบรวม วิเคราะห์ รายละเอียดคาของบประมาณของหน่วยงานในสังกัดเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสานักงบประมาณภายในระยะเวลาที่กาหนด
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลระดับกระทรวงในระบบสารสนเทศ E- Budgeting ของสานักงบประมาณ
ภาพแสดงขั้นตอนการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของกระทรวงมหาดไทย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process)
๑

๒

ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวง/
หน่วยงาน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง


ทบทวนและปรับ ปรุง ผลสั มฤทธิ์ เป้าหมายการให้บ ริก าร

หน่วยงานในสังกัด มท.
 สนผ.สป.
 สานักงบประมาณ


ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการ และตัวชี้วัด
ระดับกระทรวง

3

หน่วยงานในสังกัด มท.
สนผ.สป.



ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและตัวชี้วดั
เป้าหมาย กลยุท ธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ระดับ
หน่ว ยงาน

รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ และมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วยงานสังกัด มท.
 สนผ.สป.


เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบฯ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

4

5

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีแก่หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานจัดทารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี



สนผ.สป.



หน่วยงานในสังกัด มท.

6 เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ



สนผ.สป.

7



สานักงบประมาณ

สานักงบประมาณพิจารณา

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายประสานงบประมาณ กลุม่ งานนโยบายและแผนรวม สานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๔๒๐๓ (มท.) ๕๐๕๗๗

- 113 ๒. การบริหารงบประมาณ
การบริ ห ารงบประมาณ คือ การใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และเอกสารงบประมาณที่ เกี่ยวข้อง การบริหารงบประมาณ
ประกอบด้วย

- 114 ๒.๑ การจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
๒.๑.๑ กระทรวงมหาดไทยต้องจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเพื่อใช้ในการกับ ดูแล ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องแสดงถึง
ความเชื่ อ มโยงเป้ า หมายการปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยงาน และแสดงถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ห รื อ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ
จากการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๑.๒ จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สานักงบประมาณไม่น้อยกว่า
๑๕ วัน ก่อ นวัน เริ่ม ต้น ปีง บประมาณ (ภายในวัน ที่ ๑๖ กัน ยายนของทุก ปี ) โดยจัด ส่ง ด้ว ยระบบฐานข้อ มูล
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis)
๒.๑.๓ สานักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว
ต้ อ งเสนอแผนดั ง กล่ า วให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่ อ ใช้ ใ นการก ากั บ ดู แ ล และติ ด ตาม
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๒ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๒.๑ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถดาเนินการได้ ในกรณี
ดังนี้
(๑) มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงเป้ า หมายหรื อ ตั ว ชี้ วั ด ของแผนงาน ผลผลิ ต
หรือโครงการให้แตกต่างไปจากที่สานักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว
(๒) มีการโอนงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณอื่นตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
(๓) คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายใหม่ และมีความจาเป็น
ต้องปรับปรุงเป้าหมายของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายที่กาหนดขึ้นใหม่นั้น
๒.๒.๒ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีกระบวนการ ดังนี้
(๑) เสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
(๒) ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ แล้วให้
สานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒.๓ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย งบประมาณที่จั ดสรร ให้ มีผ ลนั บตั้ งแต่วัน ที่ พ ระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีประกาศบังคับใช้ และให้ส่ว นราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ได้ถัดจากวัน ประกาศใช้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี แต่ให้มีผลตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม) หรือวันที่กาหนด
เป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมาย งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรแล้ว กระทรวงมหาดไทยต้องโอนจัดสรร
ไปยังจังหวัดโดยไม่ชักช้า (๑๕ วัน)

- 115 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประเภทงบส่วนราชการงบเบิกแทน งบกลาง ดาเนินการ
ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- 116 -

๒.๔ การใช้จ่ายงบประมาณ ต้องเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนการปฏิ บั ติง านและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ต้ องดาเนิ นการด้ ว ยความโปร่ งใส คุ้ มค่ า และประหยั ด
โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการดาเนินการด้วย งบประมาณรายจ่าย จาแนกเป็น
ประเภทรายจ่าย ดังนี้

- 117 -

๒.๔.๑ งบบุ ค ลากร ได้ แ ก่ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า งประจ า ค่ า จ้ า งชั่ ว คราว ค่ า ตอบแทนพนั ก งาน
ข้าราชการ สามารถถัวจ่ายกันได้ภายในงบนี้ ยกเว้น เงินเดือน/ค่าจ้างประจาอัตราตั้งใหม่ ให้จ่ายได้ตามที่กาหนด
ในใบยืนยันยอด หรือตามที่ได้รับความตกลงกับสานักงบประมาณ
๒.๔.๒ งบดาเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค สามารถถัวจ่ายกัน
ได้ภ ายในงบนี้ ยกเว้น รายจ่า ยประเภทค่า สาธารณูป โภคจะนาไปใช้จ่า ยในประเภทอื่น ได้ ก็ต่อ เมื่อ ไม่มีห นี้
ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ
๒.๔.๓ งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ไม่สามารถถัวจ่ายได้ ให้ใช้จ่าย
ตามรายการและวงเงินที่ได้รับจัดสรร
๒.๔.๔ งบเงินอุดหนุน ได้แก่
(๑) เงิน อุดหนุ น ทั่ว ไป อุดหนุน ให้ นิติบุคคล เอกชน กิจการอัน เป็น สาธารณประโยชน์
หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการขอรับเงินอุดหนุนอุดหนุนให้หน่วยงาน
ลักษณะพิเศษของรัฐ เช่น องค์การมหาชน มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เป็นต้น ให้ใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ (ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายลงทุน) ไม่สามารถถัวจ่ายได้ ให้ใช้จ่ายตามรายการและจานวนเงินที่กาหนด
(๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ใช้จ่ายในลักษณะค่ าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่กาหนด
เช่น ค่า ใช้จ่า ยลงทุน ในรายการครุภัณ ฑ์ รายการค่า ที่ดิน หรือ รายการค่า สิ่ง ก่อ สร้า ง ให้ใ ช้จ่า ยตามรายการ
และจานวนเงินที่กาหนด และหากเบิกจ่ายในลั กษณะงบรายจ่ายใด (งบบุคลากร/งบดาเนินงาน/งบลงทุน) ก็ถือ
ปฏิบัติเหมือนงบรายจ่ายนั้น
๒.๔.๕ งบรายจ่ายอื่น ได้แก่ ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
เงิน ราชการลั บ ค่ าใช้จ่ ายในการเดิ น ทางราชการต่างประเทศชั่ว คราว ค่าใช้จ่า ยสาหรับ กองทุ น หรือเงินทุ น
หมุนเวียน ให้ใช้จ่ายตามรายการและจานวนเงินที่กาหนด และหากเบิกจ่ายในลักษณะงบรายจ่ายใด (งบบุคลากร/
งบดาเนินงาน/งบลงทุน) ก็ถือปฏิบัติเหมือนงบรายจ่ายนั้น
๒.๕ การโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดาเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารงานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาจั ง หวั ด และจะต้ อ งแสดงเหตุ ผ ลความจ าเป็ น
หรือความเหมาะสมได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งัััััััั
ความสอดคล้ อ งก บยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ั แผนแม่ บ ทัแผนปฏิ รู ป ประเทศัและเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารััััััััััััััััััั
ของกระทรวงมหาดไทยด้วยัและต้องไม่ทาให้เป้าหมายผลผลิต/โครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเปลี่ยนแปลงลดลงในทางที่เป็นสาระสาคัญ และค่าสาธารณูปโภคค้างชาระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๒.๕.๑ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ตามอานาจของหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ มี ๓ ลักษณะ (การโอนทั้ง ๓ ลักษณะ ให้เลือกใช้ให้ยืดหยุ่น คล่องตัวและถูกต้อง) คือ
(๑) การโอนเปลี่ ย นแปลงระหว่ า งงบรายจ่ าย และระหว่ างผลผลิ ต /โครงการ ภายใต้
แผนงานเดียวกัน หัวหน้าส่วนราชการฯ มีอานาจโอน/เปลี่ยนแปลงรายการ ได้ด้วยตนเอง ยกเว้น

- 118 - รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
- การกาหนดอัตราบุคลากรที่ตั้งใหม่
- ต้องไม่เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ/ค่าที่ดิน
- ค่าเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
- ค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป
- ค่าสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
(๒) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ภายใต้แผนงานเดียวกัน ได้แก่
- การกาหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่
- ค่าที่ดิน หรือ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
- ค่าเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผน
- ค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ขึ้นไป
- ค่าสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท ขึ้นไป
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะใหม่ (ยกเว้นทดแทน)
(๓) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพื่อเพิ่มวงเงินค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ภายใต้แผนงานเดียวกัน ต้องเป็นกรณีจัดหาแล้วไม่ได้ ราคาเกินวงเงินไม่เกิน ๑๐% หัวหน้าส่วนราชการ สามารถ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย จากงบรายจ่ายใด ๆ หรือนาเงินนอกงบประมาณมาสมทบได้ด้วยตนเอง
ยกเว้น
- ต้องเป็นรายการที่ได้จัดสรร หรืออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว
- ต้องไม่เป็นรายก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
- ราคาต่อหน่วย หมายถึง หนึ่งหน่วยเป็นหนึ่งรายการ
๒.๕.๒ การโอนเปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณรายจ่ า ยที่ ต้ อ งตกลงกั บ ส านั ก งบประมาณ
การโอนนอกเหนื อ จากที่ไ ด้ม อบอ านาจไว้ กระทรวงมหาดไทยต้ องพิ จารณาและขอท าความตกลงกั บ ส านั ก
งบประมาณ ดังนี้
(๑) วิเคราะห์ความจาเป็น
(๒) หากต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ทาความตกลง
มาพร้อมกัน
(๓) ให้จัดทาและส่งด้วยระบบ GFMIS และจัดทาหนังสือขอตกลงกับ สานักงบประมาณ
และสานักงบประมาณจะตอบเป็นหนังสือและส่งด้วยระบบ GFMIS
(๔) ส านั กงบประมาณจะต้องวิเคราะห์ ความจาเป็น การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ให้ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณด้วย
๒.๕.๓ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อ น
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าส่วนราชการต้องพิจารณา ดังนี้
(๑) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน
(๒) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานแผนงานบุคลากรภาครัฐ
(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายที่เป็นผลทาให้เกิดรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ
(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายข้าม“แผนงาน”หรือ“ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก”
(๕) ต้ องตรวจสอบตามพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีก ารบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ด้วยว่า
- ไม่อาจดาเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้
- หมดความจาเป็น ไม่เป็นประโยชน์
- หากดาเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจาเป็น
- มีความจาเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
๒.๖ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ส่วนราชการที่มีความจาเป็นต้องใช้งบกลาง ให้ขอทา
ความตกลงกับ ส านั กงบประมาณ โดยแสดงรายละเอี ยด แผนงาน ผลผลิ ต /โครงการ รายการ ที่ จะเบิก จ่า ย
ในงบรายจ่ า ย จ านวน และชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ของการขอใช้ โดยส่ ว นราชการขอเบิ ก จ่ า ยงบกลาง
จากกรมบัญชีกลางได้ตามรายการ ดังนี้
(๑) เงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
(๒) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
(๓) เงินเลื่อนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ
(๔) เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ
(๕) เงินสมทบของลูกจ้างประจา
(๖) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
(๗) ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
กรณี ส่วนราชการได้รั บการจั ดสรรงบประมาณงบกลาง และน าไปใช้จ่ ายจนบรรลุ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายผลผลิต/โครงการ แล้วมีเงินเหลือจ่าย ให้นาส่งคืนคลัง ยกเว้นกรณีจาเป็น ต้องขอทาความตกลงกับ
สานักงบประมาณก่อน
๒.๗ การรายงานผล ส่วนราชการต้องมีระบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
(๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
(๒) รายงานประจาปีที่แสดงถึงความสาเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย การให้บริการ
โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

- 120 กรณี ที่ ไ ม่ จั ด ส่ ง รายงานตามระยะเวลาที่ ก าหนด โดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควร ต้ อ งแสดงเหตุ ผ ล
ความจาเป็ นต่อผู้ อานวยการสานักงบประมาณ กรณีที่ส่ว นราชการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สานักงบประมาณจะรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรี
๒.๘ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๒ กั น ยายน ๒๕๔๑ ก าหนดให้ กั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ไ ด้ เ ฉพาะ
กรณีมีห นี้ผูกพัน ไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติการกัน เงิน ไว้เ บิกเหลื่อ มปี/
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ได้ไม่เกิน ๖ เดือน เว้นแต่มีความจาเป็นต้องเบิกจ่ายเกิน ๖ เดือน ต้องขอทาความตกลงกับ
กระทรวงการคลั ง ได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน โดยต้องดาเนิ นการให้แล้ ว เสร็ จภายในวัน สุดท้ายของปีงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๒.๘.๑ กรณีมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ในระบบ GFMIS ผ่านระบบ GFMIS
Web Online
๒.๘.๒ กรณีที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและอยู่ระหว่างกระบวนการ ให้บันทึกเอกสารสารอง
เงินประเภท CX ผ่านระบบ GFMIS Web Online ตามแนวทางปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้
ผูกพัน
๒.๘.๓ กรณีร ายการเงิ น ชดเชยค่า งานก่อ สร้ า งตามสั ญ ญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K) รายการ
ค่าทดแทนเวนคืนที่ดิน รายการชดเชยเยียวยาที่จะต้องจ่ายให้กับประชาชน รายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าชดเชย
ดอกเบี้ ย รายการเงินอุดหนุ นให้ บ ริ การสาธารณะ รายการเงิน ชดเชยช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภัยพิ บัติกรณีฉุกเฉิน
รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนวิจัย ให้บันทึกเป็นเอกสารสารองประเภท CK ผ่านระบบ GFMIS Web
Online
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สป. โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๒๔๑ (มท.) ๕๐๓๒๑

๒.๙ การเงิน : การศึกษา วิเ คราะห์ก ฎหมาย ระเบีย บที่เ กี่ย วกับ การรับ และเบิก จ่า ยเงิน จากคลัง
เพื่อวางแผนและจัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาระบบ งานด้านการเงินของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม งบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบกระทรวง การคลัง
ว่าด้ว ยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการเบิกเงินจากคลั ง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่ งคลั ง พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบสานักนายก รัฐ มนตรีว่าด้ว ย
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔
๒.๙.๑ การเบิ ก จ่ ายเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสั งกั ดส านั กงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บุคคลภายนอก ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเบิกจ่ายค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้แก่เจ้าหนี้บุคคลภายนอก การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค การเบิกจ่ายงบลงทุน การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน

- 121 ข้าราชการ การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ การรับ -นาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน การหารือ ตกลงข้อ
ปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กับกระทรวงการคลัง
๒.๙.๒ การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน เงินประจา
ตาแหน่ง ค่าตอบแทน เงินเพิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา ค่าตอบแทนพนักงานราชการ การหักหนี้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ให้หน่วยงาน
ภายนอกและเจ้าหนี้บุคคลภายนอก การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา เช่ น ค่ารักษาพยาบาล
ค่าการศึกษาบุตร การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการการเมือง
๒.๙.๓ การเบิ ก เงิ น บ าเหน็ จ บ านาญ ตรวจสอบ จัด ท าข้ อ มู ล ผู้ เ กษี ย ณ ลาออก ตาม ก.พ. ๗
จากกองการเจ้าหน้าที่ และส่งแบบขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอเบิกเงินบาเหน็จบานาญให้แก่ข้าราชการ
และลูกจ้างประจา บันทึกการลงทะเบียนแบบขอรับเงินบาเหน็จ บานาญ บาเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ ในระบบ
บาเหน็จบานาญ (E-Pension) และระบบ E-fileing ในส่วนราชการผู้ขอรับบาเหน็จบานาญ การขอเบิกเงินบาเหน็จ
ดารงชีพ การเบิกบาเหน็จตกทอด การเบิกสวัสดิการให้ข้าราชการเกษียณ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สป. โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๘๘๕๒ (มท.) ๕๐๓๕๑

๒.๑๐ การบัญชี : การวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ความถูกต้องข้อมูล ทางบั ญชีใ นระบบ GFMIS เป็น การประเมิน ผลการปฏิบัติง านด้า นบัญ ชี
ในเรื่องของความถูกต้อง (Accuracy) ของยอดคงเหลื อในช่อง “ยอดยกไป” จากงบทดลองในระบบ GFMIS
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี เปรียบเทียบกับเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาข้อมูลทางบัญชี
จานวน ๘ รายการ ได้แก่ (๑) บัญชีเงินสดในมือ (๒) บัญชีเงิน ฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) (๓) บัญชีเงิน ฝากอื่น/
เงินประกันอื่น (๔) บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ/นอกงบประมาณ (๕) บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้
(๖) งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ (๗) บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่งไม่มียอดคงค้าง
(๘) บัญชีพักต้องไม่มียอดคงเหลือ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจ าปี ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก าหนดไว้ ใ นเรื่ อ งของความถู ก ต้ อ ง (Accuracy) เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณ
ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานบัญชี กองคลัง สป. โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๓๔๐๘ (มท.) ๕๐๓๒๒

- 122 ๓. การบริหารพัสดุ : การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดระบบจราจรและบัตรอนุญาต
ให้ยานพาหนะผ่านเข้าออกภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย มีกระบวนการทางานที่สาคัญ ดังนี้
๓.๑ การบริหารงานพัสดุ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาเนินการภายใต้ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- 123 ๓.๒ การบริ ห ารงานพั ส ดุ ประเภทการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ ก ด าเนิ น การภายใต้ ร ะเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- 124 ๓.๓ การบริหารงานพัสดุ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- 125 ๓.๓ การบริ ห ารงานพั ส ดุ ประเภทการตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี ด าเนิ น การภายใต้ ร ะเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- 126 ๓.๕ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ จัดระบบจราจรประเภทการขอมีบัต รอนุ ญาตน ายานพาหนะ
ผ่านเข้า - ออก บริเวณกระทรวงมหาดไทย ดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารพัสดุ กองคลัง สป. โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๖๒๑๑ (มท.) ๕๐๓๕๓

- 127 ๔. การกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
๔.๑ การกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของกระทรวงมหาดไทย
สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี หรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี มาตรการ
สนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
๔.๑.๑ การเร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข องกระทรวงมหาดไทย
โดยดาเนินการ ดังนี้
(๑) แจ้ งเวีย นมติคณะรั ฐ มนตรี หรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ห น่ว ยงานในสั งกัด
กระทรวงมหาดไทยทราบและถือปฏิบัติ
(๒) จัดทาแบบรายงานและรวบรวมประมวลผลการดาเนินงานในภาพรวมของกระทรวง
มหาดไทย กรณี ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่น ส านั กงบประมาณ กรมบั ญชี ก ลาง ให้ จั ด ทาข้ อมู ล ผลการใช้จ่ า ย
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี
(๓) จัดทาข้อมูลผลการบริหารงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยเพื่อประกอบการประชุม
ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
๔.๑.๒ การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
ของกระทรวงมหาดไทย มีการดาเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดนมี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร
เป็ น ประธาน หั ว หน้ า ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น รองประธาน หั ว หน้า ส่ ว นราชการระดับ กรม/
รัฐวิสาหกิจ (ที่ได้รับงบประมาณ) เป็นกรรมการ ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร ผู้ อานวยการกองคลั ง /ผู้ อานวยการกลุ่ มงานนโยบายและแผนรวม
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการฯ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการเร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี การประชุม เป็ น ประจาทุก เดือ น หรือ ตามที่ประธานสั่ งการ และมีการ Video
Conference System ไปยังจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้วย
(๓) ส รุ ป ข้ อ สั่ ง ก า ร จ า ก
การประชุ ม ฯ แจ้ ง เวี ย นให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวง มหาดไทยเร่ ง รั ด การด าเนิ น การ และ
ติดตามผลงานเพื่อสรุปเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป
๔.๑.๓ งานจั ด ท ารายงานผลการ
เบิ ก จ่ า ยงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) โดยดาเนินการ ดังนี้

- 128 (๑) จัดทารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยจากระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS เสนอผู้บริหารทุกสัปดาห์ และแจ้งเวียนทุกหน่วยงานทราบ
(๒) น าเข้ า ข้ อ มู ล GFMIS ในระบบศู น ย์ บั ญ ชาการกระทรวงมหาดไทย เป็ น ประจ า
ทุกสัปดาห์
๔.๑.๔ งานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ในระบบฐานข้อมูลแผน/
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EviMis) ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (สงผ.๓๐๑/๓๐๒) โดยดาเนินการ ดังนี้
(๑) บันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นการนาเข้าข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยในเบื้องต้นกลุ่มงานนโยบายและแผน
รวม สานักนโยบายและแผน จะบันทึกข้อมูลในขั้นตอนการเสนอคาของบประมาณก่อน และส่วนทีเหลือจะเป็น
การติดตามผลการดาเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงานผลให้สานัก
งบประมาณทราบ
(๒) แจ้ ง เวี ย นทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย รายงานผล
การปฏิบั ติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกวัน ที่ ๕ ของเดือน ตามแบบรายงาน สงป. ๓๐๑ (ตัวชี้วัดระดับ
เป้ า หมายและกิจ กรรม) สงป. ๓๐๒ (ผลการใช้จ่า ยงบประมาณ) และ สงป.๓๐๒/๑ (ผลการจัดซื้ อ จั ดจ้ างฯ
ซึ่งปีที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองคลัง สป. ดาเนินการ (เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบฯ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส
และ Prinout จากระบบเพื่อนาเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามรายงานสานักงบประมาณทุกสิ้นไตรมาส

ที่มา : คู่มือการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ด้วยระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ สานักงบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม สานักนโยบายและแผน สป. โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๔๒๐๓ (มท.) ๕๐๕๗๗

- 129 ๔.๒ การกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ได้รวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปั ญหา/อุป สรรคการดาเนิ น งานตามแผนปฏิบัติ ร าชการของจั งหวัด และกลุ่ มจั งหวั ด เพื่ อเป็ นข้อมู ล ประกอบ
การตัดสินใจ สาหรับการกากับ ติดตาม และสั่งการในระดับนโยบาย
เนื่องจากในแต่ละปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ า ย และเพื่ อ ใช้ ใ นการก ากั บ ดู แ ลและติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณหรือมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งสานักงบประมาณ
สานักนายกรัฐมนตรี ได้กาหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน
และรายไตรมาส เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการปฏิ บัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลได้ ก าหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ทุกปีงบประมาณ
อาทิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป้าหมายการเบิกจ่าย
ภาพรวมร้ อยละ ๙๖ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมร้อยละ ๙๖
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมาได้กาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไว้ที่ร้อยละ ๑๐๐
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดได้รวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ สาหรับการกากับ ติดตาม และสั่งการในระดับนโยบาย โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๔.๒.๑ ขอให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด เร่ งรัด ติดตามกากับดูแลหน่วยงานในสั งกัด ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดอย่างเคร่งครัด
๔.๒.๒ การติ ดตามผลการบริ หารงบประมาณของจังหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดประจาปี งบประมาณ
โดยใช้ รู ป แบบการท างานผ่ า นไฟล์ เอกสารอิ เล็ กทรอนิกส์ เพื่อ ติด ตามความก้า วหน้ า การใช้ จ่า ยงบประมาณ
การดาเนิ นงานโครงการตามแผนปฏิบั ติร าชการประจาปี งบประมาณ ปัญหา/อุปสรรคการดาเนิ นงานในพื้น ที่
ของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ตามแบบรายงานที่ ส านั ก พั ฒ นา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดออกแบบ ทั้งนี้ แบบรายงาน
จะมี ๒ ลักษณะคือ (๑) รายงานรายรอบปกติ รายงานทุกวันที่ ๕
ของทุก เดือ น และ (๒) แบบรายงานเพิ่ม เติม ตามสถานการณ์
ตามความจาเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๘๒๑ (มท.) ๕๐๔๓๑

- 130  ด้านระบบคน
๑. การสรรหา
๑.๑ การสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นภารกิจที่มีความสาคัญในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของทุ ก ส่ ว นราชการ เนื่ อ งจากเป็ น ภารกิ จ ที่ ท าให้ ส่ ว นราชการได้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ
และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานในตาแหน่งต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ส่ วนราชการบรรลุเป้าหมาย
การปฏิบั ติร าชการได้อ ย่างมีคุ ณภาพและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ทั้ งนี้ การสรรหาและคั ดเลื อกเป็น กระบวนการที่ มี
ความต่อเนื่ องกัน โดยการสรรหาเป็ นกระบวนการค้น หาและจูงใจให้ บุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งเข้ามาสมัครงานกับส่วนราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่สาคัญและต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ รวมทั้ง ต้องกาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ต้องการและการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน สาหรับการคัดเลือกบุคคลจะเป็นกระบวนการพิจารณาบุคคลที่ ได้สรรหามาแล้ว นามา
คัดกรองเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด โดยยึดหลักการแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลบนสมมติฐานที่ว่าบุคคล
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติภารกิจการสรรหาและคัดเลือก จะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๒ (๑) ที่กาหนดว่า การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
และแต่ งตั้ ง ให้ ดารงต าแหน่ ง ต้ องค านึ งถึ ง ความรู้ ความสามารถของบุค คล ความเสมอภาค ความเป็ น ธรรม
และประโยชน์ของทางราชการ และมาตรา ๕๒ ที่กาหนดว่า การสรรหาให้ไ ด้บุค คลมาบรรจุเ ข้า รับ ราชการ
เป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม และคานึงถึงพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ รวมถึงต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกที่ ก.พ. กาหนด
๑.๒ การประเมินบุคคล
การประเมินบุคคลเป็นภารกิจที่มีความสาคัญในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนราชการ
เนื่องจากเป็นกระบวนการในการวัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะของข้าราชการ
ว่ามีความเหมาะสมกับตาแหน่ งที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้น ๆ หรือสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร
เพื่อให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไปขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
สั ม ฤทธิ์ ซึ่ง ภารกิ จ ในส่ ว นของการประเมิน บุ ค คลในความรับ ผิ ด ชอบของกลุ่ มงานสรรหาและประเมิน บุค คล
ได้แก่ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมินบุคคล/ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นหรือการรับโอนมารับราชการในสังกัด การประเมินบุคคล/ผลงานเพื่อขอรับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และเงินประจาตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติภารกิจการประเมินบุคคลดังกล่าว จะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๒ (๒) และ (๕) ที่กาหนดว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลต้อง
คานึ ง ถึง ผลสั ม ฤทธิ์ และประสิ ทธิ ภ าพขององค์ ก รและลั กษณะของงาน โดยไมเลื อ กปฏิบั ติอ ย่า งไมเป็น ธรรม

- 131 และการเลื่อนตาแหน่งัและการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมัโดยพิจารณาจากผลงาน
ศั ก ยภาพ และความประพฤติ และจะน าความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งหรื อ สั ง กั ด พรรคการเมื อ งมาประกอบ
การพิจารณามิได้ รวมถึง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒ นาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป. โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓ (มท.) ๕๐๓๘๑

๒. การรักษาไว้
๒.๑ การปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารอัตรากาลัง
๒.๑.๑ การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและอั ต ราก าลั ง ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงมหาดไทย (กรณีตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอำวุโส ลงมำ)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๗ บัญญัติให้ อ.ก.พ.
กระทรวง มีอานาจกาหนดตาแหน่ง ทั้งจานวน ประเภท สายงาน และระดับ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.
กาหนด โดยต้องคานึงถึงเหตุผลความจาเป็น ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ประกอบกับ
กลุ่ มงานวางแผนอัตรากาลั ง มีห น้ าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากลั่ น กรองเพื่อจัดระบบโครงสร้าง
และอัตรากาลังของส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดสานักงาน
ปลั ด กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย
ที่ อ ยู่ ใ นอ านาจของ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้ อ มทางการบริ ห าร อั น เนื่ อ งมาจา ก
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป
ประเทศ และนโยบายส าคั ญ ของรั ฐ บาล ซึ่ ง ส่ ง ผล
กระทบท าให้ ส่ ว นราชการมี ภ าระงานเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุง
โครงสร้ า งและอั ต ราก าลั ง เพื่ อให้ มี ค วามเหมาะสม
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสาคัญต่าง ๆ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนแก้ ไ ขปั ญ หา
ความเดื อ ดร้ อ น และตอบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล

- 132 อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานกลั่นกรองการกาหนดตาแหน่ง
ประเภทวิชาการและประเภททั่วไปของกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณากลั่นกรองการกาหนดตาแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญตามความนัยมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชานาญการและชานาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชานาญงาน
และอาวุโส) รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองการจัดโครงสร้างและอัตรากาลัง ก่อนนาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย
พิจารณา
๒.๑.๒ การปรั บ ปรุ งการกาหนดต าแหน่ง ระดั บ สู ง ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงมหาดไทย (กรณีตำแหน่งประเภทบริหำร ระดับต้น และระดับสูง ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ และระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ)
พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๗ บัญญัติให้ อ.ก.พ.
กระทรวง มีอานาจกาหนดตาแหน่ง ทั้งจานวน ประเภท สายงาน และระดับ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.
กาหนด โดยต้องคานึงถึงเหตุผลความจาเป็น ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ประกอบกับ
กลุ่ มงานวางแผนอัตรากาลั ง มีห น้ าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากลั่ น กรองเพื่อจัดระบบโครงสร้าง
และอัตรากาลั งของส่ว นราชการต่าง ๆ ในสั งกัด
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
กระทรวงมหาดไทยที่ อ ยู่ ใ นอ านาจของ อ.ก.พ.
กระทรวงมหาดไทยให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลง สภาพ
แว ดล้ อ มทางการบริ ห าร อั น เนื่ อ งมาจาก
ยุ ท ธศาสตร์ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล ซึ่งส่งผลกระทบทาให้ส่วนราชการมีภาระ
งานเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภ าพ
จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารก าหนดต าแหน่ ง เพื่ อ ให้ มี
ความเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายส าคั ญ ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตลอดจนสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น
และตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิผล
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ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณารายละเอียดการกาหนดตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง
ประเภทอานวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับ
ทักษะพิเศษ ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนนาเสนอ อ.ก.พ.
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
๒.๑.๓ การบริหารอัต รากาลังจากผลการเกษียณอายุราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นการ
ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๖๒ เห็ น ชอบ
มาตรการบริ ห ารจั ด การก าลั ง คนภาครั ฐ (พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ตามที่ ค ณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ
โดยให้อานาจ อ.ก.พ.กระทรวงในมติคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบ
มาตรการบริ ห ารจั ด การก าลั ง คนภาครั ฐ (พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ตามที่ ค ณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ
โดยให้อานาจ อ.ก.พ.กระทรวงใน
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นการ
ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๖๒ เห็ น ชอบ
มาตรการบริ ห ารจั ด การก าลั ง คนภาครั ฐ (พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ตามที่ ค ณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ
โดยให้อานาจ อ.ก.พ.กระทรวงใน
สานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. ได้จัดทาแนวทางปฏิบัติตามมาตรการฯ
เพื่อให้ส่วนราชการใช้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คปร. กาหนด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ
๑) ต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารและต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการ ให้ จั ด สรรอั ต รา
ข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุคืนส่วนราชการเดิมทั้งหมด เพื่อให้ส่วนราชการสามารถบริหารอัตรากาลัง
ได้อย่างต่อเนื่องทันที
๒) ตาแหน่งประเภทวิชาการและตาแหน่งประเภททั่วไป ให้จัดสรรอัตราข้าราชการ
ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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ส่วนราชการ
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ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
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บริหารและ
อานวยการ
คืนส่วนราชการ
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จัดสรร
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วิชาการและทั่วไป

(๒) หลักเกณฑ์การบริหารอัตรากาลังลูกจ้างประจา
ให้ ยุ บ เลิ ก อั ต ราลู ก จ้ า งประจ าที่ ว่ า งจากผลการเกษี ย ณอายุ และว่ า งโดยเหตุ อื่ น
ในระหว่างปีของทุกส่วนราชการ เว้นแต่มีเหตุผลความจาเป็นให้เสนอ คปร. พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
ได้กาหนดให้ส่วนราชการสามารถใช้เป็นแนวทางบริหารอัตรากาลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยการจัดสรรอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ การปรับลดอัตรากาลังข้าราชการโดยการทดแทนอั ตราว่างด้วยการจ้างงาน
รูปแบบอื่น การบริหารอัตรากาลังลูกจ้างประจา และการจัดสรร
อัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพื่อให้ส่วนราชการบริหารจัดการ
อัตรากาลังให้เกิดประโยชน์แ ละคุ้มค่า ทั้งนี้ เป็นอานาจของ
อ.ก.พ. กระทรวง ในการพิจารณา ซึ่งขึ้นอยู่กับความจาเป็น
ตามภารกิ จ ของส่ ว นราชการ และไม่ เ ป็ น การเพิ่ ม อั ต รา
ข้าราชการตั้งใหม่ในภาพรวมยกเว้น กรณีที่มีความจาเป็น
อย่ า งยิ่ ง และหากไม่ ด าเนิ น การจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดาเนิน การภารกิจ ของภาครั ฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติโดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
๒.๑.๔ การบริหารจัดการกรอบอัตรากาลัง
พนักงานราชการของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ภายหลั ง การปฏิ รู ป ระบบราชการ
เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ส านั ก งาน ก.พ. ได้ น าระบบลู ก จ้ า ง
สัญญาจ้างเดิมมาปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานในหน่วยงาน
ภาครั ฐ ให้ มีความหลากหลายและยื ดหยุ่ นมากขึ้ น โดยได้
เปลี่ ย นชื่ อ จาก “ลู ก จ้ า งสั ญ ญาจ้ า ง” เป็ น “พนั ก งาน
ราชการ” เพื่อดึงดูดใจและแสดงสถานะที่ชัดเจนตลอดจนการวางระบบบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงาน
ราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมายความถึงบุคคลซึ่งได้รับการ
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ปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น
ทั้งนี้ ส่วนราชการจะมีกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการของแต่ละส่วนราชการประเภทใด
จานวนเท่าใด จะเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ (คพร.) กาหนด โดยกรอบอัตรากาลั ง
พนั ก งานราชการของส่ ว นราชการ จะด าเนิ น การจั ด ท าในทุ ก ๔ ปี ซึ่ ง กรอบอั ต ราก าลั ง พนั ก งานราชการ
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน คือ กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ มีจานวนทั้งสิ้น ๕๔๐ อัตรา แต่สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยยังไม่สามารถจ้างได้
เต็มกรอบที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวข้างต้น โดยจ้างได้เพียง ๔๓๓ อัตรา เนื่องจากต้องรอลูกจ้างประจาที่กาหนด
เป็นฐานกรอบพนักงานราชการ อีกจานวน ๙๗ อัตรา เกษียณอายุราชการ เสียชีวิต ลาออก จึงจะสามารถกาหนด
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการเพื่อทดแทนได้ นอกจากนี้ ส่วนราชการยังมีกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ
เพิ่ มเติ มที่ เ กิด จากการทดแทนอั ตราว่า งจากผลการเกษี ยณอายุ ข องข้ าราชการ ซึ่ง เป็น ไปตามคณะรั ฐ มนตรี
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมาตรการบริหารจัดการกาลัง คนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
โดยให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาตามแนวทางที่ คปร. กาหนด ซึ่งในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็ นส่ วนราชการขนาดกลาง (มีอัตราข้าราชการตั้งแต่ ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ อัตรา) ให้ทดแทนอัตราข้าราชการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไปที่ว่างจากผลการเกษียณอายุเป็นพนักงานราชการ ร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้
กรณีตาแหน่งพนักงานราชการที่ทดแทนตาแหน่งลูกจ้างประจาและข้าราชการดังกล่าว ส่วนราชการจะดาเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างได้ต่ อเมื่อสานักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณสาหรับการจ้างพนักงาน
ราชการแล้ว จึงจะสามารถดาเนินการได้
เพื่อให้ การบริ ห ารทรั พยากรบุคคลของส านักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทยในส่ ว นของ
พนักงานราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามที่คณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ (คพร.) กาหนด
กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้สารวจข้อมูลอัตรากาลังลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการ
เสี ย ชี วิ ต ลาออก เมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณรวมถึ ง พนั ก งานราชการที่ เ กิ ด จากการทดแทนอั ต ราว่ า งจากผล
การเกษียณอายุ ของข้าราชการเพื่อศึกษา วิเคราะห์และจัด ทาข้อมูลนาเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอ
ความเห็นชอบการจัดสรรอัตรากาลังพนักงานราชการให้แก่หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยพิจารณาจากภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายใหม่
การกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และนโยบาย/ภารกิจส าคัญที่รั ฐบาลมอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยดาเนิน การ รวมถึง
ความต้อ งการด้ า นอั ต ราก าลั งของหน่ ว ยงาน รวมทั้ งขอรั บการสนั บ สนุน งบประมาณจากส านั กงบประมาณ
สาหรับการจ้างพนักงานราชการดังกล่าวด้วย โดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง กองการเจ้าหน้าที่ สป. โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๘๗๙๐ (มท.) ๕๐๓๘๖
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๒.๒.๑ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ตัวอย่ำง กรณี ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ)
ภารกิจของกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป. ในการแต่งตั้ง
ข้าราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการตาแหน่งว่าง ทาให้มีผู้ปฏิบัติราชการในตาแหน่งที่ว่างอยู่ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่าง กรณีการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ จะดาเนินการต่อเนื่องจาก
กระบวนการสอบคัดเลือกของกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล โดยเมื่อได้รับรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว
กลุ่มงานบรรจุฯ จึงดาเนินการเสนอให้ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งให้ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก รักษาการในตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ (อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๗ (๙) และมาตรา ๖๘ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) พร้อมทั้งแจ้งวันที่ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่ง รวมถึงแจ้งให้ส่งผลงาน
เพื่อประเมินตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยเมื่อข้าราชการดังกล่าวผ่านการประเมินผลงานเรียบร้อยแล้ว
จึงดาเนินการเสนอให้ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
ตามที่ได้รักษาการอยู่ต่อไป (อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๗ (๙) และมาตรา ๖๓ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑)
๒.๒.๒ การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
(๑) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒ (๓)
กาหนดว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นซึ่ง ก.พ. รับรองว่า
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
และกาหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตาแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
อาจปรับให้ได้รับเงินเดือนในตาแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตราที่ ก.พ. กาหนดตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๑) ผู้ ได้รั บ ประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเพิ่มขึ้น หรือสู งขึ้ น
จากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจะต้องดารงตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกาศนียบัต ร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
๒) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดารงตาแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง โดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
๓) ผู้ได้รับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดารงตาแหน่งที่ ได้รับ
แต่งตั้ง โดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๔) ผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้คัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ปรับให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไม่ก่อนวันที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
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เรื่อง การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ดังนี้
๑) ปริ ญ ญาเอก หรื อ เที ย บเท่ า ได้ รั บ เงิ น เดื อ นประเภทวิ ช าการระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
จานวน ๒๑,๐๐๐ บาท
๒) ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า ได้รับเงินเดือนประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
จานวน ๑๗,๕๐๐ บาท
๓) ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต ร
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนีย บัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้รับเงินประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จานวน ๑๑,๕๐๐ บาท
ตัวอย่า ง นาย ก. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้วุฒิ ปริญญาตรี ซึ่งได้รับเงินเดือน
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งนาย ก. มีวุฒิปริญญาโท นาย ก. จะต้องดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๑ ปี จึงจะได้รับเงินเดือนของวุฒิปริญญาโท จานวน ๑๗,๕๐๐ บาท
๒.๒.๓ การจัดทาสัญญาจ้างพนักงานราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ภารกิจของกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป. ในการจัดทา
สัญญาจ้างพนักงานราชการของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม
เมื่ อ วั น ที่ ๙ ธั น วาคม ๒๕๔๖ ที่ มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การของระบบบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานราชการ
หรือ “ระบบพนักงานราชการ” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการพัฒนาระบบการจ้างพนักงานราชการ ที่มีลักษณะ
เป็ น ระบบสั ญ ญาจ้ า ง เป็ น กลไกรองรั บ การจ้ า งงาน ซึ่ ง ท าให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารรู ป แบบการจ้ า งงาน
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจ โดยใช้สัญญาจ้างเป็นข้อกาหนดหรือเงื่อนไขในการจ้างงาน ซึ่งถือเป็น
เครื่ องมือสาหรับ การบริห ารผลการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณด้านบุคลากร และการบริหารกาลั งคน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจาเป็นตามเงื่อนไขการทางาน สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ที่เน้นความยืดหยุ่นและความคล่องตัว ซึ่งเมื่อกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้า ที่ สป.
ได้ทาการสรรหาและคัดเลื อกบุ คคลเพื่อ เป็ นพนั กงานราชการในตาแหน่ งต่าง ๆ ตามหลั กเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกาหนดกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป.
จะดาเนิ นการจั ดทาสัญญาจ้ างพนักงานราชการ ซึ่งระบุประเภท ตาแหน่ง สังกัด ระยะเวลาการปฏิบัติห น้าที่
และภาระงานหรื อหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบที่ ห น่ว ยงานในสั งกั ด ส านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้
รวมถึงสิทธิประโยชน์และข้อบังคับของพนักงานราชการไว้ในสัญญาจ้างเสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนามจ้าง
๒.๒.๔ การจัดระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ภารกิจของกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป. ในการจัดระบบ
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Database) ของข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงาน
ราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งบุคลากร
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อิเล็กทรอนิกส์ และในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการดารงตาแหน่ง ประวัติการศึกษา การอบรม/ดูงาน/สัมมนา ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ความเชี่ยวชาญพิเศษการดาเนินการทางวินัย เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อที่จะนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ต่อไปรวมทั้งเพื่อนามาประกอบการตัดสินใจและการกาหนดนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์เช่น การวางแผนอัตรากาลัง (Manpower Planning)
การกาหนดสายทางความก้าวหน้าในอาชีพ (CareerPath) การกาหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ที่จาเป็นสาหรับบุคลากรในสังกัด การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน
และค่าตอบแทนการจัดสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร แผนการพัฒนา
เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital literacy) เป็นต้น
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป. โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๗๐๙๗ (มท.) ๕๐๓๖๓

๒.๒.๕ การเปลี่ ย นสายงาน (ชื่ อ ต าแหน่ ง ) และกลุ่ ม งานของลู ก จ้ า งประจ า ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ส านั กงาน ก.พ. ก าหนดให้ มี การ
บริหารอัตรากาลังลูกจ้างประจา เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
กับภารกิจและความจาเป็นในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ในเรื่ อ งการปรั บ ระดั บ ชั้ น งาน การเปลี่ ย นส ายงาน
(ชื่ อต าแหน่ ง) และกลุ่ มงาน และการตั ดโอนอั ตราก าลั ง
ซึ่งให้อานาจแก่ส่วนราชการในการบริหารอัตรากาลังลูกจ้าง
ประจ าในลั กษณะดังกล่ าวได้ โดยส านั กงานปลั ดกระทรวง
มหาดไทยได้ มี แนวทางการเปลี่ ยนสายงาน (ชื่ อต าแหน่ ง)
และกลุ่มงานของลูกจ้างประจ า ซึ่งกาหนดตามเงื่อนไขและ
หลั ก เกณฑ์ ใ นการบริ ห ารอั ต ราก าลั ง ที่ ส านั ก งาน ก.พ.
ได้กาหนด เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยและส านั ก งานจั ง หวั ด ถื อ ปฏิ บั ติ ใ นกรณี ที่ มี
ลูกจ้างประจาในสังกัดมีความประสงค์จะเปลี่ยนสายงาน
(ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงาน
เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง)
และกลุ่มงานของลูกจ้างประจา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และให้การปฏิบัติ
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ของทางราชการ โดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง กองการเจ้าหน้าที่ สป. โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๘๗๙๐ (มท.) ๕๐๓๘๖

๒.๓ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและบริหำรค่ำตอบแทน)
ให้ ผู้ บั งคับบั ญชามีหน้ าที่ป ระเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้าง/เลื่อนค่าตอบแทน การให้ออกจากราชการ/การต่อสัญญาจ้าง/
การเลิ กจ้ างของข้ า ราชการ/ลู ก จ้ า งประจ า/พนั ก งานราชการของส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยทั้ ง นี้
ตามระเบีย บ หลั กเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด และผลการประเมินให้น าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย
๒.๓.๑ การบริหารผลการปฏิบัติราชการสาหรับข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ดาเนินการปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้
- รอบที่ ๑ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
- รอบที่ ๒ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
(๒) การประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ของงานโดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๐ และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยมีสัดส่วนร้อยละ ๓๐
ทั้งนี้ กรณี ที่ เป็ น การประเมิน ผลการปฏิ บัติ ร าชการของข้ าราชการที่ อยู่ ร ะหว่า งทดลองปฏิ บัติ ห น้ าที่ ราชการ
หรื อ มีร ะยะเวลาทดลองปฏิบั ติ ห น้ าที่ ร าชการอยู่ใ นระหว่ างรอบการประเมิ น ให้ ป ระเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ข องงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐
(๓) ในแต่ละรอบการประเมิน แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น
ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยคะแนนต่าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
(๔) ให้ ผู้ ป ระเมิน ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ในรอบการประเมินต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น
(๕) การเลื่อนเงินเดือน ให้นาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปประกอบการเลื่อน
เงินเดือน โดยเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) ภายในวงเงินร้อยละ
๓ ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มีนาคม และ ๑ กันยายน ตามลาดับ
๒.๓.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานสาหรับลูกจ้างประจาสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดาเนินการปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป
- ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปี
เดียวกัน

- 140 (๒) การเลื่อนขั้นค่าจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาพิจารณา
ประกอบการเลื่อนขั้นค่าจ้าง โดยคานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการโดยให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ปีละสองครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
- ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป
(๓) การพิจ ารณาเลื่ อนขั้นค่าจ้างปีล ะ ๒ ครั้ง ตามผลการปฏิบัติงาน (ครึ่งขั้น หนึ่งขั้น
หนึ่งขั้นครึ่ง) โดย
- ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก (วันที่ ๑ เมษายน) ให้คุมจานวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นหนึ่งขั้น
ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของอัตราลูกจ้างประจาที่ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม
- ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง (วันที่ ๑ ตุลาคม)ให้อยู่ภายในวงเงินเลื่อนขั้น ร้อยละ ๖ ของ
จานวนอัตราค่าจ้างที่มีผู้ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน โดยให้นาจานวนเงินที่ได้ในการเลื่อนขั้นครึ่งปีแรก (วันที่ ๑
เมษายน) มาหักออกก่อน (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) ทั้งนี้ จานวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างรวมกันทั้งปีสองขั้น
จะต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจานวนลูกจ้างประจาที่ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม
๒.๓.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนสาหรับพนักงานราชการทั่วไป
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ดาเนินการปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้
- ครั้ ง ที่ ๑ ประเมิ น ผลในช่ ว งการปฏิ บั ติ ง านระหว่ า งวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ถึ ง วั น ที่
๓๑ มีนาคมของปีถัดไป
- ครั้ ง ที่ ๒ ประเมิ น ผลในช่ ว งการปฏิ บั ติ ง านระหว่ า งวั น ที่ ๑ เมษายน ถึ ง วั น ที่
๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
โดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๘๐ และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนร้อยละ ๒๐
(๓) ในแต่ ล ะรอบการประเมิ น ให้ น าผลการประเมิ นผลการปฏิ บัติ ง านมาจัด กลุ่ มตาม
ผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยกาหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละ
ระดับผลการประเมิน ดังนี้
ดีเด่น
๙๑ – ๑๐๐
คะแนน
ดีมาก
๘๕ – ๙๔
คะแนน
ดี
๗๕ – ๘๔
คะแนน
พอใช้
๖๕ – ๗๔
คะแนน
ต้องปรับปรุง น้อยว่า ๖๕
คะแนน

- 141 (๔) ผลการประเมิน ผลการปฏิ บัติ งาน น าไปประกอบการต่ อสั ญญาจ้ าง โดยผู้ ที่ไ ด้รั บ
การพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันในปีที่
จะต่อสัญญาจ้างไม่ต่ากว่าระดับดี
(๕) การเลื่อนค่าตอบแทนประจาปี ให้นาผลการประเมินไปประกอบการเลื่อนค่าตอบแทน
โดยผู้ที่จะได้รับการเลื่อนค่าตอบแทน ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมาไม่น้อยกว่า
๘ เดือน และให้พนักงานราชการได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี ทั้งนี้ ให้พิจารณา
เลื่ อนค่าตอบแทนพนั กงานราชการที่มีผ ลการปฏิบั ติงานไม่ต่ากว่าระดับ ดี ได้ไม่เกิน อัตราร้ อยละ ๖ ของฐาน
ค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน โดยคุม วงเงิน ไม่เ กิน ร้อ ยละ ๔ ของอัต ราค่า ตอบแทนพนัก งานราชการ
ณ วันที่ ๑ กันยายน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและการบริหารค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่ สป.
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๓๕ (มท.) ๕๐๘๐๒

๒.๔ การดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
๒.๔.๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ ก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่ งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานแก่ผู้กระทาความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบาเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับ
พระราชทาน จึงกาหนดให้กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ สานั กงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย พิจารณากลั่นกรองผู้ประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในส่วนของสานักงาน
ปลั ด กระทรวงมหาดไทย และรวบรวม กลั่ นกรองผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอขอพระราชทานเครื่อ งราชอิ ส ริ ยาภรณ์
ของกระทรวงมหาดไทย ก่อนนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปีของกระทรวงมหาดไทย และเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบและส่งให้สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๔.๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
กลุ่ มงานสวั ส ดิ การและประโยชน์ เกื้ อกู ล กองการเจ้ าหน้ าที่ ส านั กงานปลั ดกระทรวง
มหาดไทย พิจารณากลั่นกรองผู้ประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ์ในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และรวบรวม กลั่นกรองผู้ประสงค์จะเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ที่กระทรวงมหาดไทยได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งผ่านการ
ประชุมจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว ก่อนนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ กระทรวงมหาดไทย และเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ความเห็นชอบและส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- 142 ๒.๔.๓ การจ่า ยเหรี ยญให้กับผู้ไ ด้รั บพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรี ชนและเหรี ยญราชการ
ชายแดน การเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน การรับรองคาขอมีบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน และการเป็นเจ้าพนักงานออกบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้บริการจ่ายเหรียญ ออกบัตรประจาตัว ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
โดยจะพิจารณาตรวจสอบจากรายชื่อที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีขั้นตอนการจ่ายเหรียญและการจัดทา
บัตรปรากฏตาม Infographic ดังนี้
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กลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และรวบรวมผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนที่ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนในหน่วยงานก่อนเสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและส่งให้สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการต่อไป
๒.๕ การจัดทาสวัสดิการให้กับบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้
สารวจความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและดาเนินการ
จัดทากิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจาปี การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง การยกย่องเชิดชูให้กับผู้ปฏิบัติงานมาด้วยความเรียบร้อย การจัดทาประกันความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ความไม่ส งบในจังหวัดภาคใต้ การจัดทาข้อตกลงกับสถาบันการเงิน เพื่อดาเนินการ
เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น และเป็นฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับทะเบียนประวัติผู้เป็นสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห์ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ สป. โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๕๖๕ (มท.) ๕๐๓๗๕

๒.๖ การจัดทาคาสั่งมอบอานาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ บัญญัติว่า อานาจในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดาเนินการอื่นที่ผู้ดารงตาแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้าม
เรื่องการมอบอานาจไว้ ผู้ดารงตาแหน่งนั้นอาจมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการ
อื่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
การมอบอานาจต้องเป็นไปเพื่ออานวยความสะดวก ความคุ้มค่า รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติร าชการ กระจายอานาจการตัดสิ นใจ และไม่เป็ นการเพิ่มขั้นตอนหรื อระยะเวลา และการมอบอานาจ
ให้ทาเป็นหนังสือ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอานาจให้ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจตามความนัยมาตรา ๕
และมาตรา ๘ แห่ ง พระราชกฤษฎีก าว่าด้ว ยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น เพื่อให้ การบริหารราชการ
ของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว ต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว เหมาะสม ลดขั้นตอน
การปฏิบัติ ราชการ กระจายอานาจ การตั ดสิ น ใจและความรั บ ผิ ด ชอบจึงมีก ารมอบอ านาจการปฏิบั ติร าชการ
มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ และมอบหมายภารกิจ ให้แก่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ โดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
ดังนี้
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หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง กองการเจ้าหน้าที่ สป. โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๘๗๙๐ (มท.) ๕๐๓๘๖

๓. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
สานักงาน ก.พ. ได้จั ดทาแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยได้กาหนด
ประเด็นและแนวทางการดาเนินการสาหรับบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐไว้ ๓ ประการ ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ระบบนิเวศในการทางาน (Ecosystem) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีสภาพแวดล้อมและระบบ
การท างานที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นากรอบความคิ ด และกรอบทั ก ษะ ส าหรั บ การท างาน ตลอดจน
การด าเนิ น ชี วิ ต ท่ า มกลางความท้ า ทายในยุ ค ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง สภาพแวดล้ อ มและระบบการท างานทั้ ง ทางกายภาพ
และจิตวิทยาที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรภาครัฐสามารถแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังตามกรอบ
ความคิด (Mindsets) และกรอบทักษะ (Skillsets) ออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง
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ที่มา : สานักงาน ก.พ.

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การทางานในยุคดิจิทัล และการสร้างนวัตกรรม
ที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการ
ในอนาคต โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีทักษะที่จาเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สร้างผลลัพธ์
เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อภาครั ฐและประชาชน
เพื่อการผสานการทางานกับการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่ ง นอกจากองค์ ความรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ที่จาเป็นสาหรับบุคลากรภาครัฐจะต้องมี เป็นพื้นฐานแล้ว
(อาทิ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ แผนปฏิรู ป ประเทศ การบริ ห าร
จั ด การภาครั ฐ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลภาครั ฐ
การบริหารงบประมาณ เป็นต้น) บุคลากรภาครัฐจะต้อง
มีทักษะที่จาเป็น ๓ กลุ่มทักษะ คือ (๑) ทักษะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Skillset) เป็นทักษะสาคัญในการตอบสนอง
ต่ อ บริ บทที่ เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วทั้ งในมิ ติ ข องการท างานและการใช้ ชี วิ ต เพื่ อน าไปสู่ การสร้ า งนวั ต กรรม
และการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐได้ (๒) ทักษะด้านภาวะผู้นา (Leadership Skillset) เป็นทักษะที่ช่วยให้บุคลากร
สามารถบริ ห ารจั ดการงานของตนเองได้ ตามบทบาทหน้ าที่ เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมตนเองในการเติ บ โต

- 146 ตามเส้น ทางอาชีพ และ (๓) ทักษะตามสายงาน (Functional Skillset) เป็นทักษะที่ช่ว ยให้บุค ลากรภาครัฐ
สามารถทางานของตนเองได้อย่างมืออาชีพ ตามบริบทของงานที่มีความเฉพาะและมีความแตกต่างกันไปตามสายงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง การมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและทางานบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่างเหมาะสม และทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้บุคลากรของภาครัฐ
มีคุณลักษณะในการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา ให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนรวม ทางานด้วยความเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับยุคดิจิทัล เพื่อร่วมกันสร้างภาครัฐ
ที่ทันสมัย เป็นที่พึ่งของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได้
กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย ตามแนวทางการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ดังนี้
๓.๑ ระบบนิเวศในการทางาน (Ecosystem)
กระทรวงมหาดไทยให้ค วามส าคัญ กับ ระบบนิเ วศในการท างาน (Ecosystem) ที่ส ่ง เสริม
และสนั บสนุ นให้ บุ คลากรในสั งกัดเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสภาพแวดล้ อมในการทางานที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ เช่น
(๑) ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีออนไลน์สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลา
(๒) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
(๓) อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดลาไปศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๔) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุค ลากรในสั งกั ดได้รั บทุ น การศึ กษาอย่า งต่ อ เนื่ อง เช่น ทุ นของ
สานักงาน ก.พ. ทุนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
๓.๒ พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets)
สถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นากรอบทั ก ษะ (Skillsets)
ของข้าราชการในสังกัด ดังนี้
๓.๒.๑ การจั ดโครงการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาพั ฒนาทักษะ
(Skillsets) ของบุ ค ลากรในสั ง กั ด โดยก าหนดหลั ก สู ต รให้ เ หมาะสม
กับบุคลากรทุกระดับ อาทิ
(๑) หลั กสู ตรนั กปกครองระดับ สู ง (นปส.) ส าหรั บ
ข้าราชการประเภทอานวยการ
(๒) หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ กลางของกระทรวง
มหาดไทย (บ.มท.) สาหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับชานาญการ
และชานาญการพิเศษ

- 147 (๓) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานสาหรับข้าราชการระดับต้น สาหรับข้าราชการ
ประเภททั่วไป
(๔) หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สาหรับข้าราชการบรรจุใหม่
(๕) หลักสูตรข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง สาหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
และชานาญการ
๓.๒.๒ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เป็นการจัดการเรียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับบุคลาการในสังกัด โดยกาหนดการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ เช่น
(๑) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
(๒) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX)
(๓) การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
๓.๒.๓ การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้บุค ลากรในสัง กัด ได้แ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้ก ารทางานร่ว มกัน โดยบุค ลากรผู้ป ฏิบัติง านจะเข้า ร่ว มกิจ กรรม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานของตนกับเพื่อนร่วมงานที่ทางานในลักษณะเดียวกัน สอบถามปัญหา
ในการปฏิบัติงานที่พบและหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน แนะนาเทคนิควิธีการปฏิบัติงานแบบพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน
และการรับฟังความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น
(๑) เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(๒) การยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA)
(๓) การจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๔) การเชื่อมโยงบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่
(๕) ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯ
(๖) การโอนสินทรัพย์ การขอใช้ที่ราชพัสดุ
๓.๒.๔ การบริการด้านสารสนเทศห้องสมุดของกระทรวงมหาดไทย การจัดทาวารสาร/เอกสารความรู้
หนั ง สื อ ในรู ป แบบหนั ง สื อ และรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Book) รวมทั้ ง การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล คลั ง ความรู้
ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยในเว็ บ ไซต์ ข องสถาบั น ด ารงราชานุ ภ าพ การจั ด ท าเอกสารความรู้
เพื่อ แจกจ่า ยให้แ ก่บุค ลากรในสัง กัด ใช้ใ นการศึก ษาหาความรู้ พัฒ นาทัก ษะของตนเอง และเป็น เครื่อ งมือ
ในการปฏิบัติงาน เช่น
(๑) คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น คู่มือการจัดทาคารับรองและการติดตามประเมินผล
คู่มือการพัฒนากฎหมาย คู่มือการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ คู่มือการจัดฝึกอบรม
(๒) การพัฒนาหลักคิดด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
(๓) การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย

- 148 ๓.๓ ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิด (Mindset)
กระทรวงมหาดไทยให้ความสาคัญในการปลูกฝังบุคลากร
ในสังกัดมีกรอบความคิดในการเรีย นรู้ และพัฒนาตนเอง ให้ความสาคัญ
กั บ ประโยชน์ ส่ ว นรวม และท างานด้ ว ยความเป็ น ธรรม ไม่ เลื อกปฏิ บั ติ
ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับยุคดิจิทัล
เพื่อร่วมกันสร้างภาครัฐที่ทันสมัย เป็นที่พึ่งของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได้ โดยการดาเนินการ ดังนี้
๓.๓.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในรู้แบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การจัดกิจ กรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้แบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) การจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
๓.๓.๒ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ แ ก่ บุ ค ลากรในสั ง กั ด โดยเริ่ ม ต้ น จากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ของกระทรวงมหาดไทยและถ่ายทอดลงสู่บุคลากรในสังกัด ดังนี้
(๑) ปลั ดกระทรวงมหาดไทยประกาศเจตนารมณ์ “สุ จริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด”
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็ นการเสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตและโปร่งใส
เป็นแบบอย่างการประพฤติที่ดี และแจ้งให้ทุกจังหวัดรับทราบในการประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัด พร้อมทั้งแจ้ง
ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป
(๒) การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรในสั ง กั ด เพื่ อ ยกย่ อ งเป็ น ผู้ มี จ ริ ย ธรรมดี เ ด่ น โดยคั ด เลื อ ก
จากข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างตามสัญญา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัด ได้ตระหนักถึงความมีเกียรติ
ศักดิ์ศรี ของความเป็น ข้าราชการที่ดี มีจิตส านึก อยู่บนพื้นฐาน
ของคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม การประพฤติ ป ฏิบั ติ ต นตามรอย
พระยุ คลบาท การปฏิบั ติตนให้ เหมาะสมตามพระราชบั ญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อเป็นการยกย่อง
เชิดชูประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญกาลัง ใจ เป็นแรงบันดาลใจ
ให้บุคลากรในสังกัดระทรวงมหาดไทยทุกระดับเกิด ความเชื่อมั่น
ศรั ทธาในการทาความดี ยึ ดถือเป็ นแบบอย่ างในการประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต นและสร้ า งสรรค์ ผ ลงานที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงาน
และประชาชน
(๓) สร้างธรรมาภิบาลบุคลากรกระทรวงมหาดไทย “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” คือเป้าหมายหลัก
ในการดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทย เพราะต้องทางานใกล้ชิดกับประชาชน ต้องให้ประชาชนได้รับการบริการ
ที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล ดังนั้น การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ บุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงเป็นเจตจานง
ที่ส าคัญ ในการป้อ งกั น การทุจ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบ ส่ ง ผลให้ ก ารท างานทุ กระดับ เป็ นไปด้ ว ยความโปร่ ง ใส

- 149 เน้นการทางานที่ยึด ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ต่อต้าน
การรับ สิ น บน การรั บ ผลประโยชน์ทุกรูป แบบ ให้ ความส าคั ญ
กับการกระตุ้นหรือสร้างจิตสานึกทุก ๆ ระดับด้วยการประชาสัมพันธ์
จัดอบรมสัมมนา ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม โดยการส่งเสริมคุณธรรม
ให้แก่บุคลากรกระทรวงมหาดไทย มีหลัก ๔ ประการ คือ พอเพียง
มีวินัย สุจริต จิตอาสา รวมทั้งต้องยึดมั่นในจริยธรรม เพื่อสร้าง
ผลงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนร่วมเป็นสาคัญ
หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันดารงราชานุภาพ สป. โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๗ (มท.) ๕๐๓๕๘
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑ (มท.) ๕๐๑๕๐

๔. การดาเนินการทางวินัย
การดาเนินการทางวินัย หมายถึง การดาเนินการหรือกระบวนการทั้งหลายที่จะต้องกระทาเป็นพิธีการ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นหรื อ ตามกฎ ก.พ. ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การทางวิ นั ย
เมื่อข้าราชการพลเรือนกระทาผิดวินัยหรือกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยและผู้มีอานาจตามกฎหมายได้ พิจ ารณา
เห็นว่า กรณีมีมูลแล้ว การดาเนินการทางวินัยมีจุดมุ่งหมายให้ได้ความจริงว่าข้าราชการพลเรือนที่ถูกกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินัยได้กระทาผิดวินัยในกรณีใดหรือไม่ อย่างไร โดยดาเนินการอย่างรวดเร็ว ยุติธรรม ปราศจาก อคติ
เพื่อให้ผู้กระทาผิดได้รับการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดและไม่ให้ผู้ไม่มีความผิดถูกลงโทษ
๔.๑ ผู้มีหน้าที่ดาเนินการทางวินัย
(๑) ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
(๒) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กาหนด ทั้งนี้ โดยอาศัยหลัก ๓ ประการ คือ ต้องดาเนินการโดยเร็ว ด้วยความยุติธรรม
ปราศจากคติ
๔.๒ กระบวนการดาเนินการทางวินัย
๔.๒.๑ การดาเนินการเมื่อมีการกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทาผิดวินัย
(๑) มูลกรณี
๑) กรณีร้องเรียน หรือบัตรสนเท่ห์ หรือหน่วยงานอื่นตรวจพบ สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน สานักงาน ป.ป.ช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน การกล่าวหาต้องทาเป็นหนังสือ ประกอบด้วย
- ชื่อและลายมือชื่อผู้กล่าวหา
- ชื่อ ตาแหน่ง พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหา
- ข้อเท็จจริง พยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
- ในกรณีกล่าวหาด้วยวาจาก็ให้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
๒) กรณีเป็นที่สงสัย เช่น การกล่าวหาที่ไม่ลงลายมือชื่อ ผู้บังคับบัญชาตรวจพบ

- 150 (๒) มูลกรณีเมื่อปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เมื่อมีการร้องเรียนหรือพบว่า มีการกระทา
ผิดวินั ย ผู้ บังคับ บั ญชาชั้นต้น ต้องรายงานผู้บั งคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้บังคับ บัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ การรายงานต้องประกอบด้วย
๑) ชื่อผู้กล่าวหา (ถ้ามี)
๒) ชื่อและตาแหน่งผู้ถูกกล่าวหา
๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
๔) พยานหลักฐานเบื้องต้น
๔.๒.๒ การสืบสวนทางวินัย
การสื บ สวนทางวิ นั ย หมายถึ ง การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และหลั ก ฐาน เพื่ อ จะทราบ
รายละเอี ย ดของเรื่ อ งใด ๆ เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า กรณี มี มู ล ความผิ ด ที่ ค วรกล่ า วหาผู้ ใ ดกระท าผิ ด วิ นั ย หรื อ ไม่
โดยมีวิธีการสืบสวน ดังนี้
(๑) ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ สืบสวนด้วยตนเอง
(๒) มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสืบสวน
(๓) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
๔.๒.๓ การพิจารณาผลการสืบสวนในเบื้องต้น
(๑) การสืบสวนพบพยานหลักฐานเบื้องต้นว่ามีมูลความผิดเชื่อได้ว่า มีการกระทาตามที่ถูก
กล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการนั้น ให้ดาเนินการทางวินัยต่อไป
(๒) การสื บ สวนพบว่ า ไม่ มี มู ล ความผิ ด ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พยานหลั ก ฐานไม่ พ อฟั ง ว่ า
ผู้ใดกระทาผิด หรือไม่ทราบว่ามีการกระทาความผิด หรือพฤติการณ์นั้นไม่เป็นความผิดวินัย ให้ยุติเรื่อง
๔.๒.๔ การสอบสวนทางวินัย โดยผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย กระบวนการสอบสวนทางวินัยต้องมีการกล่าวหา และแจ้งข้อกล่าวหา สรุปพยานหลักฐาน
ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง
(๑) กรณีมีมูล ความผิ ดที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผู้ บังคับบัญชา
ซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ อาจสอบสวนด้วยตนเอง หรือสั่งการให้มีการสอบสวน หรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยก็ได้ โดยต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ได้แก่
- แจ้งข้อกล่าวหา
- สอบและสรุปพยานหลักฐาน
- รับฟังคาชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา
(๒) กรณี มี มู ล ความผิ ด ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แจ้งคาสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงให้ ผู้ ถู กกล่ าวหาทราบ ประชุ มวางแนวทางการสอบสวน รวบรวม
พยานหลักฐาน ประชุมพิจารณา แจ้งข้อกล่าวหาและพยานหลักฐาน รับฟังคาชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา ประชุมลงมติ

- 151 ทารายงานการสอบสวน เสนอสานวนรายงานผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย โดยต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๒๐ วัน ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๖๐ วัน หากสอบสวนไม่เสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ต้องรายงาน อ.ก.พ.
กระทรวง โดยรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้

ที่มา : สานักงาน ก.พ.

- การประชุ ม ลงมติ เ พื่ อ ท าความเห็ น ในรายงานการสอบสวน ต้ อ งมี อ งค์ ป ระชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดหรือไม่
กระทาผิดกรณีใด มาตราใด สมควรได้รับโทษสถานใด
- การท ารายงานการสอบสวน
กรรมการทุกคนต้องลงลายมือชื่อ ถ้ามีเหตุจาเป็นลงลายมือชื่อ
ไม่ได้ ให้ประธานบั นทึกเหตุผลความจาเป็น และให้ประธาน
คณะกรรมการสอบสวนลงนามกากับทุกหน้า กรณีมีความเห็น
แย้ ง ให้ แ สดงชื่อ ผู้ ส รุ ป ความเห็ น แย้ ง โดยผู้ มี ความเห็ น แย้ ง
จะบันทึกรายละเอียดและลงนามแนบด้ว ยก็ไ ด้ โดยรายงาน
การสอบสวน ต้องมีสาระสาคัญ ประกอบด้วย ๑) สรุปข้อเท็จจริง
และพยานหลั กฐาน ๒) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
๓) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน
๔.๒.๕ การพิ จ ารณาสั่ ง การของผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย
(๑) กรณีเห็ นว่ ารายงานการสอบสวน
ที่มา : สานักงาน ก.พ.
ถูกต้องครบถ้วน พิจารณาสั่งการ ดังนี้

- 152 - 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 รายงานการดาเนินการทางวินัย
เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจสั่ ง บรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ตามมาตรา ๕๗ สั่ ง ลงโทษ ยุ ติ เ รื่ อ ง
หรืองดโทษแล้ว ให้รายงานการดาเนินการทางวินัยไปยัง อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ เมื่อ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. พิจารณา หากมีมติเป็นประการใดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น โดยมีอานาจที่จะลงมติให้ลงโทษทางวินัยได้ทุกสถาน ตลอดจน
แก้ไขกระบวนการสอบสวนหรือให้สอบสวนเพิ่มเติมได้ด้วย

ที่มา : สานักงาน ก.พ.

๔.๓ โทษทางวินัย การลงโทษทางวินัย มี ๕ สถาน ดังนี้
๔.๓.๑ โทษไม่ร้ายแรง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน
(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ต้องสั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคาสั่ง
(๒) การสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ต้องสั่งให้มีผลตั้งแต่เดือนที่มีคาสั่ง
๔.๓.๒ โทษร้ ายแรง ได้แก่ ปลดออก ไล่ ออก โดยการสั่งลงโทษปลดออก หรื อไม่ออก ต้องสั่ ง
ให้มีผลตามที่ระเบียบ ก.พ. กาหนด
๔.๔ การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ การสั่งงดโทษแก่ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาทางวินัย จาแนก
ออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

- 153 ๔.๔.๑ กรณี ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ กระท าผิ ด วิ นั ย เล็ ก น้ อ ย และมี เ หตุ อั น ควรงดโทษ
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งงดโทษ โดยทาเป็นคาสั่ง และระบุในคาสั่งว่าให้ทาทัณฑ์บนเป็น
หนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือนตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม ตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
๔.๔.๒ กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งออกจากราชการไปแล้ว แต่กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
วิน ัย อย่า งร้า ยแรงอยู ่ก ่อ น และผลการสอบสวนพิจ ารณาปรากฏว่า ผู ้นั ้น กระท าผิด อย่า งไม่ร ้า ยแรง
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบั ญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
๔.๕ การสั่งพักราชการ และให้ออกจากราชการไว้ก่อน
การสั่งพักราชการ คือ การสั่งให้ข้าราชการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่างการสอบสวน
ทางวินัย หรือระหว่างถูกฟ้องคดีอาญา หรือระหว่างต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา โดยงดเบิกจ่ายเงินเดือน และ
เงินอื่น ๆ ที่จ่ายเป็นรายเดือน ตลอดจนเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ไว้ก่อน
๔.๕.๑ ผู้มีอานาจสั่ งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน คือ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจ
สั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ และรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน
๔.๕.๒ ระยะเวลาการสั่ งพักราชการ มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง และกฎ ก.พ. กาหนดให้ สั่ งพั ก
ตลอดเวลาที่สอบสวน หรือพิจารณา
๔.๕.๓ วันพักราชการ กาหนดให้สั่งพักราชการตั้งแต่วันที่ออกคาสั่ง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ซึ่ ง จะถู ก สั่ ง พั ก ราชการอยู่ ใ นระหว่ า งถู ก ควบคุ ม หรื อ ขั ง หรื อ ต้ อ งโทษจ าคุ ก
โดยคาพิพากษา ให้สั่งย้อนหลังถังวันที่ถูกคุมขัง หรือต้องจาคุก
(๒) ในกรณีที่ได้รั บ การสั่ งพักราชการไว้แล้ ว ถ้าจะต้องสั่ งใหม่เพราะคาสั่ งเดิมไม่ช อบ
หรือไม่ถูกต้อง ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคาสั่งเดิม
๔.๕.๔ วันออกจากราชการไว้ก่อน กาหนดให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ออก
คาสั่ง แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้สั่งพักราชการไว้ก่อนแล้ว ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่สั่งพักราชการ
เป็นต้นไป หรือกรณีอยู่ระหว่างควบคุม หรือขัง หรือต้องโทษจาคุก ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนย้อนหลังตั้งแต่
วันที่ถูกควบคุม หรือขัง หรือต้องโทษจาคุก หรือกรณีจะต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนใหม่เพราะคาสั่งเดิมไม่ชอบ
หรือไม่ถูกต้อง ให้สั่งให้ออกจากราชการตามคาสั่งเดิม
๔.๖ การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ
การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับ
เข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกครั้งหลังจากออกจากราชการไปชั่วคราว โดยกฎ ก.พ. กาหนดไว้ว่า
ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวน หรือพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทาความผิด หรือกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือไม่
มีกรณีต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มีอานาจสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่งอื่นในประเภทและระดับเดียวกัน หรือประเภทและระดับที่ ก.พ. กาหนด แต่ทั้งนี้
ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นด้วย

- ๑๕๔  ตัวอย่างการดาเนินงานภารกิจด้านบริหารในพื้นที่
๑. การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด : จังหวัดสระบุรี
๑.๑ สรุปสาระสาคัญ
กระบวนการประสานแผนระดั บ พื้ น ที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
โดยแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะดั บ อ าเภอและต าบลจะเป็ น กลไกส าคั ญ ในการสะท้ อ นความต้ อ งการของพื้ น ที่
ให้แก่จังหวัด และหน่วยงานภูมิภาคของกระทรวงต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทายุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อศักยภาพ และความต้องการของประชาชน ดังนั้น จังหวัดสระบุรีจึงให้ความสาคัญ
อย่างยิ่งยวดต่อกระบวนการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกการประสานแผนตามระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อให้การรวบรวมความต้องการมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยจังหวัดสระบุรีได้พัฒนาระบบฐานออนไลน์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น (WWW.PBPSARABURI.COM)
เพื่อเป็นการปรับกระบวนการวางแผน และการจัดทางบประมาณของภาครัฐไปสู่กระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความต้องการตรงมายังผู้บริหาร และส่วนราชการระดับจังหวัด ส่งผลให้มีการวางแผน
การพัฒนาที่ตรงความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถ
ติด ตามประเมิน ผลและบริ ห ารจั ด การงบประมาณที่ ต อบสนองความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพลดความซ้ าซ้ อ นของแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ ล งในพื้ น ที่ ท าให้ เ กิ ด การกระจาย
งบประมาณโครงการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
จากการดาเนินการดังกล่าว นาไปสู่การได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
จากสานักงาน ก.พ.ร. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจน รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ระดับจังหวัด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (Digital Government Awards 2020) จากสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
๑.๒ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๒.๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้น ที่ในระดับ
อาเภอและตาบล พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๓ ขั้นตอนการดาเนินการ
๑.๓.๑ สานักงานจังหวัดแจ้งกรอบประเด็นการพัฒนาจังหวัดเพื่ออาเภอ/อปท. เริ่มดาเนินการ
จัดทาแผนพัฒนาระดับพื้นที่ ดังนี้
(๑) ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ.
๑) แผนหมู่บ้าน/ชุมชน : คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน เริ่มดาเนินการ
จัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น : อปท. เริ่มดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น

- ๑๕๕ (๒) ระหว่างเดือน มี.ค. - เม.ย.
๑) แผนพัฒนาตาบล : ก.บ.ต. ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น : อปท. ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๓) ระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย.
๑) แผนพัฒนาอาเภอ : ก.บ.อ. ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ
๑.๓.๒ ส านั ก งานจั ง หวั ด เริ่ ม ด าเนิ น การจั ด เก็ บ ความต้ อ งการผ่ า นช่ อ งทางปกติ เช่ น จั ง หวั ด
เคลื่อนที่ ศูน ย์ดารงธรรม และช่อ งทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ผ่า นระบบแอปพลิเคชั่น WWW.PBPSARABURI.COM
(แสดงพิกัด และรูปถ่ายจากสถานที่จริงประกอบข้อเสนอ) ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นาชุมชน และ อปท. เสนอ
ความต้องการโดยตรงมายังจังหวัด
๑.๓.๓ อาเภอเสนอแผนพัฒนาอาเภอ และแผนความต้องการ โดยผ่ านการประชุ มคณะทางาน
กลั่นกรองแผนพัฒนาอาเภอก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด จาแนกเป็น ๓ มิติ ดังนี้
(๑) โครงการ (เกินศักยภาพ) ที่อาเภอเสนอให้ส่วนราชการดาเนินการ
(๒) โครงการที่อาเภอประสงค์ดาเนินการเอง
(๓) โครงการ (เกินศักยภาพ) ที่ อปท. เสนอผ่านอาเภอ
๑.๓.๔ กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ ฯ คั ด กรองโครงการตามแผนความต้ อ งการของอ าเภอ
และความต้องการของประชาชนจากระบบ PBPSARABURI เพื่อนามาจัดทา “คลังโครงการ : Project Bank”
สาหรับใช้ประกอบการเสนอของบประมาณจากแหล่งบประมาณต่างๆ ตามความสาคัญและเร่งด่วนของโครงการ
เช่น งบของส่วนราชการ (Function) งบพัฒนาจังหวัด (Area) งบกลาง (Agenda) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑.๓.๕ เริ่มดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด เมื่อ ก.บ.ภ. แจ้งหลักเกณฑ์นโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทาแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ประจาปีงบประมาณ
๑.๓.๖ ประชุมชี้แจง ก.บ.จ. ส่ว นราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคมเกี่ยวกับนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ประจาปีงบประมาณ
๑.๓.๗ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาค
นโยบายของรั ฐ บาลเพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มโยง ตลอดจน วิ เ คราะห์ ต้ อ งการของพื้ น ที่ ซึ่ ง เสนอผ่ า นอ าเภอ
และศักยภาพของพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาของจังหวัด และ
๑.๓.๘ จัดประชุมส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนา
จั ง หวั ด และแผนปฏิบั ติ ร าชการประจ าปี โดยส่ ว นราชการจัด ทาแผนงาน/โครงการที่ ส อดคล้ องกั บประเด็ น
การพัฒนาจังหวัด เพื่อบรรจุไว้ในพัฒนาจังหวัด ๕ ปี
๑.๓.๙ จั ด ประชุ ม ส่ ว นราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น
(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. เพื่อเสนอแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับสมบูรณ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๑.๓.๑๒ ก.บ.จ. เสนอแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด (ฉบั บ สมบู ร ณ์ ) และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
ต่อ ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้ง ครม. เพื่อโปรดทราบ
๑.๔ จุดเน้นสาคัญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนพัฒนา และโครงการที่ตอบสนองตรงกับ
ความต้องการของประชาชน และศักยภาพของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในระดั บ อ าเภอ และระดั บ จั ง หวั ด ตลอดจนการปรั บ ปรุ งระบบการท างาน
และการประสานงานให้มีประสิทธิภาพโดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ดังนี้
๑.๔.๑ การสร้ า งความรู้แ ละความเข้า ใจร่ วมกัน : ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุ รีให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาเภอ โดยกาหนดให้มีการพัฒนาองค์
ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และการประสานแผนระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ โดยมอบหมายให้สานักงานจังหวัดและคลังจังหวัดจัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนและการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกต้นปีงบประมาณให้บุคลากรของส่วนราชการระดับจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจน กาหนดให้มีการประชุมชี้แจงซักซ้อมความแนวทางการดาเนินการกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ
และผู้บ ริ หารองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น อยู่ อย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ ส่ว นราชการ อาเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทาและประสานแผนพัฒนา
๑.๔.๒ การกาหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นระบบ : ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบหมาย
ให้ส านั กงานจั งหวั ดก าหนดกรอบแนวทางการด าเนิ นการให้ ชั ดเจนและเป็ นระบบ เพื่ อให้ ส่ วนราชการ อ าเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเป็นเอกภาพ โดยการเสนอโครงการผ่านแผนความต้องการ
ระดับอาเภอต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด ตามกรอบการเสนอโครงการ รายละเอียด และห้วงเวลาที่ กาหนด
โดยสานักงานจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรวบรวมโครงการ (Project Bank)
ทั้งในระดับอาเภอ และระดับจังหวัดเพื่อสามารถนามาจัดทาคาของบประมาณได้ทันทีจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ
๑.๔.๓ การนาเทคโนโลยีมาปรั บใช้เ พื่อพัฒนาการจัดทาแผนพัฒนาจั ง หวัด : ผู้ว่า ราชการ
จังหวัดสระบุรีให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อยกระดับการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจังหวัดสระบุรีได้จัดทาระบบจัดเก็บความต้องการระดับพื้นที่ (PBP-Saraburi) ซึ่งเปิด
โอกาสให้ ประชาชนสามารถเสนอความต้องการตรงมายังจังหวัดซึ่งเป็น การยกระดับ การจัดทา และประสาน
แผนพัฒ นาให้ส ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น จังหวัดสระบุรี
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data Saraburi) เพื่อใช้
เป็ น ฐานข้อมูล ออนไลน์ ส าหรั บส่ ว นราชการ อาเภอ และองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในการจัดทาแผนพัฒ นา
ในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานจังหวัดสระบุรี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๑๐

- ๑๕๗ ๒. เทคนิคการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ : จังหวัดสระบุรี
๒.๑ สรุปสาระสาคัญ
การบริ ห ารงบประมาณ และการด าเนิ น การตามแผน ก ากั บ และติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน
ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ต้องอาศัยการวางแผนเบิกจ่าย และการ
ติดตามอย่างเป็นระบบ โดยความร่วมมือของทุกส่วนราชการซึ่งมีการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่ได้รับ
งบประมาณกับจังหวัด และต้องเร่งดาเนินการทันทีในต้นปีงบประมาณเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามเป้าหมาย
ของรัฐบาล ตลอดจนต้องมีการติดตามประเมินความเสี่ยงอยู่ ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาข้อจากัดในการ
ดาเนิ น การที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ทั น ที ซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สระบุ รี ใ ห้ ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ยวดในการเร่ ง รั ด ติ ด ตาม
การดาเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยมีกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
การพัฒนาจังหวัดเป็นหน่วยสนับสนุนหลักในการขับเคลื่อน กากับ ติดตามและรายงานผลการดาเนินการ เพื่อให้
สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จากการด าเนิ น การดั ง กล่ า ว น าไปสู่ ก ารบริ ห ารงบประมาณ และเร่ ง รั ด การด าเนิ น โครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยจังหวัดสระบุรีสามารถเบิกจ่ ายงบพัฒนาจังหวัด
เป็นลาดับที่ ๑ ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในสองปีงบประมาณติดต่อกัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจั งหวัดสระบุรี มีแนวทางการบริหารงบประมาณ การดาเนินการตามแผน
การกากับและติดตามผลการดาเนินงาน ดังนี้
๒.๒ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๒.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒.๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 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 และวิธีการจัดทาแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ประจาปี
งบประมาณ ของ ก.บ.ภ.
๒.๓ ขั้นตอนการดาเนินการ
๒.๓.๑ จัดทาแผนการติดตามการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ: ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประชุมชี้แจงนโยบายการติดตามงบประมาณ และสานักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ
กาหนดแผนการติด ตามการดาเนิ น โครงการและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณร่ ว มกัน โ ดยกลุ่ มงานยุท ธศาสตร์ ฯ
ประมาณการเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดรายไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล
และผู้ว่าราชการจังหวัด

- ๑๕๘ ๒.๓.๒ เริ่มดาเนินการอนุมัติโครงการและจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) : เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปตามแผน แผนการติดตามการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ดาเนินการ ดังนี้
(๑) สานักงานจังหวัดแจ้งส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณของจังหวัด โดยเฉพาะงบลงทุน
ให้เสนอขออนุมัติโครงการ ทันทีที่ผ่านวาระ ๒ ในการพิจารณางบประมาณ และเร่งดาเนินการจัดทาหนังสือมอบอานาจ
ให้ส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) ส่วนราชการเริ่มดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับการมอบอานาจ และดาเนินการจนถึง
ชั้นการลงนามในสัญญา (ลงนามในสัญญาได้เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณ ประกาศใช้)
๒.๓.๓ เริ่มดาเนินโครงการ : เร่งรัดการลงนามในสัญญาโครงการที่เป็นงบลงทุนทันทีเมื่อ พ.ร.บ.
งบประมาณประกาศใช้ โดยโครงการที่เป็นงบลงทุนต้องสามารถลงนามในสัญญาได้ทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม มกราคม เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ โดยจังหวัดสระบุรีสามารถลงนามในสัญญาโครงการ
งบลงทุนได้ทั้งหมดภายในเดือนมกราคม
๒.๓.๔ เริ่มติดตามงบประมาณรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) : คลังจังหวัดประชุมติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ และการดาเนินโครงการของจังหวัดละกลุ่มจังหวัด โดยสานักงานจังหวัดต้องเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม เพื่อรับรู้เงินเหลือจ่ายสาหรับพิจารณาโครงการ Y2 เพื่อโอน
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
๒.๓.๕ ดาเนินการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการกรณีกระทบแผน : กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการที่กระทบแผน ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการเร่งรัดการประชุม ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการกรณีกระทบแผนตามนโยบาย หลั ก เกณฑ์ และวิ ธีการจั ดทาแผนของจั งหวัด กลุ่ มจั งหวัด และภาค
ประจ าปี ง บประมาณ ของ ก.บ.ภ. และจั ด ส่ ง รายละเอี ย ดโครงการเพื่ อ ขอโอนเปลี่ ย นแปลงโครงการ
กรณีกระทบแผนให้ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ติดตามงบประมาณรายไตรมาส
๒.๓.๖ ติดตามงบประมาณรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) : คลังจังหวัดประชุมติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ และการดาเนินโครงการของจังหวัดละกลุ่มจังหวัด โดยสานักงานจังหวัดเริ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม
การดาเนิ น โครงการ โดยมุ่งเน้ น โครงการที่เป็ นงบลงทุน ว่าสามารถดาเนิ น การได้เป็ น ไปตามแผนการติดตาม
การดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.๓.๗ พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโดยใช้เงินเหลือจ่าย (ครั้งที่ ๑) : ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัด
การประชุมประชุม ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ Y2 เพื่อใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๑ ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ – เมษายน
๒.๓.๘ ติดตามงบประมาณรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) : คลังจังหวัดประชุมติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ และการดาเนิน โครงการของจังหวัดละกลุ่ มจังหวัด โดยส านักงานจั งหวัดต้องเร่งรั ดการเบิ กจ่าย
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ซึ่งโครงการงบลงทุนควรดาเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ และโครงการ
งบดาเนินการต้องแล้วเสร็จทั้งหมด กรณีที่โครงการที่เป็นงบลงทุนที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ สานักงานจังหวัด
ต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดาเนินโครงการอย่างใกล้ชิด

- ๑๕๙ ๒.๓.๙ พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโดยใช้เงินเหลือจ่าย (ครั้งที่ ๒) : ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัด
การประชุม ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ Y2 เพื่อใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๒ โดยควรพิจารณา
โครงการ Y2 ที่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือการต่อยอดโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
เป็นอันดับแรก
๒.๓.๑๐ ติดตามงบประมาณรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) : คลังจังหวัดประชุมติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ และการดาเนินโครงการของจังหวัดละกลุ่มจังหวัด โดยสานักงานจังหวัดต้องเร่งรัดการดาเนินการ
โครงการงบลงทุนให้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐-๙๕ ภายในเดือนสิงหาคม กรณีที่โครงการที่เป็นงบลงทุน
ที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ สานักงานจังหวัดต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดาเนินโครงการและรายงานผู้บริหาร
อย่างใกล้ชิด
๒.๔ จุดเน้นสาคัญ
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สระบุ รี ใ ห้ ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ยวดในการเร่ ง รั ด ติ ด ตามการด าเนิ น งาน
และการเบิ กจ่ ายงบประมาณให้เป็ นไปตามเป้าหมายของรัฐ บาล โดยมุ่งเน้น การเร่งรัดติดตามการดาเนินการ
และการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณอย่ า งเป็ น ระบบ พยายามปรั บ ลดกระบวนการที่ ไ ม่ จ าเป็ น ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด
เพื่อเป็ น การลดภาระด้านงานธุร การให้ แ ก่ส่ ว นราชการที่ได้รั บ งบประมาณ ตลอดจน ติ ดตามการดาเนิ นการ
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ไขได้ทันที รายละเอียด ดังนี้
๒.๔.๑ ประเมินความพร้ อมของโครงการล่วงหน้า : โดยตรวจสอบความพร้ อมของโครงการ
โดยเฉพาะโครงการงบลงทุน เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ทันที ทั้งรูป แบบรายการ ประมาณการ ปร.๔/ปร.๕
หนั งสื ออนุ ญ าตการใช้พื้ น ที่ รวมถึง แนวทางในการบริ ห ารจั ดการทรั พย์ สิ น หลั งโครงการเสร็จ สิ้ น ในส่ ว นของ
งบดาเนิน งานต้องการมีการประเมิน ความพร้อมของส่ว นราชการ แนวทางการดาเนินการ สถานที่ดาเนินการ
และกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสถานการณ์ในปัจจุบันของจังหวัด และของประเทศ
๒.๔.๒ วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายร่วมกัน : โดยทาการตกลงกับส่วนราชการ
ที่ได้รับ งบประมาณ ในการกาหนดแผนดาเนิน โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกัน มีการจัดทาแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นลายลั กษณ์อักษร โดยระบุร ายละเอีย ด
เช่น วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาในการดาเนินโครงการในแต่ละขั้นตอน จานวนงวดงาน ห้วงเวลาในการเบิกจ่าย
๒.๔.๓ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันที : จังหวัดต้องแจ้งส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณของจังหวัด
โดยเฉพาะงบลงทุน ให้ เสนอขออนุ มัติโ ครงการทันทีที่ผ่านวาระ ๒ ในการพิจารณางบประมาณทัน ที และเร่ง
ดาเนินการมอบอานาจให้ส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแจ้งให้ส่วนราชการเริ่มดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับการมอบอานาจ และดาเนินการ
จนถึงชั้น การลงนามในสั ญญา โดยระบุ ในประกาศว่าจะสามารถลงนามในสั ญญาได้เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณ
ประกาศใช้แล้ว เพื่อให้โครงการสามารถดาเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

- ๑๖๐ ๒.๔.๔ ติดตามการดาเนินโครงการอย่างใกล้ชิด : ติดตามการดาเนินการเป็นรายเดือนรายไตรมาส
อย่ างใกล้ ชิดและเป็ นระบบ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการดาเนิน โครงการให้ เป็น ไปตามแผนการเบิกจ่า ย
และงบประมาณเหลือหลังจากลงนามในสัญญา ทาให้จังหวัดสระบุรีสามารถเตรียมความพร้อมของโครงการ Y2
เช่น รูปแบบรายการ ปร.๔/ปร.๕ หนังสืออนุญาตการใช้พื้นที่ แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สิน ได้ล่วงหน้า
เพื่อให้สามารถเสนอขออนุมัติโครงการ ต่อ ก.บ.จ. ได้ทันที
๒.๔.๕ สื่อสารแบบไม่เป็นทางการกับส่วนราชการ : เน้นการสื่อสารไม่เป็นทางการเป็นหลัก/ลด
การประชุมติดตามโครงการโดยการใช้โทรศัพท์, แอปพริเคชั่นไลน์ ในการประสานงานตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ
ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณและช่ า งควบคุ ม งาน และลงตรวจพื้ น ที่ จ ริ ง เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความ ก้ า วหน้ า
ในการดาเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการอย่างทันท่วงที
๒.๔.๖ ประเมิน ความเสี ่ย งในการดาเนิน โครงการอย่า งต่อ เนื่อ ง : โดยประเมิน ความเสี ่ย ง
ในการดาเนิ น การอยู่ ต ลอดเวลา เพื่อให้ ส ามารถแก้ไขปั ญหา/ข้อจากัดในการด าเนิน การได้ทันที ซึ่งจะส่ งผล
ให้การบริหารโครงการของจังหวัดสระบุรี มีความราบรื่น สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์ สูงสุด
แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

- ๑๖๑ ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานจังหวัดสระบุรี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๑๐
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ภารกิจด้านความมั่นคงภายใน
การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ภายใน เป้าหมาย สังคมมีความสงบเรียบร้อย และปลอดภัย
มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ งานการข่าวงานกิจการชายแดน
งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่ มน้อย ผู้อพยพและผู้ห ลบหนีเข้าเมือง งานสั ญชาติและงานกิจการมวลชน
การอานวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน การทะเบียน การคุ้มครองสิทธิในที่ดิน
ของบุคคลและจัดการที่ดิน ของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิ ทธิ การให้บริ การจดทะเบีย นสิ ทธิและนิติกรรม
เกี่ย วกั บ อสั งหาริ มทรั พย การบริ ห ารจั ด การที่ดิ นของรัฐ เป็น ไปอย่า งมี ประสิ ท ธิภ าพและเกิ ดประโยชน์สู งสุ ด
โดยประกอบส่วนราชการ ดังนี้
๑. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สานักนโยบายและแผน สานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข
กองการต่างประเทศ และศูนยปฏิบัติการข่าว)
๒. กรมการปกครอง
๓. กรมที่ดิน
บทบาทและภารกิจที่สาคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
กรมการปกครอง “Department of Provincial Administration” เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัด
กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ โดยกรมการปกครองในสมัยนั้นมีชื่อว่า "กรมพลาภัง"
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเป็นระบอบประชาธิปไตย
แล้วในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ กรมพลาภังได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมมหาดไทย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อ
"กรมการปกครอง” จนถึงปัจจุบัน โดยตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กาหนดให้ กรมการปกครอง มีภ ารกิจเกี่ยวกับ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ การอานวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารัก ษาดินแดน และการทะเบียน เพื่อให้
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก
รวดเร็ ว และให้ เ กิ ด ความสงบสุ ข ในสั ง คมอย่ า งยั่ ง ยื น
โดยแบ่ งส่ว นราชการกรมการปกครองออกเป็น ราชการ
บริ ห ารส่ ว นกลางประกอบด้ ว ย ๑๑ ส านั ก /กอง และ
ราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค ประกอบด้ ว ย ที่ ท าการ
ปกครองจั งหวัด ที่ทาการปกครองอาเภอ และที่ทาการ
ปกครองกิ่งอาเภอ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงภายในประเทศ และการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ โดยได้มอบหมายให้กรมการปกครองเป็นหน่วยดาเนินการ
ในการขับเคลื่อนภารกิจจานวนมาก อาทิ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การจัดระเบียบสังคมเพื่อให้สังคม
มีความสงบเรียบร้อยและประชาชนมีความสงบสุขไม่ว่าจะเป็นโรงแรม สถานบริการ การพนัน การขับเคลื่อน
โครงการไทยนิ ย มยั่ ง ยื น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาความเป็ น อยู่ ข องประชาชนอย่ า งยั่ ง ยื น ในทุ ก ๆ ด้ า น
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ความต้ อ งการของประชาชนเพื่ อ ลดปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ า
ในประเทศ การขับ เคลื่ อ นการบู ร ณาการฐานข้อมูล ประชาชน
และบริการภาครัฐ (Linkage Center) ระบบ Digital ID ของ
กรมการปกครอง (DOPA-Digital ID) เพื่อให้ส่วนราชการเรียกใช้
เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ากระบบแทนการเรี ย กเอกสารจาก
ประชาชน เป็นต้น ด้ว ยภารกิจ ของกรมการปกครองที่มีความ
หลากหลาย และถือเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง จึงเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญที่ผลักดันให้
กรมการปกครองดาเนินการคิดค้นโครงการ และพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของ
กรมการปกครองมีจุดมุ่งหมายโดยยึดหลัก “บาบัดทุกข์ บารุงสุข”
โดยในปี ๒๕๖๔ กรมการปกครองได้ มีโ ครงการ “๑๐ โครงการสาคัญ สู่ก ารเป็น กรมการปกครองวิถีใ หม่ ”
(๑๐ Flagships to DOPA New Normal ๒๐๒๑) ประกอบด้วย ๓ ส่วนสาคัญ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมสถาบันหลัก
ของชาติ (๒) การยกระดับงานบริการ และ (๓) การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตาบล และอาเภอภายใต้
แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทาให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”

โดยมี ๑๐ โครงการสาคัญ ประกอบด้วย (๑) โครงการจิตอาสาพระราชทาน (๒) การขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (๓) การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ (๔) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ “อาเภอดารงธรรม”
(๕) สั ญ ชาติ แ ละสถานะบุ ค คล (๖) อาเภอ..วิ ถี ใ หม่ (๗) แผ่ น ดิ น ธรรม แผ่ น ดิ น ทอง (หมู่ บ้ า นเข้ ม แข็ ง )
(๘) อาเภอคุณธรรม (๙) อาเภอมั่นคง สีขาว ปลอดยาเสพติด (๑๐) อาเภอมั่งคั่ง
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หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการปกครอง (๑) สานักบริหารการทะเบียน โทร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๕๙๙
(๒) กองวิชาการและแผนงานส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ โทร.๐ ๒๒๒๕ ๔๙๙๖

 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กระทรวงมหาดไทยได้มีคาสั่ง ที่ ๒๕๖๓/๒๕๖๓ ลงวัน ที่ ๑๖ ตุล าคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) เพื่อให้การดาเนินการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
นโยบายหลั ก และนโยบายเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาล แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
และสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน โดยศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
มี ป ลั ด กระทรวงมหาดไทย เป็ น ผู้ อ านวยการ รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย หั ว หน้ า กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นกิ จ การ
ความมั่นคงภายใน เป็นรองผู้อานวยการ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
อธิ บ ดี ก รมในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย และผู้ แ ทนศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
กรุ ง เทพมหานคร เป็ น กรรมการ และมี ผู้ อ านวยการส านั ก นโยบายและแผน สป.มท. และผู้ อ านวยการ
สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ซึ่งมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ น านโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
จากศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
๑.๒ จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในส่วนกลางและระดับพื้นที่
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ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม
ยาเสพติดอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ (ศป.ปส.อ./ศป.ปส. อปท.)
๑.๔ จัดสรรงบประมาณเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างบูรณาการและเหมาะสม
๑.๕ ปฏิบัติห น้าที่อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้อานวยการศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
๑.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้อง เพื่อให้ คาปรึกษา
แนะนา กากับ ดูแลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (กลุ่มงานกิจการพิเศษ)
สานักนโยบายและแผน สป. โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๔๔๓ (มท.) ๕๐๖๒๐ – ๓

๒. การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
กรมการปกครองมีแนวทางในการดาเนินแผนงานและโครงการที่รองรับการพัฒนาของอาเภอ อีกทั้งเป็น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หยั่งรากลึกลงไปสู่อาเภอ ตาบล หมู่บ้านและชุมชน ให้เป็นสังคมที่ดี เป็นสังคมที่น่าอยู่
ปลูกฝังให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง และนาพาสังคมไปสู่สังคมที่มีความเข้มแข็ง และอยู่ดีมีสุขอันเป็นแนวทาง
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
๒.๑ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง “หมู่บ้านอยู่เย็น (Inclusive Growth Village)”
เพื่อดาเนินการสร้างความเข้มแข็งของทุกหมู่บ้าน จานวน ๗๔,๗๐๙ หมู่บ้าน และคัดเลือกหมู่บ้านที่
มีผ ลงานโดดเด่ นในระดับ เขต และระดับ ภาค โดยการดาเนิน การดังกล่ าวจะส่ งเสริม ให้ ป ระชาชนในหมู่บ้า น
มีความเข้มแข็ง ทั้งทางจิตใจ ร่างกาย สังคม และทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับ
มีประสิทธิภาพ มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในหมู่ บ้ า นตามแนวทาง “แผ่ น ดิ น ธรรม แผ่ น ดิ น ทอง” จ านวน
๗๔,๗๐๙ หมู่บ้าน ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
๑) กิจกรรมการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ จานวน ๗,๐๒๑ กิจกรรม
๒) กิจกรรมพัฒนาคน จานวน ๘,๐๕๓ กิจกรรม
๓) กิจกรรมด้านสังคม จานวน ๑๖,๒๗๗ กิจกรรม
๔) กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ จานวน ๓,๖๐๗ กิจกรรม
๕) กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม จานวน ๘,๕๑๖ กิจกรรม

- 166 (๒) สนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง
๑) จั ด ท าบั ญ ชี ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในการ
เลื อ กตั้ ง ทุ ก ระดั บ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท าโปรแกรมประมวลผล
เพื่ อ สนั บ สนุ น การเลื อ กตั้ ง อาทิ การจั ดหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง บั ญ ชี
ผู้ มีสิ ทธิ เลื อกตั้ง ของแต่ ล ะหน่ ว ยเลื อกตั้งจากทะเบี ยนรายชื่ อ
ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามกฎหมายให้ ถู ก ต้ อ งตามความเป็ น จริ ง
หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน โดยให้นายทะเบียนอาเภอและนายทะเบียน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดทาและพิมพ์
๒) แจ้ ง แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการตรวจสอบ
คุณสมบัติในประเด็นการมีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยแจ้งให้
นายทะเบีย นจังหวัดและนายทะเบี ยนกรุ งเทพมหานครทราบ
เพื่อ แจ้ งส านั ก ทะเบี ย นอาเภอและส านั ก ทะเบี ยนท้ องถิ่น เขต
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
๓) จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งหรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร
๒.๒ อาเภอคุณธรรม “ต้นแบบ”
เพื่อเป็น การสร้ างคนดี สังคมดี ประชาชนใน
พื้น ที่อาเภอมีความอยู่ ดีกิน ดี โดยเป็น คานิย ามของอาเภอที่
นายอ าเภอ ส่ ว นราชการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล อบต.) เครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคเอกชน ชุ ม ชน สถาบั น ทางศาสนา สมาคม มู ล นิ ธิ
และทุ ก ภาคส่ ว นของอ าเภอ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการแสดง
เจตนารมณ์ และมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะด าเนิ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณธรรมในอาเภอ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดารงชีวิต ตลอดจน
มีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายอื่น ๆ โดยมีแนวทางในการดาเนินการ
ประกอบด้วย
(๑) น้อมนาหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
คือ การ “ระเบิดจากข้างใน” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา มาเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน
(๒) นาหลักการ ๓ ประสาน คือ บ้าน วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน/ราชการ หรือภาคประชารัฐ เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัด
(๓) นาหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มาเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

- 167 (๔) ใช้มิติทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชนอาเภอ และจังหวัดคุณธรรมเพื่อ
สร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและองค์กรอื่น ๆ
๒.๓ อาเภอมั่นคงสีขาว ปลอดยาเสพติด
จั ง หวัด และอ าเภอจั ด ชุด ปฏิบั ติ ก ารป้ อ งกั น การค้ ามนุ ษ ย์ เพื่ อด าเนิ น การเฝ้ าระวั งการกระท า
ความผิดในพื้นที่ตลอดแนวชายแดน เส้นทางเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน รวมทั้ง ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และแหล่งอบายมุขอย่างน้อยเดือนละ ๒๐ แห่ง หรือเท่าที่มีในพื้นที่ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
อย่างน้อยเดือนละ ๔ ครั้ง
๒.๔ อาเภอมั่งคั่ง
(๑) เสริม สร้า งการรับ รู ้แ ละความเข้า ใจอัน ดีข อง
ประชาชนในพื้นที่อาเภอ ตาบล และหมู่บ้านต่อนโยบายเขต
พั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) แก่ ป ระชาชน ในพื้ น ที่
๓๐ อาเภอ ๒๒๗ ตาบล ๑,๙๙๔ หมู่บ้าน
(๒) การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จานวน ๒๓ แห่ง ในพื้นที่ ๒๓ อาเภอ ๑๐ จังหวัด
(๓) จานวนการจ้างงานตาบลละ ๒ คน จานวนทั้งหมด
๗,๒๕๕ ตาบลทั่วประเทศ ครอบคลุม ๘๗๘ อาเภอในพื้นที่
๗๖ จังหวัด รวมจานวน ๑๔,๕๑๐ คน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการปกครอง
(๑) สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดนส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร.๐ ๒๒๒๗ ๕๐๐๒
(๒) กองวิชาการและแผนงาน ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ โทร.๐ ๒๒๒๕ ๔๘๘๖
(๓) กองการเจ้าหน้าที่ ส่วนวางแผนอัตรากาลังและพัฒนาระบบงาน โทร.๐ ๒๒๒๑ ๑๘๒๔

- 168 ๓. การปฏิบัติราชการของศูนยดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
๓.๑ ภารกิจของศูนยดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ศู น ย์ ด ารงธรรม มี ภ ารกิ จ ตามประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๙๖/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แบ่งออกเป็น ๗ มิติ ดังนี้

มิติที่ ๑ การรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข แบ่งออกเป็น
- เรื่องเดือดร้อนราคาญ เช่น การบริการพื้นฐาน เหตุราคาญ มลภาวะ ข่มขู่ สาธารณภัย
- เรื่ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ เช่ น ทุ น ประกอบอาชี พ ทุ น การศึ ก ษา การสงเคราะห์ ผู้ ป่ ว ย
การขอที่ดินทากินและอยู่อาศัย การขอความช่วยเหลืออื่น ๆ
- เรื่องแจ้งเบาะแส เช่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล สถานบริการ การพนัน
- เรื่องที่ดิน เช่น การถูกปิดกั้นเส้นทาง การบุกรุกที่สาธารณะ
- เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น พฤติกรรมการทุจริต การบริหารที่ไม่เป็นธรรม
- เรื่องคุ้มครองผู้บริโภค เช่น อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ สินค้าทั่วไป การบริการทั่วไป
- เรื่องหนี้นอกระบบ เช่น มูลหนี้ไม่เกิน ๒ แสน
- เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ แหล่งน้า ขยะ มลพิษ
- เรื่องอื่น ๆ เช่น การทราบข้อมูล การปรึกษา การเสนอปัญหาหรือความเห็น
มิติที่ ๒ การบริหารเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เช่น การรับชาระค่าน้าประปาและค่าไฟฟ้า
การทาบัตรประจาตัวประชาชน การคัดสาเนาทะเบียนราษฎร์ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs การบริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน การบริการออกบัตรนายจ้าง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และการชาระภาษีรถทุกชนิด
(กรณีไม่ต้องตรวจสภาพรถ) เป็น ต้ น โดยในปัจจุบัน ศูนย์ดารงธรรมมีการดาเนิน การนาร่องเฉพาะในส่ ว นของ
การให้บริการชาระค่าน้าประปา และค่าไฟฟ้าเป็นหลัก

- 169 มิติที่ ๓ การบริการและส่งต่อ (Service Link) เช่น การจดทะเบียนคนพิการ การจัดสวัสดิการ
ผู้ สู งอายุ การบริ ก ารขออนุ ญาตจั ด ตั้ งสถานประกอบการ การขออนุ ญ าตจั ดตั้ ง โรงงาน การอนุญ าตใช้ ไฟฟ้ า
น้าประปา และโทรศัพท์ การต่อใบอนุญาตผู้ประกอบการ เช่น สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ
เป็นต้น
มิติที่ ๔ การบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คาปรึกษา เช่น การให้ข้อมูลทางการเกษตรที่จาเป็นสาหรับ
ประชาชน (ราคาพืชผล ราคาปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เครื่องมือการเกษตร) ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับคดีความ หนี้นอกระบบ ปัญหาครอบครัว การประกอบอาชีพ การลงทุน SMEs การประกอบธุรกิจต่าง ๆ
เป็นต้น
มิติที่ ๕ การรั บ เรื่ อ งราวความต้ อ งการและข้ อ เสนอแนะของประชาชน เช่ น ข้ อ คิ ด เห็ น
ในการปฏิรูปประเทศ เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๑๑ ด้าน (ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน
ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสารมวลชน ด้านสังคม และอื่น ๆ)
มิติที่ ๖ การปฏิบัติตามนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
มิติที่ ๗ การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service) เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
เฉพาะหน้า โดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการแจ้งเบาะแส เช่น ยาเสพติด การลักลอบ
ตัดไม้ทาลายป่า บ่อนการพนัน โดยสนธิกาลังตารวจ ทหาร มูลนิธิ อาสาสมัคร เพื่อไปช่วยเหลือจับกุม
๓.๑.๑ การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกขผ่านศูนยดารงธรรม
ศูนย์ดารงธรรมได้พัฒนาช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีความสะดวก รวดเร็วเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ ได้อย่างง่ายดาย อาทิ (๑) การเข้ารับบริการด้วยตนเอง
(๒) ตู้ ป.ณ. ๑๐๑ ปณฝ. มหาดไทย (๓) โทรศัพท์ส ายด่ว น ๑๕๖๗ (๔) www.damrongdham.moi.go.th
(๕) ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Spond (๖) แอพพลิเคชั่นมือถือ MOI ๑๕๖๗

- 170 รวมทั้งได้ กาหนดแนวทางการพัฒ นาศู น ย์ดารงธรรมในอนาคต ให้ มีศักยภาพสามารถ
บริ ห ารจั ดการเรื่ องร้องเรีย นร้องทุกข์ได้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ โดยการพัฒ นาบุคลากรของศูนย์ดารงธรรมให้ มี
ศัก ยภาพและมีทั ศ นคติ ที่ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง านโดยการจั ด อบรมสั ม มนาพัฒ นาในด้า นองค์ ความรู้ แ ละจิ ตวิ ท ยา
การให้บริการที่ดี รวมถึงมีการบริหารจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์จากศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทยไปยัง
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด การถอดบทเรียนศูนย์ดารงธรรมจังหวัดที่ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Best Practice)
เพื่อเป็นต้นแบบในการดาเนินงานให้กับศูนย์ดารงธรรมของจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

๓.๑.๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนยดารงธรรม
การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน หากมีฐานข้อมูลรวบรวมที่ส่วนกลาง พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
เว็บเซอร์วิส (Web Service Management) ก็จะนามาเชื่อมโยงกันช่วยให้สามารถนามาวิเคราะห์ และต่อยอดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สาคัญเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลการร้องเรียน
ร้องทุกข์เป็นศูนย์ข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ของประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูล
ร่วมกัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์
แนวโน้มและทิศทางของปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์สาหรับใช้ในการวางแผนติดตามและแก้ไขปัญหา

- 171 ทั้งนี้สามารถดาเนินการได้โดยพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทยเป็นศูนย์กลาง รวมถึงพัฒนาระบบ
รายงานและสารสนเทศผู้บริหาร พัฒนาระบบงานบริการประชาชนบนอุปกรณ์แบบพกพา และพัฒนาระบบถาม - ตอบ
ออนไลน์ เพื่ อ ตอบข้ อ ซั ก ถามและการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนที่ ใ ช้ ง านผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ
ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ศู น ย์ ด ารงธรรมสามารถพั ฒ นาระบบการเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ เ ป็ น ระบบ
และมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- 172 ๓.๑.๓ การส่งเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี

กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการบาบัดทุกข์ บารุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน มุ่งหวังที่จะให้
สังคมไทยมีพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือบุคคล ผู้ประสบภยันตรายจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าจานวนมาก
ซึ่งจะส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีพลเมืองดีออกมาช่ วยเหลือสังคมมากขึ้น
จึงได้มีแนวดาริ เริ่มให้ จัดตั้งกองทุน ส่งเสริ มและสงเคราะห์ พลเมืองดี ขึ้นที่ส านักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย
และที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความช่วยเหลือพลเมืองดี
รวมทั้งมอบหมายให้ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบภารกิจการส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี
อีกภารกิจหนึ่งด้วย ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นมา
ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคาและประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่ พลเมืองดีเพื่อยกย่องเชิดชูเกี ยรติพลเมืองดี ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ในวัน ที่ ๑ เมษายน ของทุก ปี โดยเริ่ มด าเนิน การครั้ งแรกเมื่อ วัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคาและประกาศเกียรติคุณให้แก่
พลเมื อ งดี และ/หรื อ ทายาท พลเมื อ งดี (กรณี พ ลเมื อ งดี เ สี ย ชี วิ ต ) ซึ่ ง ผลการดาเนิ น การที่ ผ่ า นมาตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ เมษายน ๒๕๔๗ จนถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๔ มีพลเมืองดีที่ได้รับ การยกย่อ งเชิด ชูเ กีย รติโ ดยได้รับ มอบเข็ม
เชิดชูเกียรติทองคาและประกาศเกียรติคุณไปแล้ว จานวน ๑๘๙ ราย เป็น พลเมืองดีที่เสียชีวิตจากการกระทา
ความดี จานวน ๓๔ ราย พลเมืองดีที่ได้รับบาดเจ็บ ๔๔ ราย และพลเมืองดีที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
จานวน ๑๑๑ ราย
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ (มท.) ๕๐๘๘๓

๓.๒ การรับเรื่องราวร้องทุกข ข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือ
การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความเป็นธรรมของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
และขอความช่ ว ยเหลื อ กรณี ต่ า ง ๆ การชุ ม นุ ม ประท้ ว งต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยหรื อ ผู้ บ ริ ห าร
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง เป็ น ไปตามนโยบายของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
เพื่อให้ ประชาชนได้รั บ ความเป็ นธรรม โดยการรับเรื่องร้องเรียนและบัน ทึกทางระบบงานสารบรรณร้องทุกข์
ของสานักงานรัฐมนตรีฯ ประกอบการนาเสนอเพื่อการดาเนินการสั่งการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

- 173 ไปยั ง หน่ ว ยงานในสั ง กัด ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามสายการบั ง คับ บั ญชาเพื่ อตรวจสอบวินิ จฉั ย สั่ ง การ และรายงานผล
การพิจารณาให้กลุ่มงานร้องทุกข์ สานักงานรัฐมนตรีฯทราบ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในส่วนของสานักงาน
รัฐมนตรีฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบต่ อไป เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยึดหลักความถูกต้อง
บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับกฎระเบียบและกฎหมาย เพื่อบาบัดทุกข์ บารุงสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
และตรวจสอบได้ให้เกิดความโปร่งใส
๓.๒.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑) กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูง สานักงานรัฐมนตรีฯ ผู้ร้องยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม
ขอความช่วยเหลือ ร้องเรียนผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือมาร้องเรียนด้วยตนเองเป็นลายลักษณ์อักษร ณ กลุ่มงานร้องทุกข์
สานักงานรัฐมนตรีฯ
(๒) ลงทะเบียนควบคุมทางสารบรรณกลุ่มงานร้องทุกข์ และเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ
ตรวจสอบ กลั่นกรอง เรื่องร้องเรียนเบื้องต้นตามระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราว ร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๒
(๓) ตรวจสอบ กลั่ น กรอง ตามกฎระเบี ย บและกฎหมาย และเสนอเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ต่อผู้บริหารระดับสูง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สั่งการ
ให้หน่วยงานราชการรับผิดชอบ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด ประสานชี้แจง
เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามผู้บังคับบัญชาสั่งการ
(๔) ติดตามผลความคืบหน้า เรื่องร้ องเรี ย น หากพ้ นระยะเวลาที่ กาหนดเรื่องที่ ยังไม่ไ ด้
รายงานผล กลุ่มงานร้องทุกข์ สานักงานรัฐมนตรีฯ ทาการแจ้งเตือนตามระยะเวลาที่กฎระเบียบกาหนด ดังนี้
- เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบกาหนด ๓๐ วัน
- เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกาหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ ๑
- เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกาหนด ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ ๒
- เตือนพิจารณาความผิดตามระเบียบราชการกาหนด
(๕) ตรวจสอบรายงานสรุป ผลของหน่ว ยงานในสัง กัด กระทรวงมหาดไทย /จัง หวัด
และหน่วยงานอื่น รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงทาการสรุปผลต่อสานักงานรัฐมนตรีฯ การสรุป วิเคราะห์
และเสนอ/พร้อมกฎระเบียบ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณาสั่งการเพิ่มหรือยุติเรื่อง พร้อมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดเจ้าของเรื่องแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป
(๖) กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานรัฐมนตรีฯ บริหารระบบเรื่องร้องเรียนเข้าระบบ
สารบรรณของกลุ่มงานร้องทุกข์ สานักงานรัฐมนตรีฯ

- 174 แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน

ระยะเวลา

๑. กลุ่มงานร้องทุกข์ รับเรื่องจากระบบสารบรรณ
สร.มท.

รับเรื่องร้องเรียน

๑ ชั่วโมง

๒. ลงทะเบียนควบคุมงานสารบรรณและตรวจสอบ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเบื้ อ งต้ น ตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๒ หากครบถ้วนก็ดาเนินการต่อไป

ลงทะเบียน
และตรวจสอบ

๑ ชั่วโมง

๓. ผู้บริหารระดับสูง สร.มท.พิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณา/สั่งการ

-

๔. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน หากพ้น
ระยะเวลาที่กาหนดแล้ว จะแจ้งเตือนตามระยะเวลา
ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด

ติดตามผลความ
คืบหน้า

-

๕. หน่ ว ยงานในสั ง กั ด มท. รายงานผลการ
ด าเนิ น การ/สรุ ป ผล ยุ ติ เ รื่ อ งและแจ้ ง ผลให้ ผู้ ร้ อ ง
ทราบ โดยรายงานผลให้ สร.มท. ทราบ เพื่อนาเรียน
รมว.มท./รมช.มท เพื่อทราบและสั่งการต่อไป
๖. งานรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ เ ก็ บ เรื่ อ งเข้ า ระบบ
สารบรรณ กลุ่มงานร้องทุกข์ สร.มท.

นาเรียน รมว.มท./รมช.มท
เพื่อทราบและสั่งการต่อไป

เก็บเรื่องร้องเรียน
เข้าระบบสารบรรณ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๒๐๑ (มท.) ๕๐๑๑๖

๑ ชั่วโมง

๑ ชั่วโมง

- 175 ๓.๓ ศูนยดารงธรรมอาเภอ “อาเภอดารงธรรม”
รั ฐ บาลภายใต้ ก ารน าของพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี แ ละหั ว หน้ าคณะรั ก ษา
ความสงบเรี ย บร้ อ ยแห่ ง ชาติ มี เ จตจ านงและความมุ่ ง มั่ น ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น แก้ ไ ขสถานการณ์
และความเดือดร้อนของประชาชน ลดปัญหาความเลื่อมล้า ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมื องการปกครอง
ให้สัมฤทธิ์ผลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๕
ตุ ล าคม ๒๕๕๙ ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบเรื่ อ งการจั ด ตั้ ง
ศู น ย์ ด ารงธรรมขึ้ น ในอ าเภอ และให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
มอบอานาจตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ ๙๖/๒๕๕๗ ให้ แ ก่น ายอาเภอเพื่ อ ให้ ศู น ย์ด ารงธรรมอาเภอสามารถด าเนิ น การแก้ไ ขความเดือ ดร้ อ น
ของประชาชน ที่มีส าเหตุจ ากการร้ องเรี ย น ร้ องทุกข์ ได้อ ย่า งรวดเร็ ว มี ประสิ ทธิ ภ าพ และทั นต่ อสถานการณ์
โดยในส่วนของกรมการปกครองได้แจ้งให้อาเภอปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการระดับอาเภอ มีนายอาเภอเป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ หัวหน้า
ส่วนราชการอาเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนเป็นกรรมการตามความเหมาะสมและปลัดอาเภอ
หั ว หน้ าฝ่ า ยอาเภอความเป็น ธรรม เป็ น กรรมการและเลขานุ การ โดยมีอานาจในการทางานด้ านอ านวยการ
เช่น การตัดสินใจแก้ปัญหาในเรื่องที่เกิดขึ้นภายในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่อาเภอ การมอบหมาย
ภารกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน การรวบรวมปัญหาและอุปสรรคความเดือดร้อน
ความต้องการของประชาชน นามาพิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป
(๒) จั ด ตั้ ง ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารประจาตาบล (ชปต.) ทุ ก ตาบล เพื่ อ เป็ น หน่ ว ยเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ของ
ศูน ย์ ดารงธรรมอาเภอ มอบหมายให้ ป ลั ด อาเภอหรื อ ส่ ว นราชการอ าเภอหรื อข้ าราชการที่ น ายอาเภอเห็ นว่ า
เหมาะสม เป็นหัวหน้าชุด และข้ าราชการที่ทางานอยู่ในตาบล หมู่บ้าน รวมทั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรืออาสาสมัครภาคประชาชน ออกไปดาเนินการในพื้นที่
เพื่อสารวจสภาพปัญหา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อร้องเรียนของประชาชนในตาบล หมู่บ้าน ร่วม การประชุม
หารือหรือไกล่เกลี่ยหากสามารถกระทาได้ ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ให้รายงานอาเภอเพื่อพิจารณาต่อไป
(๓) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖
- ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗
(๔) ขั้นตอนในการดาเนินการ
- รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น โดยอ าเภอจะด าเนิ น การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอ
(ประกอบด้วยนายอาเภอ และหัวหน้าส่ วนราชการระดับอาเภอ ฯลฯ) เพื่อร่ว มกันดาเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้
รับการร้องเรียน เช่น ดาเนินการตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของนายอาเภอ ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท
และพิจารณาเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง กรม และศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

- 176 - ติ ด ตามการด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการฯ และประสานหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
- ชุดปฏิบัติการประจาตาบล (ชปต.) ซึ่งประกอบด้วย ปลัดอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน
นายกองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ลงพื้น ที่
เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก รวมถึงติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีการร้องเรียน
- ฝ่ายปฏิบัติการรายงานคณะกรรมการศูนย์ดารงธรรมอาเภอและแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้อง/
ผู้ส่งคาร้อง ภายใน ๑๕ วัน (ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖)
- ฝ่ ายรายงานรวบรวมเอกสารและแจ้ง ผลการด าเนิ น การต่อ ผู้ ร้อ ง หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
และศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
(๕) เป้าหมายการดาเนินการ
เชิงปริมาณ
- ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ (ร้อยละ ๘๐)
- การยกระดับ การบริการระบบ e-DOPA License พัฒ นาระบบรับชาระค่าธรรมเนียม
ผ่านระบบ e-Payment จานวน ๕ ระบบงาน
เชิงคุณภาพ
- ศูน ย์ ดารงธรรมอ าเภอสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรั ฐ บาล และขับ เคลื่ อนภารกิ จ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม
- การพัฒ นาและต่อยอดศูน ย์ดารงธรรมอาเภออัจฉริยะต้น แบบตามแนวทางศูน ย์ร าชการ
สะดวก (GECC)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการปกครอง สานักการสอบสวนและนิติการ ส่วนอานวยความเป็นธรรม โทร.๐ ๒๓๕๖ ๙๕๕๖

๔. การเข้าถึงข้อมูลและการบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นของประชาชน
๔.๑ การพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)
กรมการปกครองขั บ เคลื่ อ นโครงการพั ฒ นาระบบ การพิ สู จ น์ แ ละยื น ยั น ตั ว ตนทางดิ จิ ทั ล
(DOPA-Digital ID) กรมการปกครอง ได้ดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
(DOPA-Digital ID) เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับ
การใช้งานบริการภาครัฐ ในระยะแรกกาหนดเป้าหมายผู้ใช้งาน ๑๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ โดยนาร่องกับงานบริการ
ระบบจองคิวขอรับการบริการงานทะเบียนล่วงหน้า (Queue Online) และการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง
ที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)

- 177 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น D.DOPA ลงในโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อนเข้ามารับบริการ
โดยสามารถลงทะเบียนใช้ได้ทั้งระบบไอโอเอส (IOS) และระบบแอนด์ดรอย (Android)
ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนจะต้องนาบัตรประชาชนใบล่าสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
ทาการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน ณ สานักทะเบียน

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เป็นโครงสร้างพื้นฐานสาคัญที่จะเชื่อมต่อ
การยื น ยั น ตั ว ตนจากทุ ก ภาคส่ ว นเข้า มาไว้ ด้ว ย แทนระบบเดิ ม ที่ผู้ ใ ห้ บ ริ การและรั บบริ การต้ องมาเผชิญ หน้ า
และแสดงตน เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการ เป็นการสร้างมิติใหม่ของการทาธุรกรรมภาครัฐ และภาคเอกชน
ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางดิจิทัล และมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการใช้เอกสารราชการปลอม
ในกระบวนการยืนยันตัวตนของระบบเดิมและเพื่อสนับ สนุนการบริการประชาชนของภาครัฐ และภาคเอกชน
ที่จะต้องปรับตัวและวิธีการเพื่อตอบสนองงานบริการแนวใหม่ที่ไม่ต้องเผชิญหน้าหรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) อีกด้วย
๔.๒ Call Center ๑๕๔๘
กรมการปกครองได้จัดตั้ง ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร ทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๕๔๘
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่องานทะเบียนและบัตร โดยให้
ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการติ ด ต่ อ งาน การจั ด เตรี ย มเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ระยะเวลาในการด าเนิ น งาน
ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ซึ่งจะทาให้ประชาชนสามารถไปดาเนินการด้านงานทะเบียนและบัตรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
๔.๓ Dopa Citizen Service ระบบบริการประชาชนออนไลนของกรมการปกครอง
หน้าเว็บไซต์ในการรวบรวมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกรมการปกครองผ่านทางระบบออนไลน์
โดยมีการรวบรวมข้อมูลและคู่มือการให้บริการประชาชน DATA WEARHOUSE ข้อมูลการบริการเด่น และข้อมูลของอาเภอ
เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจาตัวบุคคล
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย โทร.๐ ๒๗๙๑ ๗๓๓๕

- 178 ๕. การยกระบบการให้บริการประชาชน
๕.๑ “อาเภอ...วิถีใหม่”
ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มุ่งสู่ "อาเภอ...วิถีใหม่“ หลังวิกฤตโควิด 19 กรมการปกครองได้มีการสร้าง
มาตรฐานแนวทางในการมอบความสะดวกในด้านต่างๆ ให้ กับ ประชาชน โดยคานึงถึงการใช้ชีวิตในระยะยาว
หลังจากนี้ไป เป็นรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal โดยกาหนดให้เป็นหนึ่งภายใต้โครงการ “๑๐ Flagships to
DOPA New Normal ๒๐๒๑” ที่ได้วางแผนตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ และจะนาไปปฏิบัติใช้ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีการสร้าง
นวัตกรรมการให้บริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ มุ่งสู่ "อาเภอ...วิถีใหม่"
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและต่อยอดการเชื่อมโยง
ฐานข้ อ มู ล ภาครั ฐ Linkage Center การออกเอกสารราชการ
๒ ภาษา มีระบบการจองคิวออนไลน์ และการให้บริการผ่านระบบ
ออนไลน์ รวมไปถึง การพั ฒ นามาตรฐานการให้ บ ริก ารประชาชน
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
การดาเนินการเพื่อไปสู่ความเป็นอาเภอวิถีใหม่ ดังนี้
- การขั บ เคลื่ อ นการยกระดั บ งานบริ ก ารสู่ ม าตรฐานศู น ย์ ร าชการสะดวก ( GECC) โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ สานักทะเบียนอาเภอ แบ่งตามเขตตรวจราชการกรมการปกครอง จานวน ๕๖ แห่ง
- มีประเภทเอกสารที่เปิดให้บริการตามโครงการเอกสารราชการ ๒ ภาษาจากเดิม ๒๗ ประเภท
เอกสาร เพิ่มขึ้นเป็น ๓๐ ประเภทเอกสาร (เพิ่มขึ้น ๓ ประเภทเอกสาร ๑๓ แบบฟอร์ม)
- สานัก ทะเบีย นอาเภอ ยกระดับ งานบริก ารสู่ม าตรฐานศูน ย์ร าชการสะดวก ( GECC) ซึ่ง เป็น
มาตรฐานระดับประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับงานบริการของกรมการปกครอง
- ส่วนราชการที่อยู่ในแผนงานบูรณาการ สามารถใช้งาน Linkage Center ระบบใหม่ครบทุกหน่วยงาน
โดยดาเนินการ ดังนี้
(๑) โครงการเอกสารทางราชการ ๒ ภาษา กรมการปกครองได้ดาเนินการพัฒนาเพื่อยกระดับ
การให้บริการประชาชน โดยมีระบบโปรแกรมด้านแบบฟอรมเอกสาร ๒ ภาษา จานวน ๓๐ ประเภทเอกสาร
มีผ ลการดาเนิ น การตั้ งแต่วัน ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีป ระชาชนมาขอรับ บริการ
คัดรับรองเอกสาร ๒ ภาษา ทั้งสิ้น ๑๕๖,๒๖๗ รายการ
(๒) ระบบการจองคิวออนไลน และการให้บริการผ่านระบบออนไลน ดาเนินการพัฒนาระบบ
โปรแกรมส่วนขยายการให้บริการในส่วนของสานักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง และแจ้งประสานไปยังศูนย์บริหาร
การทะเบียนภาค ๑ - ๙ และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)
ผลการดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้ใช้บริการรวม ดังนี้
- ระบบนัดหมายขอรับบริการล่วงหน้า จานวน ๑๕ งานบริการ มีผู้ใช้บริการ ๓๕,๓๔๔ ราย
- ระบบการขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้า จานวน ๑๔ เอกสาร มีผู้ใช้บริการ ๒๒๑ ราย

- 179 (๓) การพัฒนาและต่อยอดการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ Linkage Center
- ปริมาณการใช้งานข้อมูลประชาชนในระบบ Linkage Center ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) จานวน ๕๕,๙๘๒,๒๙๓ รายการ รายละเอียดดังนี้
- สิทธิประชาชน จานวน ๒๒๙,๕๖๕ รายการ
- สิทธิเจ้าหน้าที่ จานวน ๕๕,๗๕๒,๗๒๘ รายการ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการปกครอง กองวิชาการและแผนงาน ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ โทร.๐ ๒๒๒๕ ๔๘๘๖

๖. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
๖.๑ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) คืออะไร
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) คือ ประชาชนหรือราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากนายอาเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้านและให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ โดยผู้เข้ารับ
การฝึ ก อบรมหลั กสู ตร ชรบ. นั้ น จะต้องเป็ นประชาชนหรือราษฎรอาสาสมัครที่มีภูมิล าเนาอยู่ใ นพื้นที่นั้น ๆ
และต้อ งมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑) มีสั ญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป ๒) มีสุ ขภาพร่างการแข็งแรง ๓) มี
ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ๔) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นประมุข ๕) มีความประพฤติดี ๖) ไม่เป็นพระภิกษุส ามเณร นักพรตหรือนักบวช
๗) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
ทั้งนี้ การที่ประชาชนหรือราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ จะได้เป็น
ชุดรักษาความปลอดภัย หมู่บ้ าน (ชรบ.) ที่ถูกต้องตามระเบียบของทางการจะต้องได้รับการพิจารณาคัดเลื อก
จากผู้ใหญ่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้เสนอรายชื่อลูกบ้านให้นายอาเภอพิจารณาแต่งตั้งเป็น ชรบ. ต่อไป
๖.๒ หน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจ หรือเจ้าพนักงานอื่นได้ร้องขอให้ ชรบ. ช่วยเหลือได้ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ๑๐ ประการ ประกอบด้วย
๑) การอยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
๒) ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย
๓) สืบสวนหาข่าวที่เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย
๔) เฝ้ า ระวั ง รั ก ษาสถานที่ ส าคั ญ ตั้ ง จุ ด ตรวจ จุ ด สกั ด ตรวจสอบบุ ค คลและยานพาหนะ
ที่ผ่านเข้า - ออกหมู่บ้าน
๕) รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๖) ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญาและการก่อความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่
๗) ตรวจค้ น บุ ค คลหรื อ ยานพาหนะ ยึ ด สิ่ ง ของหรื อ อาวุ ธ ที่ ใ ช้ โ ดยต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ
ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น

- 180 ๘) จับกุมผู้กระทาความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาและควบคุมตัว
ผู้ถูกจับส่งผู้บังคับบัญชาใกล้ตนโดยเร็ว
๙) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๖.๓ โครงสร้างของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และการบังคับบัญชา
โครงสร้างของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีลักษณะการจัดหน่วย ดังนี้
๖.๓.๑ ระดับหมู่บ้าน
ในหมู่บ้านหนึ่ง ให้มีหมวด ชรบ. โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บังคับหมวด ชรบ. และให้มีทหาร
ตารวจ หรือ อส. จานวน ๒ คน เป็นเจ้าหน้าที่โครง ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้บังคับหมวด ชรบ. ในหนึ่งหมวด ชรบ.
ให้แบ่งการปกครองบังคับบัญชาออกเป็นอย่างน้อย ๒ หมู่ ชรบ. เรียกว่า
(๑) หมู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ ๑
(๒) หมู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ ๒
(๓) หมู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ .... (ตามลาดับ)
โดยให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บังคับหมู่ ชรบ. ใน ๑ หมู่ ชรบ. ให้มีจานวน ชรบ. ตั้งแต่
๗ – ๑๕ คน (พิจารณาจากอัตรากาลังพลและสถานการณ์ในพื้นที่)
๖.๓.๒ ระดับตาบล ใน ๑ ตาบล ให้มีกองร้อย ชรบ. โดยมีโครงสร้าง ดังนี้
(๑) ปลัดอาเภอประจาตาบล เป็น ผู้บังคับกองร้อย ชรบ.
(๒) ข้าราชการอื่นตามที่นายอาเภอแต่งตั้ง เป็น
๑) รองผู้บังคับกองร้อย ชรบ. ฝ่ายยุทธการและการข่าว
๒) รองผู้บังคับกองร้อย ชรบ. ฝ่ายกิจการมวลชน
๓) รองผู้บังคับกองร้อย ชรบ. ฝ่ายกาลังพลและส่งกาลังบารุง
๔) รองผู้บังคับกองร้อย ชรบ. ฝ่ายสื่อสารและงบประมาณ
(๓) กานันในตาบล เป็น ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย ชรบ.
๖.๓.๓ ระดับอาเภอ ใน ๑ อาเภอ ให้มีกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยมีโครงสร้าง ดังนี้
(๑) นายอาเภอ เป็นผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(๒) ปลัดอาเภอ นายตารวจชั้นสัญญาบัตรและข้าราชการในพื้นที่ตามที่นายอาเภอแต่งตั้ง เป็น
- รองผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ฝ่ายยุทธการและการข่าว
- รองผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ฝ่ายกิจการมวลชน
- รองผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ฝ่ายกาลังและส่งกาลังบารุง
- รองผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ฝ่ายสื่อสารและงบประมาณ

- 181 ๖.๔ การบังคับบัญชา ดังนี้
๖.๔.๑ ระดับหมู่ ชรบ.
บังคับหมู่ ชรบ. (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพิจารณาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง เป็นลาดับแรก)
มีห น้าที่ปกครองบั งคับ บัญชา ควบคุม กากับดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ชรบ. ตามนโยบายของ
ทางราชการกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน กองร้อย ชรบ. และหมวด ชรบ.
๖.๔.๒ ระดับหมวด ชรบ.
ผู้บังหมวด ชรบ. (กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน) มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กากับดูแล
และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชรบ. ในเขตพื้นที่หมู่บ้าน ตามนโยบายของทางราชการ กองพันหน่วย
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และกองร้อย ชรบ.
๖.๔.๓ ระดับกองร้อย ชรบ.
ผู้บังคับกองร้อย ชรบ. (ปลัดอาเภอประจาตาบล/ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจาตาบล)
มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กากับดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชรบ. ในเขตพื้นที่ตาบล
ตามนโยบายของทางราชการ และกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
๖.๔.๔ ระดับกองพัน ชรบ.
ผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (นายอาเภอ) มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา
ควบคุม กากับ ดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชรบ. ในเขตพื้นที่อาเภอ ตามนโยบายของทางราชการ
๖.๕ ความสามารถใช้อาวุธ ปืน ลูกซองและเครื่ องกระสุน ปืน ลูกซองของชุด รั กษาความปลอดภั ย
หมู่บ้าน (ชรบ.)
ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
นายอาเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย หมู่ บ้ านและเป็ น ผู้ ช่ ว ยเหลื อ
เจ้าพนักงาน สามารถใช้อาวุธของทาง
ราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยจะต้องได้ รับมอบหมาย
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และจะต้ อ ง
ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และต้ อ งเพิ่ ม
ความระมัดระวังในการเก็บรักษาอาวุธปืน
ของทางราชการ ทั้ ง นี้ ปลั ด อ าเภอ
ในฐานะผู้บังคับกองร้อย ชรบ. จะต้องกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ ชรบ. อย่างใกล้ชิด
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส่วนกิจการมวลชน สานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง โทร. ๐ ๒283 1222

- 182 ๗. งานกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
กองอาสารั ก ษาดิ น แดน (อั ก ษรย่ อ : อส. : Volunteer Defense Corps ; VDC) จั ด ตั้ ง ขึ้ น
โดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นองค์การขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็น
นิติบุคคล ตามมาตรา ๔ หมวด ๑ เป็นองค์การของรัฐ เช่นเดียวกับองค์การอื่น ๆ ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
เป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเสมือนกองทัพต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม
ซึ่งจะมีกรรมการคณะหนึ่งจานวนไม่น้อยกว่าสิบคน และไม่เกินยี่สิบคน เรียกว่า “คณะกรรมการกลางกองอาสา
รักษาดินแดน” ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นรองประธานโดยตาแหน่ง ส่วนกรรมการอื่น เลขาธิการและรองเลขาธิการนั้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็น ผู้แ ต่ง ตั้ง และถอดถอนโดยอนุมัติค ณะรัฐ มนตรี ตามมาตรา ๖ ทั้ง นี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมาย
ให้กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานขับ เคลื่อนกิจการกองอาสารักษาดินแดน โดยมีสานักอานวยการกองอาสา
รักษาดินแดน (สน.อส.) สังกัดกรมการปกครอง ทาหน้าที่เป็นฝ่ายอานวยการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
กองอาสารั กษาดิ นแดน และนอกจากนี้ยั งมีห น่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) กองทัพบก ทาหน้าที่เป็น
ฝ่ายอานวยการฝ่ายทหาร โดยกองอาสารักษาดินแดนนั้น จะมีลักษณะโครงสร้างเป็นกองกาลังกึ่งทหาร มีลาดับ
การบังคับบัญชาคล้ายกับกองทัพ ทาหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ ปราบปราม
ผู้ กระทาผิ ดกฎหมาย การเทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ งสถาบัน พระมหากษัตริย์ รวมถึงรั กษาความปลอดภั ย
ในสถานที่ ส าคั ญ และการคมนาคม และเป็ น กองก าลั ง ส่ ว นหนึ่ ง ไว้ ส ารองที่ พ ร้ อ มจะเพิ่ ม เติ ม และสนั บ สนุ น
กาลังทหารได้เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงคราม และตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน
พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด ๗ มาตรา ๒๙ ได้บัญญัติไว้ว่า "เจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหว่างทาการ
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) ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญชาการกองอาสารั กษาดิ นแดน (ปลั ดกระทรวงมหาดไทย และรองปลั ด
กระทรวงมหาดไทย)
(๔) หัวหน้าฝ่ายอานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (อธิบดีกรมการปกครอง)
(๕) รองหัวหน้าฝ่ายอานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (รองอธิบดีกรมการปกครอง)
(๖) ผู้ช่วยหัวหน้ าฝ่ายอานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ผู้ อานวยการ
สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง)

- 183 ๗.๑.๒ ส่วนภูมิภาค ได้แก่ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
(๑) ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
(๒) รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (รองผู้ว่าราชการจังหวัด)
(๓) ผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดและหัวหน้าฝ่ายอานวยการ กองบังคับ
การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ปลัดจังหวัด)
(๔) รองหัวหน้าฝ่ายอานวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (หัวหน้าส่วน
ราชการที่มีตาแหน่งเทียบเท่ากับปลัดจังหวัด)
(๕) ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอานวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ป้องกันจังหวัด)
(๖) ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอาเภอ (นายอาเภอ)
๗.๒ ประเภทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ตามของพระราชบัญญัติกองอาสารักษา
ดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด ๑ มาตรา ๑๒ มี ๓ ประเภท คือ
(๑) ประเภทสารอง คือ สมาชิกที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด
(๒) ประเภทประจากอง คือ สมาชิกที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร และบรรจุอยู่ในอัตรากาลัง
(๓) ประเภทกองหนุน คือ สมาชิกที่ได้ปลดออกจากประจากอง
๗.๓ บทบาท อานาจและหน้าที่
กองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด ๒
มาตรา ๑๖ ดังนี้
(๑) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และการกระทาของข้าศึก
(๒) ทาหน้าที่ตารวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจ
(๓) รักษาสถานที่สาคัญ และการคมนาคม
(๔) ป้องกันการจารกรรม สดับตรับฟัง และรายงานข่าว
(๕) ทาความช่วยเหลือให้ ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหาร
ต้องการ และตัดทอนกาลังข้าศึก
(๖) เป็นกาลังส่วนหนึ่งไว้สารองพร้อมที่จะเพิ่มเติมและสนับสนุน
กาลังทหารได้เมื่อจาเป็น
นอกจากนั้ นแล้ ว ในปั จจุ บั น กองอาสารักษาดิน แดน หรือ อส. ยังมีภ ารกิจและบทบาทหน้าที่
ในด้านต่าง ๆ อีกมาก ทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
เช่น กรมการปกครอง กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปราบปรามการค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงการควบคุม ความไม่สงบในชายแดน

- 184 ภาคใต้ของประเทศไทย การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การพัฒนาและสร้างมวลชน การบริการประชาชน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว บรรเทาภัยด้านความมั่นคง เป็นต้น
๗.๔ การกากับ ควบคุม สนับสนุน
การจัดหน่ วยของกองอาสารั กษาดิน แดน เป็น การจัดโดยอิงโครงสร้างการจัดส่ว นราชการของ
กระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๗.๔.๑ ส่วนกลาง มีองค์กรรับผิดชอบการบริหาร ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการกลางกองอาสารั ก ษาดิ น แดน มี อ านาจและหน้ าที่ และดาเนิ น งาน
กองอาสารักษาดินแดน โดยทั่วไปตามนโยบายและวิชาการเทคนิคของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และวางระเบียบ
และข้อบังคับสาหรับกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีไม่น้อยกว่าสิบคน
และไม่เกิน ยี่สิบคน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นรองประธาน โดยตาแหน่ง ส่วนกรรมการ เลขาธิการ และรองเลขาธิการ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี (ปัจจุบันอธิบดีก รมการปกครอง เป็นกรรมการและเลขาธิการ
รองอธิ บ ดี ก ารปกครอง เป็ น กรรมการและรองเลขาธิ ก าร และผู้ อ านวยการส านั ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน
เป็นรองเลขาธิการ)
(๒) กองบั ญ ชาการกองอาสารั กษาดิ น แดน ท าหน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยบริ ห ารจั ด การกิ จ การ
กองอาสารักษาดินแดนในส่วนกลาง และให้เป็นหน่วยควบคุม อานวยการ สั่งการและกากับดูแลกองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้บัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น รองผู้บัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดน ปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบไปด้วย
๑) ฝ่ายอานวยการ (กรมการปกครอง) โดยมี
- อธิบดีกรมการปกครอง เป็น หัวหน้าฝ่ายอานวยการ กองบัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดน
- รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็น รองหัวหน้าฝ่ายอานวยการ กองบัญชาการกอง
อาสารักษาดินแดน
- ผู้อานวยการสานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
อานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
- ข้าราชการ พนักงาน ลู กจ้าง สั งกั ด ส านักอานวยการกองอาสารั กษาดินแดน
ปฏิบัติหน้าที่ประจาฝ่ายอานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
นอกจากนี้ยังมีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) กองทัพบก ทาหน้าที่ เป็น
ฝ่ายอานวยการฝ่ายทหาร

- 185 ๒) ฝ่ายปฏิบัติการ โดยมีหน่วยรับผิดชอบการปฏิบัติ ได้แก่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน
จานวน ๗ กองร้อย ดังนี้
- กองร้อยบังคับการและบริการที่ ๑ ตั้งอยู่ที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
(บก.อส.)
- กองร้ อยบั งคับ การและบริการที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึ กอบรมกองกาลั งประจาถิ่น
ท่าสาป อาเภอเมืองยะลา
- กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ มท.
- กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ สงขลา
- กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ บก.อส.
- กองร้ อ ยปฏิ บัติก ารฝึ กที่ ๑ ตั้ งอยู่ ที่ศู นย์ฝึ กอบรมกองก าลั ง ประจาถิ่ นท่า สาป
อ.เมืองยะลา
- กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ค่ายเพชรโยธิน อ.ชะอา เพชรบุรี
โดยมี เจ้าพนักงานปกครอง ที่ได้รับมอบหมาย เป็น ผู้บังคับกองร้อย
๓) ที่ปรึกษา
เนื่องจากภารกิจกองอาสารักษาดินแดนจะต้องเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับกิจการ
ทหาร ตารวจ และพลเรือน ดังนั้น ที่ปรึกษาประจากองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนส่วนกลางจึงจาเป็นต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญในกิจการทั้ง ๓ ประการ มาเป็นที่ปรึกษา (ปัจจุบันตาแหน่งที่ปรึกษามีจานวน ๕ อัตรา)
๗.๔.๒ ส่วนภูมิภ าค มีองค์กรรับผิ ดชอบการบริหาร คือกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัด โดยมี
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
(๓) ปลัดจังหวัด เป็น ผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบไปด้วย
๑) ฝ่ายอานวยการ (ที่ทาการปกครองจังหวัด) โดยมี
- ปลัดจังหวัด เป็น หัวหน้าฝ่ายอานวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
- ป้องกันจังหวัด เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอานวยการ กองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัด
- ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน สังกัด ที่ทาการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)
ปฏิบัติหน้าที่ประจาฝ่ายอานวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
๒) กองร้อยบังคับการและบริการ มีป้องกันจังหวัด เป็น ผู้บังคับกองร้อย ปฏิบัติภารกิจ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การจัดระเบียบสังคมร่วมกับฝ่ายปกครอง

- 186 ๓) กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด มีปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บังคับ
กองร้อย ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การจัดระเบียบสังคมร่วมกับฝ่ายปกครอง และเป็นผู้ช่วย
ครูฝึกในศูนย์บาบัดยาเสพติด
๔) กองร้ อ ยอาสารักษาดิ น แดนอ าเภอ มีน ายอ าเภอ เป็น ผู้ บังคับ กองร้อย ปฏิบั ติ
ภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การจัดระเบียบสังคมร่วมกับฝ่า ยปกครอง รักษาความมั่นคงตามแนว
ชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในศูนย์พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมา ในเขตพื้นที่อาเภอ
๗.๕ กระบวนการในการปฏิบัติงาน
๗.๕.๑ การสั่งใช้กาลังสมาชิก อส. ปฏิบัติภารกิจ จะต้องเป็นไปตามแผนสั่งใช้กาลังสมาชิก อส.
ปฏิบัติภารกิจประจาปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจาก บก.อส. โดยผู้มีอานาจสั่งใช้ประกอบด้วย
(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.) สั่งใช้ได้ภายในพื้นที่จังหวัด
(๓) ผู้บั งคับ กองร้ อยอาสารักษาดินแดนอาเภอ : ผบ.ร้อย.อส.อ. (นายอาเภอ) สั่ งใช้ได้
ภายในอาเภอ
๗.๕.๒ การปฏิบัติ แยกเป็น
(๑) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๑) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งน้อมนาหลักการไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
๒) ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรู้รัก
สามัคคี พร้อมที่จะปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และสามารถถ่ายทอดความคิดดังกล่าวไปถึงประชาชนในท้องที่
(๒) สร้างความปรองดองสมานฉันท์
๑) ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง และสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
๒) ให้ค วามรู้ ความเข้า ใจถึง ความปรองดอง สมานฉัน ท์ และมีจิต สานึก ร่ว มของ
คนไทยในชาติ สามารถ นาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้อย่างถูกต้อง
(๓) รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
๑) ทาหน้าที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง ในการป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย ดังนี้
- การรวมกลุ่มกวนเมือง
- การลักลอบเล่นพนัน
- การมั่ว สุ มอบายมุข ในสถานที่เ สี่ ยง ได้แก่ สถานบั น เทิง สถานบริการ หอพั ก
ที่พักอาศัย เชิงพาณิชย์ ร้านเกม และอินเตอร์เน็ต

- 187 - การกระทาผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
๒) ทาหน้าที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง ในการควบคุมดูแลกิจการที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนและสังคม ตามที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงที่สาคัญ ดังนี้
- กฎหมายว่าด้วยการพนัน
- กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
- กฎหมายว่าด้วยโรงรับจานา
- กฎหมายว่าด้วยควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
- กฎหมายว่าด้วยควบคุมการเรี่ยไร
- กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฯ
- งานสมาคมมูลนิธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๓) ทาหน้ าที่ ร่ ว มกั บพนั กงานสอบสวนฝ่ า ยปกครอง เข้า ทาการสอบสวนความผิ ด
คดีอาญาตามกฎหมาย โดยรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมตัวผู้ต้องหา การเก็บรักษาของกล าง และ
การนาส่งตัวผู้ต้องหา
๔) สนั บสนุ นการป้องกันและปราบปรามการกระทาผิ ดกฎหมายต่อประชาชนและ
สังคมในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น ภารกิจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว ภารกิจ
ป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
๕) สนับสนุนการฝึกอบรมในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามนโยบายของรัฐบาล/
กระทรวงมหาดไทย ให้กับกองอาสารักษาดินแดน ฝ่ายปกครอง (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) กาลังประชาชน
(ชุดรั กษาความปลอดภัย หมู่บ้า น) รวมทั้ง หน่ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยกองร้อ ยปฏิบัติก ารฝึก ที่ ๒
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
๖) การดาเนินการด้านการข่าว/จิตวิทยา ภายใต้ศูนย์ข่าวในพื้นที่ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค
และโครงการ อส.สัมพันธ์
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑) รักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คงตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
๒) สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร ในการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองและตาบล/
หมู่บ้าน โดยรับผิดชอบมาตรการเชิงรับในพื้นที่ดังนี้
- การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยทั่ ว ไป ได้แ ก่ การรัก ษาความปลอดภั ย สถานที่
ราชการและสถานที่สาคัญ/จัดชุดลาดตระเวนและจั ดตั้งจุดตรวจ ร่วมกับทหาร ตารวจ/จัดชุดปฏิบัติการคุ้มครอง
ครู นักเรียน พระ

- 188 - การรักษาความปลอดภัยบนขบวนรถไฟ จากสถานีรถไฟหาดใหญ่ ถึงสถานีรถไฟ
สุไหงโก-ลก โดยมีกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๒ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นหน่วยรับผิดชอบการปฏิบัติ
- การรั ก ษาความปลอดภั ย ในพื้ นที่ เ ขตเมือ งของ ๖ อ าเภอ ที่ ล่ อแหลมต่ อการ
ก่อเหตุรุนแรง ได้แก่ อาเภอเมืองปัตตานี/เมืองยะลา/เบตง/เมืองนราธิวาส/สุไหงโก-ลก/หาดใหญ่
- การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ตาบล/หมู่บ้าน โดยการจัดกาลังพล สังกัด หมวด
อาสารักษาดินแดนตาบล (มว.อส.ต.) ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตาบล (ชคต.) ซึ่งเป็นการสนธิ
กาลังภายในพื้นที่ ได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครอง : (ปลัดอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)/เจ้าหน้าที่ : กองอาสารักษา
ดินแดนโดย หมวดอาสารักษาดินแดนตาบล/อาสาสมัครประจาพื้นที่ : ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตาบล/หมู่บ้าน พร้อมทั้งให้จัดทาแผน
เผชิญเหตุและแผนระวังป้องกันฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตาบล รวมทั้งแผนปฏิบัติการตาบล
- สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ร่ ว มกั บ อาสาสมั ค รประจ าพื้ น ที่ ในการรั ก ษา
ความปลอดภัยพื้นที่ตาบล/หมู่บ้าน และมาตรการเชิงรับอื่น ๆ แทนกาลังทหาร เช่น การรักษาความปลอดภัยครู
โรงเรียน พระ วัด และสถานที่ราชการ
๓) สนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในด้ า นการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
โดยศูนย์ฝึกกองกาลังประจาถิ่นท่าสาป กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
๔) การดาเนิ น การด้ า นการข่ า ว/จิ ต วิ ท ยา ภายใต้ ศู น ย์ ข่ า ว ในพื้ น ที่ ส่ ว นกลาง/
ส่ ว นภูมิภาคและโครงการ อส.สัมพันธ์/ชคต.สัมพันธ์
(๕) ป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
สนับสนุนการปฏิบัติด้านการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้แก่
ศูน ย์ อ านวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด กระทรวงมหาดไทย/กรมการปกครอง/จั ง หวั ด และศู น ย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอ ดังนี้
๑) รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในหมู่บ้าน
๒) สกัดกั้นการลักลอบลาเลียงนาเข้ายาเสพติดตามช่องทางชายแดน รวมทั้งพื้นที่
ในประเทศ
๓) ปราบปรามและจับกุมการกระทาความผิด
๔) พัฒ นาระบบและมาตรฐานการบ าบั ดรักษาในหน่ว ยบ าบัดฟื้ น ฟูผู้ ติ ดยาเสพติ ด
(แบบระบบสมัครใจ) ซึง่ ดาเนินการโดยกองร้อยอาสารักษาดินแดน รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรม
๕) การติดตามผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูฯ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ
(๖) รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน
๑) ตั้งด่าน/จุดตรวจ ตรวจค้นจับกุม ในเส้นทางตามแนวชายแดน
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อาสารักษาดินแดนอาเภอที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ สวนผึ้ง (จ.ราชบุรี)/สังขละบุรี (จ.กาญจนบุรี)/เมืองแม่ฮ่องสอน
ขุนยวม สบเมย (จ.แม่ฮ่องสอน)/ท่าสองยาง อุ้มผาง พบพระ (จ.ตาก)
(๗) ป้องกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากรป่าไม้
กองอาสารั ก ษาดิ น แดน เป็ น ก าลั ง หลั ก ส าคั ญ ที่ มี ห น้ า ที่ ป้ อ งกั น และปราบปราม
การลักลอบตัดไม้ทาลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน และการเผาป่า เพราะเป็นกองกาลังประจาถิ่น เป็นบุคคลในพื้นที่
ย่ อ มรั ก และหวงแหนทรั พ ยากรป่ า ไม้ ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นเป็ น สมบั ติ อั น ล้ าค่ า ของตนเอง ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการลั กลอบตัดไม้ทาลายป่า ดังนั้น จึงได้รับความร่ว มมือเป็น อย่างดีจากประชาชนและหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในการขอรับการสนับสนุนกาลัง ออกร่วมปฏิบัติงานด้วยทุกครั้ง
(๘) พัฒนาและสร้างมวลชน
๑) ดาเนินงานตามโครงการ อส.สัมพันธ์
๒) ดาเนินงานตามโครงการ “จังหวัด/อาเภอยิ้มเคลื่อนที่”
(๙) ข้อแนะนาในการปฏิบัติ
๑) ในการออกปฏิบัติภารกิจที่มีความจาเป็นต้องใช้อ าวุธ ให้ออกคาสั่งสั่ งใช้ปฏิบัติ
ภารกิจโดยระบุอานาจหน้าที่ดังนี้
“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 หรือดาเนินคดี ให้ประสานการปฏิบัติกับ
ทางสานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๗.๕.๓ หลักนิยมการใช้กาลังกองอาสารักษาดินแดน ในภาวะไม่ปกติหรือสงคราม
การดาเนินการป้องกันประเทศในยามสงคราม โดยใช้มาตรการทางทหารเพื่อตอบโต้และ
ขัดขวางการเข้าโจมตีของข้าศึก ยังมีภารกิจอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ การพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง ซึ่งเป็นการดาเนินการ
ป้องกันมิให้ข้าศึกรุกเข้าพื้นที่เขตหลัง ตลอดจนบรรเทาภัยจากการกระทาของข้าศึก และเข้าควบคุมสถานการณ์
ของพื้นที่เขตหลังให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
๗.๕.๔ บทบาทกองอาสารักษาดินแดน ตามแผนการป้องกันประเทศ
(๑) สาหรับภารกิจการป้องกันประเทศ เป็นการผนึกกาลังความร่ว มมือกันต่อสู้ป้องกัน
ประเทศในรูปแบบการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ (Total Defense) โดยแนวความคิดดังกล่าวนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ
๑) การป้องกันทางยุทธศาสตร์ (Strategy Defense)
๒) การป้องกันรักษาดินแดน (Territorial Defense)
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(๒) แผนการป้องกันประเทศแบบผนึกกาลังดังกล่าว มีกาลังที่มาเกี่ยวข้อง ๓ ส่วน คือ
๑) กาลังรบหลัก (Main Force) ได้แก่ กาลังที่สามารถโยกย้ายเข้าปฏิบัติงานได้ในทุก
พื้นที่เป็นปึกแผ่น มีอานาจการยิง และความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่สูง ประกอบด้วย
- กาลังประจาการ (กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
- กาลังสารองหรือกองหนุน ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วสามารถใช้งานได้ทันการ
๒) กาลังประจาถิ่น (Local Force) ได้แก่ กาลังบางส่วนของกาลังประจาการ ที่กาหนด
บทบาทไว้ในลักษณะกาลังประจาถิ่นและกาลังแบบทหาร ที่ได้รับการจัดตั้งและควบคุมโดยฝ่ายทหาร รวมทั้งกาลัง
ประจาถิ่นที่จัดตั้งโดยฝ่ายพลเรือน และตารวจ ประกอบด้วย
- ทหารพราน
- กองอาสารักษาดินแดน
- ตารวจตระเวนชายแดน
มีหน้าที่บทบาทเป็นกองกาลังกึ่งทหาร รวมทั้งเป็นกาลังสารองประเภทพร้อมรบ
(Ready Reserve) ทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติ ให้แก่ กาลังรบหลัก
๓) กาลังประชาชน (Civil Force) ได้แก่ การป้องกันฝ่ายพลเรือนที่จัดตั้งราษฎรไว้ใน
รูปแบบหรือกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย
- ลูกเสือชาวบ้าน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)
- หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
- ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ซึ่งการผนึกกาลังความร่วมมือกันต่อสู้ป้องกันประเทศในรูปแบบการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ
(Total Defense) เป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองทุกคน ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันรักษาความสงบสุขและ
ความปลอดภัยของประเทศชาติ
๗.๕.๕ การจัดหน่วยเฉพาะกิจ
การออกปฏิบัติภารกิจที่ต้องสนธิกาลังภายในหน่วย ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ระดับอานวยการ จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจกองบั งคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
(ฉก.บก.อส.จ.) เพื่อเป็นหน่วยอานวยการ และสั่งใช้กาลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ รวมทั้งประสานการ
ปฏิ บั ติ กับ หน่ ว ยทหารและหน่ ว ยต ารวจในพื้ น ที่ โดยมี หั ว หน้ าฝ่ า ยอานวยการฯ หรื อผู้ ไ ด้ รับ มอบหมาย เป็ น
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ (ผบ.ฉก.)
(๒) ระดับปฏิบัติการ จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
(ชปพ.บก.อส.จ.) เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติภารกิจ โดยมีผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอานวยการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
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ประจาชุด
๗.๕.๖ การสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสารอง ปฏิบัติภารกิจ
(๑) จั ดท าค าสั่ งสั่ งใช้ ในการออกปฏิ บั ติ ภารกิ จทุ กครั้ ง โดยต้ องมี เจ้ าพนั กงานปกครอง/
ปลัดอาเภอทาหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติภารกิจด้วย ทั้งนี้ห้ามสั่งใช้อาวุธปืนประกอบการปฏิบัติภารกิจโดยเด็ดขาด
(๒) ให้แต่งเครื่องแบบขณะปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง
(๓) ภารกิจ ในการสั่ ง ใช้ ได้แ ก่ การรัก ษาความสงบเรี ยบร้ อ ยและความมั่ น คงภายใน/
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การข่าว/งานบริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โทร. 0 2278 1008

๘. ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง
๘.๑ ประวัติหลักการและเหตุผลความเป็นมา
ตามที่รั ฐบาลได้มีนโยบายส าคัญด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่น คงภายในและ
การป้ อ งกัน แก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด การป้ องกั นและปราบปรามการตั ดไม้ ทาลายป่ า และทรั พ ยากรธรรมชาติ
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิ นทางปัญญา และ
การจัดระเบียบสังคมและอาชญากรรมต่าง ๆ รวมถึง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม โดยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมขึ้นเพื่อทาหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน และทาหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กากับดูแล และอานวยการให้
การบริ ห ารงานของศู น ย์ ด ารงธรรมและการบริ ห ารงานของจั ง หวั ด ด าเนิ น การไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและเป็นสุข
รวมถึงภารกิจในการจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยมีหน่วย
เคลื่อนที่เร็วหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการแจ้งเบาะแส
สานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการ ดาเนินการ
เกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งทางอาญา งานคดีปกครองและ
งานคดีอื่นที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมการปกครอง การดาเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทและ
คดีอาญาทั่วไป การอานวยการและประสานงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การปราบปรามอาชญากรรม
รวมถึงการอานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้สนองนโยบายสาคัญของรัฐบาลโดยการจัดตั้ง “ชุดเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย”
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ ทั่วราชอาณาจักร ตามที่ได้รับการแจ้ง
เบาะแสจากศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- 192 มาตรา ๒ (๑๖), (๑๗) และมาตรา ๑๗ กาหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองมีอานาจสืบ สวนคดีอาญาและจับกุม
ปราบปรามการกระทาผิด รวมทั้ง บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมใน
สังคม และกฎกระทรวงแบ่งส่ว นราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒ ให้ กรมการ
ปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอานวยความเป็นธรรม
ต่อมาได้มีคาสั่งกรมการปกครอง ที่ ๒๙๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานอานวยการและชุดปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และคาสั่งกรมการปกครอง ที่ ๔๘๘/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
คาสั่งกรมการปกครองที่ ๒๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้การดาเนินการตามนโยบายสาคัญของ
รัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกาหนดให้ “ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการ
ปกครอง” มีอานาจหน้าที่ในการสืบสวน หาข่าว และติดตามพฤติการณ์การกระทาผิดกฎหมายตามนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในและกฎหมายในความรับผิ ดชอบของฝ่าย
ปกครอง การวางแผนปฏิบัติการสืบสวนจับกุมและดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด การสนับสนุนการดาเนินการด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในของฝ่ายปกครองในส่วนภูมิภาค รวมทั้งให้การสนับสนุนหรือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้ส่วนราชการในกรมการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นสานักการสอบสวนและนิติการ
สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน และกองการสื่อสารกรมการปกครอง ร่วมกันบูรณาการภารกิจให้บรรลุผลสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา “ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง” มีผลการปฏิบัติการ
จับกุมและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายทั่วราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดภารกิจหน้าที่ที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้น กรมการปกครองจึงได้มีคาสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๗๕๒/๒๕๖๒ เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วน
ราชการและการแบ่งส่วนภายในกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านั กการสอบสวนและนิ ติก าร กรมการปกครอง ซึ่ง จัด ตั้ง “ศูน ย์ป ฏิบั ติก ารบัง คับ ใช้ กฎหมายพนั กงานฝ่ า ย
ปกครอง”เป็นส่วนราชการภายในสานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบู ร ณาการภารกิ จ ด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายตามนโยบายส าคั ญ ของรั ฐ บาลและที่ ก ระทรวงมหาดไทยที่
มอบหมายให้ กรมการปกครองรั บ ผิ ดชอบการปฏิบัติ และปฏิบัติงานร่ว มกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน
“ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง” มีการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ภายใต้ชื่อ
“ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง”
๘.๒ อานาจหน้าที่/อานาจในการกากับ ควบคุม และสนับสนุน
“ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง” ปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยอานาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา ๒ (๑๖), (๑๗) และมาตรา ๑๗ ซึ่งกาหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองมีอานาจสืบสวน
คดีอาญาและจับกุมปราบปรามการกระทาผิดทั่วราชอาณาจักร รวมทั้ง บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒ กาหนดให้ กรมการปกครองมีภ ารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ การอานวยความเป็นธรรม ซึ่งก่อให้เกิดภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายสาคัญของ

- 193 รัฐบาลและที่กระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้กรมการปกครองรับผิดชอบการปฏิบัติ และปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาการทาประมง
ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) การป้องกันและปราบปรามหนี้นอกระบบ การป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
การจัดระเบียบสังคม ควบคุมสถานบริ การสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ บ่อนการพนั น การป้องกัน
และปราบปรามการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา การป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมทางอิ น เตอร์ เ น็ ต
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ อานวยการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนหรือมาตรการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติ ด การด าเนิ น การตามนโยบายส าคั ญ ด้ า นการป้ อ งกั น
และปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ตามที่รัฐบาล กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ด้านการสืบสวนปราบปรามและการสืบสวนสอบสวนในอานาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองตามภารกิจที่รัฐบาล
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย และทาหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วประจาศูนย์ดารงธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับ
ใช้กฎหมาย กรณีประชาชนร้องเรียนแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ดารงธรรม หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุน
การปฏิบัติ งานด้านการบั งคั บใช้ กฎหมายแก่ชุด ปฏิบั ติการจั ง หวัด และชุดปฏิ บั ติก ารอ าเภอทั่ว ราชอาณาจัก ร
เป็นหน่วยเตรียมความพร้อมทักษะพิเศษเฉพาะด้านการบังคับใช้กฎหมายให้แก่พนักงานฝ่ายปกครองทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้มีศักยภาพในการสืบสวน ตรวจค้น จับกุมปราบปรามในอานาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
และการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครองที่เกี่ยวพันกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนและเป็นองค์กรอาชญากรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานฝ่ายปกครองในการบูรณาการและปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่คุ้มครองพยานในคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชน และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิทธิสตรีและเด็ก และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๘.๓ กระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่
การบังคับใช้กฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
มีกระบวนการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ๕ ขั้นตอน ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
๘.๓.๑ การรับเรื่อง (Receive a Complaint)
การดาเนิ น การของชุ ดปฏิบั ติการพิ เศษกรมการปกครอง ด าเนิน การตามข้ อร้อ งเรีย น
ของประชาชนซึ่งร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมหรือการแจ้งเบาะแสผ่านมายังช่องทางอื่น เช่น การแจ้งเบาะแสผ่าน
ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ (เพจ facebook ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เป็นต้น) หรือตามข้อสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชาที่ได้แจ้งให้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
๘.๓.๒ การสืบสวน (Investigate)
เมื่อรั บเรื่องราวแล้ว จะมีกระบวนการสืบสวนหาข้ อเท็จจริง ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิ กส์
และการสืบสวนแบบเดินดิน เพื่อหาและสรุปข้อมูลของเรื่องราวนั้น ๆ
๘.๓.๓ การวางแผนดาเนินการ (Planning)
เมื่อดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง จนมีข้อมูลเพียงพอในการบังคับใช้กฎหมายแล้ว จะมี
การวางแผนในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การตั้งรูปคดี การวางกาลังพล วิธีการจับกุม ด้วยความผิดซึ่งหน้าหรือการ

- 194 ขออนุ มั ติ ห มายจั บ จากศาล การเก็ บ ของกลางในคดี ฯลฯ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจกับ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและป้ อ งกั น
การสับสนในการดาเนินการ
๘.๓.๔ การบังคับใช้กฎหมาย (Operation)
เมื่อดาเนินการสืบสวนและวางแผนดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงดาเนินการบังคับใช้
กฎหมายตามที่ได้วางแผนไว้ โดยกาหนดวัน เวลาที่แน่นอน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อน
๘.๓.๕ การด าเนิ น การในชั้ น พนั ก งานสอบสวนจนสิ้ น สุ ด กระบวนการพิ จ ารณาของศาล
(Investigation and Judicial proceeding)
หลังกระบวนการบังคับใช้กฎหมายในการจับกุมผู้กระทาผิด จะมีการเตรียมความพร้อม
ในการวางรูปคดี คือการให้ปากคาในชั้นพนักงานสอบสวน จนไปถึงการไต่สวนของศาล เมื่อศาลพิพากษาแล้ว
จึงจะสามารถปิดคดีได้
๘.๔ ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๖) (๑๗) ประกอบมาตรา ๑๗ และ
มาตรา ๗๘ รวมถึงมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) กฎหมายที่กาหนดความผิดทางในทางอาญาทุกฉบับ เช่น พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.
๒๕๐๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ, พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ เป็นต้น
๘.๕ ผลการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง
๘.๕.๑ ผลการดาเนินการจับกุมปราบปรามผู้กระทาความผิดเข้าข่ายฐานค้ามนุษย
ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง สานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบูรณาการร่วมกับจังหวัดและอาเภอ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดาเนินการจับกุมปราบปรามผู้กระทาความผิดเข้าข่ายฐานค้ามนุษย์ตามนโยบาย
สาคัญของรัฐบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน รวมจานวน ๔๙ คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ ๑๓๖ ราย ช่วยเหลือ
ผู้เสียหายได้ ๑๙๐ ราย
๘.๕.๒ ผลการดาเนินการจับกุมปราบปรามผู้กระทาความผิดในคดีการพนัน
ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ได้มีการจับกุมปราบปรามผู้กระทาความผิดในคดี
การพนันตามหนังสือร้องเรียนจากศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน รวมจานวน
๒๓ คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ ๕๔๖ ราย เงินของกลางรวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๙ ล้าน
๘.๕.๓ ผลการด าเนินการจั บกุมปราบปรามผู้กระทาความผิด ในคดีสถานบริการหรื อสถาน
ประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ได้มีการจับกุมปราบปรามผู้กระทาความผิดในคดี
สถานบริ ก ารหรื อ สถานประกอบการที่ ค ล้ า ยสถานบริ ก าร ตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคาสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙

- 195 ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
รวมจานวน ๗๒ คดี ดาเนินการสั่งสถาน ๕ ปี ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จานวน ๕๒ คดี
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานั ก การสอบสวนและนิ ติ ก าร ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายพนั ก งานฝ่ า ยปกครอง
กรมการปกครอง โทร. 0 2356 9548, 0 2356 9580

 ด้านความมั่นคงภายใน
๑. การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ
๑.๑ โครงการจิตอาสาพระราชทาน
(๑) เป้าหมายการดาเนินงาน
๑) การด าเนิ น กิ จ กรรมตามโครงการ “อ าเภอ...จิ ต อาสา น้ อ มน าพาสั ง คมเป็ น สุ ข ”
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ครั้งต่อเดือน และมีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ คนต่อเดือน
๒) การพั ฒ นาระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) ที่ทันสมัย
สะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูลและการค้นหา
๓) ทุกอาเภอมีแผนการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการ “อาเภอ...จิตอาสาน้อมนาพาสังคมเป็นสุข”
และบันทึกผลการดาเนินกิจกรรมในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E–Report) ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง ๘๗๘ อาเภอ
(๒) ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
๑) จั งหวัด/อาเภอ บั นทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ “อาเภอ...จิตอาสาน้อมนา
พาสังคมเป็นสุข” ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน E-Report จานวน ๘๗๘ อาเภอ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒) ผลการดาเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทาความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑-๒) ในส่วนภูมิภาค มีดังนี้
- พัฒนาแหล่งน้า จานวน ๒๐๓ ครั้ง จิตอาสา จานวน ๕๖,๐๗๖ คน
- พัฒนาสถานที่สวนสาธารณะ จานวน ๒,๖๗๖ ครั้ง จิตอาสา จานวน ๓๔๐,๗๖๓ คน
- สร้างฝายชะลอน้า จานวน ๕๐ ครั้ง จิตอาสา จานวน ๗,๕๒๒ คน
- ปลูกต้นไม้ จานวน ๑๗๗ ครั้ง จิตอาสา จานวน ๓๕,๒๙๗ คน
- สาธารณสุข จานวน ๕๗๐ ครั้ง จิตอาสา จานวน ๒๐,๑๑๙ คน
รวมกิ จ กรรมทั้ ง หมด จานวน ๓,๖๗๖ ครั้ ง จิ ต อาสาเข้ า ร่ ว มทั้ ง หมด จานวน
๔๕๙,๗๗๗ คน (เฉลี่ยเดือนละ ๖๑๓ ครั้ง จิตอาสาเข้าร่วมเดือนละ ๗๖,๖๓๐ คน)
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การจัดบรรยาย ขยายผล ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย สรุปผลการดาเนิน
กิ จ กรรมตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๓ ถึ ง วั น ที่
๓๑ มี นาคม ๒๕๖๔ จานวน ๖๖ ครั้ ง ผู้ เข้ ารั บฟั ง
การบรรยายขยายผลฯ จานวน ๑๖,๘๗๓ คน
๔) กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ
สรุ ป ผลการด าเนิ น กิ จ กรรมตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จานวน ๗๑ ครั้ง จิตอาสาผู้เข้าร่วม ๑,๕๑๐ คน
๑.๒ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(๑) เป้าหมายการดาเนินงาน
ขยายผลต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
สอดคล้องกับพื้นที่
(๒) ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
การสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตามภารกิจและอานาจ
หน้าที่ของกรมการปกครอง ดังนี้
- โครงการห้ ว ยองคตอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนองปรื อ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าบริหารโครงการฯ ให้แก่ที่ทาการปกครองจังหวัดการญจนบุรี
- โครงการ ๑ จั ง หวั ด ๑ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ต้ น แบบ
โดยสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ เป็ น ค่ า บริ ห ารโครงการฯ ให้ แ ก่ ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด ทุ ก แห่ ง ทั่ ว ประเทศ
(แห่งละ ๓๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพั ฒ นาตามพระราชด าริ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ แ บบบู ร ณาการตามแนวทางแผนภู ฟ้ า พั ฒ นาตามพระราชด าริ
จังหวัดน่าน โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้แก่อาเภอบ่อเกลือ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
และที่ทาการปกครองจังหวัดน่าน
- โครงการสร้ างป่ า สร้ างรายได้ สนับ สนุน งบประมาณให้ แก่พื้น ที่โ ครงการในจังหวัดน่าน
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และจังหวัดตาก
- โครงการเศรษฐกิ จ พอเพีย ง สนั บสนุน งบประมาณ ให้ แ ก่พื้ นที่ ๑๕ โครงการในจั งหวั ด
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี เลย และจังหวัดกระบี่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการปกครอง สานักบริหารการปกครองท้องที่ ส่วนกิจการจิตอาสา โทร.๐ ๒๖๒๙ ๘๓๐๖-๑๔
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(๑) เป้าหมายการดาเนินงาน
๑) การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ อาเภอละไม่น้อยกว่า
๘๔ ครั้งต่อปี
๒) การปรับปรุงและพัฒนาทางกายภาพ และเชิงสัญลักษณ์ของที่ทาการปกครองอาเภอที่ตั้ง
ตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ประชาชนเกิดความรับรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
(๒) ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
๑) การขับเคลื่อนนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ
จานวน ๕ กิจกรรม ได้แก่
- การจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันหลักของชาติ
- การจัดกิจกรรมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- การดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาส และคนไข้ในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์
- การดาเนินการกับการกระทาที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันสาคัญของชาติ
๒) โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ส าหรับอาเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย
พระนามาภิไธย พระนาม และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ อาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระยะที่ ๑ อาเภอกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๑๒ อาเภอ ดาเนินการปรับปรุงทางกายภาพ และเชิง
สัญลักษณ์แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐
ระยะที่ ๒ การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับ
พื้นที่ โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
- อาเภอกัลยาณิวัฒ นา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการศูนย์การเรี ยนรู้ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้อย่างยั่งยืน
- อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้
ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เทิดไท้องค์ราชัน ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่จานวน ๖ หลังคาเรือน
- อ าเภอแม่ ฟ้ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย โครงการขยายผลโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้าเฉลิมพระเกียรติ จานวน ๒ ฝาย
- อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อาเภอวชิรบารมี จานวน ๗ กิจกรรม
- อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
สานต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- 198 - อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โครงการส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
อบรมเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ To Be Number One
- อาเภอสิ ริน ธร จั งหวัดอุบ ลราชธานี โครงการส่ งเสริ มการปลู กกาแฟและ
เสาวรสเกษตรอินทรีย์
- อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
(หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง) สาหรับอาเภอที่ตั้งชื่อตามพระนามฯ
- อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ส่งเสริมคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนครัวเรือน (บ้าน) วัด โรงเรียน สู้ภัยแล้งสู่การเป็นหมู่บ้าน อยู่เย็น ”
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติทาโอ่งซีเมนต์ขนาด ๑,๓๐๐ ลิตร
- อาเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมต่อยอดตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อาเภอ
- อาเภอศรีน คริ นทร์ จังหวัด พัท ลุ ง การพัฒ นาคุณภาพชีวิ ตผู้ ป่ว ยติ ดเตีย ง
และผู้ป่วยยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมรา โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ทางการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการปกครอง กองวิชาการและแผนงาน ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
โทร.๐ ๒๒๒๕ ๔๘๘๖

๒. การขับเคลื่อนโครงการปลูกฝังจิตสานึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท
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 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ ๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฯ นโยบายที่ ๒
การสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยแผนทุกระดับกาหนดให้การสร้างความรักความสามัคคีปรองดองเป็นวาระ
สาคัญที่จะต้องเร่งดาเนินการเพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

- 199 กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนระดับ ๒ ได้ขับเคลื่อนโครงการปลูกฝังจิตสานึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อตอบ
โจทย์ยุทธศาสตร์ชาติฯ และแผนระดับ ๒ ทั้ง ๔ แผน ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ให้เป็นกลุ่มต้นแบบ
และกลุ่มขยายผลการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ มุ่งเน้น ให้ผู้เข้าร่ว มโครงการได้พบปะ พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งร่วมกันสรุปแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
สังคมไทยให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ปลูกฝังแนวคิดให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
การยอมรับความเห็นต่าง การตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม การธารงรักษาสถาบันภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสอดแทรกเนื้อหาการเสริมสร้างความรู้และเข้าใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน และการน้อมนาพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเผยแผ่ให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการทากิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองผ่ า นกิ จ กรรมจิ ต อาสาพระราชทาน ให้ กั บ เยาวชนกลุ่ ม เป้ า หมายจาก ๗๖ จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนจาก ๗๖ จังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่า ๗๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๒.๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชน “ร่วมกันคุย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ “สร้างสามัคคี” โดยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรักสามัคคี ความปรองดองของประชาชน และความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ
๒.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชน “ร่วมกันคิด” ระดมสมอง เพื่อ “สร้างพลัง” โดยการปลูกฝังและเสริมสร้าง
กระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์
๒.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชน “ร่วมกันทา” เพื่อ “สร้างสังคมปรองดอง” โดยการบูรณาการความรู้
และประสบการณ์จากการร่วมกันคุย ร่วมกันคิด มาร่วมกันจัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีและ
ความปรองดอง
กระทรวงมหาดไทยจั ด สรรงบประมาณให้ จั ง หวั ด โดยให้ ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยงาน
รับผิดชอบการดาเนินโครงการ โดยยึดหลักการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และให้สานักงาน
จังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนโครงการ มีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
(๑) การจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ ๓ ร่วม เพื่อ ๓ สร้าง
(๒) การศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริ หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(๓) การดาเนินกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันจัดทาขึ้น ภายใต้แนวคิด “กิจกรรมจิต
อาสาเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง”
(๔) สานักงานจังหวัดประสานการดาเนินงานกับที่ทาการปกครองจังหวัดและหน่วยงานที่บูรณาการใน
พื้นที่ เพื่อติดตามผลการดาเนินโครงการของจังหวัดตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่กาหนด และรายงานผลการ
ดาเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน สานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๒๑๔๘ (มท.) ๕๐๖๑๑ – ๑๓

- 200 ๓. การดาเนินการด้านการข่าว
๓.๑ การพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยด้านการรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ ที่คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสร้างศักยภาพ
การผนึกกาลังสร้างความร่วมมือในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในการอานวย
ความเป็นธรรมของสังคมโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม โดยมีกลไกและมีหลักประกันให้กับประชาชนมี
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ประกอบกับระบบ
การข่าวที่มีป ระสิ ทธิภ าพ รวดเร็ ว ถูกต้อง ครอบคลุ มทุกพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการข่าว ภาคประชาชน
เพื่อความมั่นคง โดยการจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มอาสาสมัครในทุกจังหวัดเพื่อส่งเสริมบทบาทของกลุ่มอาสาสมัคร
เหล่านี้ในการพัฒนาสังคมสนับสนุนการดาเนินนโยบายของรัฐบาลในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ในลักษณะต่อเนื่องต่อไป
๓.๒ การสรุปข่าวประจาวัน
งานข่าวกรองมีความสาคัญยิ่งต่อความมั่นคง เนื่องจากผลผลิตของงานข่าวกรองหรือรายงานข่าว
กรองที่มีการจัดทาในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การประมาณสถานการณ์ด้านการข่าว ข่าวกรองในลักษณะของการแจ้ง
เตือน รวมถึงการนาไปกาหนดมาตรการที่จาเป็น ในการรักษาความมั่น คงภายในประเทศ ให้ทันต่อเหตุ การณ์
ด้วยเหตุนี้ การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกั บการผลิตข่าวกรองจากแหล่งข่าวโดยการนาหลักความคิด องค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ช่วยเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว ที่จะได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการข่าวกรองโดยการเฝ้าระวัง ติดตาม การรับรายงานเหตุการณ์ ข้อมูลจากหน่วยงาน และแหล่งข่าวต่าง ๆ
รายงานเหตุการณ์ สถานการณ์ข่าวสารจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหาร
ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ พัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลที่สาคัญ
การน าเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ส นั บ สนุ น งานด้ า นการข่ า ว ให้ เ กิ ด ความสะดวกและรวดเร็ ว ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ศปข.มท. อาทิ การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารเป็นระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย เพื่อลด
ภาระงานของบุคลากร ศปข.มท. ที่ไม่จาเป็น ข้อมูลข่าวสารมีการปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (Update) สามารถ
นาไปใช้เป็นข้อมูลในการประมาณสถานการณ์ด้านการข่าว ข่าวกรองในลักษณะของการแจ้งเตือน รวมถึงการนาไป
กาหนดมาตรการที่จาเป็นในการรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยของสังคม ตามอานาจหน้าที่
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย สป. โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๔๘๑๙ (มท.) ๕๐๓๙๐

- 201 ๔. สัญชาติและสถานะบุคคล
๔.๑ เป้าหมายในการดาเนินการ
กาหนดแนวทางปฏิบัติการดาเนินงานตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะ
และสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเป้าประสงค์ในการ
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) อนุมัติให้สัญชาติไทยตามคุณสมบัติของกฎหมาย จานวน ๑๔,๐๐๐ ราย
(๒) บุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทยได้สัญชาติไทย ตามคุณสมบัติที่กฎหมายกาหนด สามารถ
เข้าถึงสิทธิ ขั้นพื้นฐานของรัฐได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการค้า
มนุษย์
(๓) บุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประกาศระทรวงมหาดไทยฯ พ.ร.บ. คนเข้า
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับการพัฒนาสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองฯ ถูกต้องตามคุณสมบัติของกฎหมายและเป็นธรรม
๔.๒ แนวทางในการดาเนินการ
(๑) แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อน Flagships ด้านสัญชาติและสถานะบุคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ชุด
เคลื่อนที่เร็วในการลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคลของจังหวัด
(๒) สารวจและจัดทาทะเบียนประวัติกลุ่มเป้าหมายบุคคลไร้สัญชาติจานวน ๗๖ จังหวัด (ไม่รวม
กทม.) จานวนทั้งสิ้น ๔๑๘,๖๓๒ ราย แบ่งเป็น (๑) กลุ่มอพยพเข้ามาในประเทศไทย จานวน ๓๕๗,๕๑๐ ราย
(๒) กลุ่มบุตรของชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ (เลข ๗ บุตรเลข ๖) และบุตรของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(เลข ๐) ที่เกิดในประเทศไทย (มีสูติบัตร) จานวน ๖๑,๑๒๒ ราย
(๓) กาหนดพื้นที่เป้าหมายด้านสัญชาติและสถานะบุคคล รวม ๘๐ อาเภอ เพื่อให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามค่าเป้าหมายในการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน ๑๔,๐๐๐ ราย
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการปกครอง
(๑) สานักบริหารการทะเบียน ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจาตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
โทร.๐ ๒๗๙๑ ๗๓๓๕
(๒) สานักกิจการความมั่นคงภายในส่วนประสานราชการ โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๐๕๓๒
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๑. บทบาทและภารกิจที่สาคัญของการบริหารจัดการที่ดิน
กรมที่ดิน “Department.of.Lands”..เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้ง
ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔ โดยพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว (รั ช กาลที่ ๕)
ทรงสถาปนาเป็นกรมทะเบียนที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ต่อมามีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ..๒๔๘๔ เปลี่ยนชื่อเป็น กรมที่ดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๔
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคล
และจัดการที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดทาแผนที่การออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ที่ดิน เพื่อให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและได้รับบริการที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ของรั ฐ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดาเนินการตาม
และดาเนินการด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดินกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทาและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวง รวมทั้งกากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของ
หน่วยงานในสังกัดตลอดจนดาเนินการเกี่ยวกับงานสถิติประมวลผลและวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของกรมพัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดินและปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การปฏิบัติงานของกรมที่ดินเพื่อการบริการประชาชนมีหน่วยให้บริการประชาชนอันได้แก่ สานักงาน
ที่ดินจังหวัด และสานักงานที่ดินจังหวัด สาขา/ส่วนแยก ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ จานวน ๔๖๑ แห่ง มีสถิติที่
ประชาชนเดินทางไปใช้บริการ ณ สานักงานที่ดิน ทั่วประเทศมากกว่า ๑๒ ล้านราย/ปี โดยกรมที่ดินได้มีการจัดทา
คู่มือสาหรับประชาชน จานวน ๘๐ กระบวนงาน ซึ่งได้กาหนดวิธีการในการยื่นคาขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจ ารณาอนุ ญ าต รายการเอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ ผู้ ข ออนุ ญ าตที่ ผู้ ข อจะต้ อ งยื่ น มาพร้อ มคาขอโดยสื่ อสารให้
ประชาชนทราบในหลายช่องทาง มีทั้งจัดทาเป็นประกาศไว้ที่สานักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศ เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของกรมที่ดิน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (https://info.go.th)
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๒.๑ ส านั ก งานที่ ดิ น ทั่ ว ประเทศ ๔๖๑ แห่ ง พร้ อ มให้ บ ริ ก าร
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อทาธุรกรรมโดยตรง ที่สานักงานที่ดินทั่ว
ประเทศ โดยกรมที่ดินให้ ความส าคัญกับการบริการประชาชนเพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพและความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายในการขอรับบริการงาน
ที่ดินในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่ ว ยงานสั งกัด กรมที่ ดินได้ผ่ า นการ
รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เพิ่มขึ้นอีกจานวน ๑๑ ศูนย์ รวมได้
รับรองฯ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งหมดจานวน ๓๗ ศูนย์
๒.๑.๑ ช่องทางบริการออนไลน (e-Service) ยกระดับบริการเพื่อประชาชน ตอบสนองการใช้
ชีวิตบนความปกติใหม่ (New Normal)
กรมที่ดินได้พัฒนาสู่โมบายแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่า “SmartLands : แอปเดียวจบครบ
ทุกเรื่องที่ดิน” ที่รวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการกว่า ๑๕ ฟังชันก์ ของกรมที่ดินไว้ที่จุดเดียว อาทิ
สารานุกรมที่ดิน จองคิว นัดรังวัด ค้นหารูปแปลงที่ดิน คานวณภาษีอากร ราคาประเมิน ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ขั้ น ตอนการท าธุ ร กรรม เป็ น ต้ น มี ผู้ ส นใจดาวน์ โ หลดไปแล้ ว มากกว่ า
๑๐๐,๐๐๐ ครั้ ง ปั จ จุ บั น กรมที่ ดิ น มี ร ะบบนั ด จดทะเบี ย นล่ ว งหน้ า
(e-QLands) เป็น Mobile Application ที่ให้ประชาชนได้นัดหมายทา
ธุรกรรมล่วงหน้ากับสานักงานที่ดิน ได้แก่ การจองคิวจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์การนัดจองคิวรังวัด รวมถึงการ
แจ้ ง เตื อ นสถานการณ์ ยื่ น จองคิ ว สร้ า งความสะดวกสบาย รวดเร็ ว
ประหยั ด เวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยให้ กั บ ประชาชนซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารตั้ ง แต่ เ ดื อ น
มกราคม ๒๕๖๔ มีผู้ใช้บริการผ่านระบบดังกล่าวแล้วกว่า ๒๕,๐๐๐ ราย
๓. ผลการดาเนินการที่สาคัญ
กรมที่ ดิน มี แอปพลิ เ คชั่น LandsMaps ซึ่ง เป็น ระบบ
ให้ บริ การค้นหาตาแหน่ง รู ปแปลงที่ดิน ที่มีรายละเอียดโฉนด
ที่ดิน ๓๔ ล้านแปลงทั่วประเทศ โดยสามารถค้นหาตาแหน่งรูป
แปลงที่ดินจากเลขที่โฉนดหรือที่ตั้งของที่ดิน เพื่อดูรูปแปลงที่ดิน
ราคาประเมิ น สภาพแวดล้ อ มรอบ ๆ ที่ ดิ น รวมทั้ ง สามารถ
ตรวจสอบเส้ น ทางเพื่อเดิน ทางไปยั ง แปลงที่ ดินดั งกล่ าว และ
ตรวจสอบสถานที่ตั้งของสานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วยซึ่งมี
ผู้ใช้บริการใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มากกว่า ๒๐ ล้านราย
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ทาการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ันหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)
ในงานรังวัดเฉพาะราย จากเดิมที่ประกาศไปแล้ วทั้งสิ้น ๔๑ จังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศพื้นที่เพิ่มเติมอีก
๘ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต บุรีรัมย์ ราชบุรี พัทลุง สระแก้ว อานาจเจริญ
ขอนแก่ น และจั ง หวั ด นครสวรรค์ และจะด าเนิ น การได้ ค รบ
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
ที่ ดิ น ลดข้ อ พิ พ าทในเขตแดนการครอบครอง ประชาชนได้ รั บ
เอกสารสิทธิที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ได้รับความคุ้มครองสิทธิใน
การถื อ ครองที่ ดิ น รวมถึ ง โครงข่ า ยการรั ง วั ด สนั บ สนุ น งานด้ า น
คมนาคมขนส่ ง การส ารวจการก่ อสร้ าง การป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย การโยธาและผังเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. Next Step to do ก้าวต่อไปของกรมที่ดิน
ก้ า วย่ า งที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง นอกจากกรมที่ ดิ น ได้
พัฒนา Smartlands Application เพื่อมอบเป็นของขวัญ
ปีใหม่ให้ กับประชาชนซึ่งเป็นก้าวปัจจุบัน และในวาระ
ค ร บ ร อ บ วั น ส ถ า ป น า ๑ ๒ ๐ ปี ข อ ง ก ร ม ที่ ดิ น
๑๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ ก้ า วต่ อ ไปของกรมที่ ดิ น ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมที่ดินจะก้าวสู่ องค์กรดิจิทัล “Happy
Digital lands” นาเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒ นาต่อยอด
การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารเพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมการ
ให้บริการประชาชนก่อให้เกิดความสะดวก ประหยัดเวลา
และลดค่าใช้จ่าย ที่สาคัญช่วยลดความแออัดในสานักงาน
ที่ดิน ทาให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยจาก
โควิ ค -19 มากขึ้ น ตอบสนองการใช้ ชี วิ ต บนความปกติ ใ หม่ (New Normal) และเพื่ อ ยกระดั บ บริ ก ารสู่
“การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมออนไลน์ต่างสานักงาน” ในอนาคตอันใกล้ ถึงแม้ว่ากรมที่ดินจะนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง แต่ยั งรักษามาตรฐานการให้บริการสาหรับประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและร่วมสร้างไทยไปด้วยกัน
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การจั ด การที่ ดิ น ของรั ฐ ได้ แ ก่ การดู แ ลรั ก ษาและคุ้ ม ครองป้ อ งกั น รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การ
การใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วย ที่ดินของรัฐมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมี
กฎหมายเฉพาะก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ใ นการดู แ ลรั ก ษาไว้ ส าหรั บ ที่ ดิ น ของรั ฐ ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
กระทรวงมหาดไทย มี ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือที่
เรียกว่า “ที่สาธารณประโยชน์ ” และที่ดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมี ผู้เวนคืน หรือทอดทิ้งหรือ
กลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน หรือที่เรียกว่า “ที่รกร้างว่างเปล่า”
๕.๑ ขั้นตอนการดาเนินการ
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐมีหลายวิธี โดยมีทั้งเป็นกรณีทบวงการเมืองเป็นผู้ขอ
และเอกชนเป็ นผู้ ขอ ในการพิจารณาว่าจะต้องดาเนิน การโดยวิธีใด จะต้องพิจารณาจากสถานะของที่ดินและ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมในการดาเนินการแต่ละเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์ในการดาเนินการ ดังนี้
๕.๑.๑ กรณี กิ จ กรรมตามโครงการมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาที่ ดิ น
โดยไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ได้ดี
กว่าเดิม ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของอาเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดาเนิ นการตามโครงการลักษณะ
ดังกล่าว ก็ไม่ต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่ประการใด เนื่องจากเป็นอานาจหน้าที่ของอาเภอตามนัย
มาตรา ๑๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติลั กษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือเทศบาลตาบลตามนัยมาตรา ๕๐, ๕๑
หรือเทศบาลเมืองตามนัยมาตรา ๕๓, ๕๔ หรือเทศบาลนครตามนัยมาตรา ๕๖, ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ หรืออยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามนัยมาตรา ๖๗, ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ การขุดลอกแหล่งน้าเดิมที่ตื้นเขิน
การปรับปรุงถนนสาธารณะเดิมให้ใช้สัญจรได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น
๕.๑.๒ กรณีกิจกรรมตามโครงการเป็นการเข้าใช้ประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์โดยไม่มีผลกระทบต่อ
การใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นการชั่วคราว ไม่มีการก่อสร้างหรือปลูกสร้าง
อาคารถาวร เมื่อดาเนิน การแล้ วเสร็ จสามารถปรับพื้นที่กลั บคืนสู่ส ภาพเดิมได้ การดาเนินกิจกรรมในลักษณะ
ดังกล่ าวสามารถขออนุญาตใช้ป ระโยชน์ ในที่ดินของรัฐ ได้คราวละไม่เกิน ๕ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา ๙ แห่ ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน และถือปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การอนุ ญ าตตามมาตรา ๙ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุญาตตามนัยคาสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๙/๒๕๓๘
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘
๕.๑.๓ กรณีกิจกรรมตามโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะการ
ดาเนินการแตกต่างไปจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันเดิม เช่น การถมลาราง หรือคลองสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน
ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ หรือนาที่ทาเลเลี้ยงสัตว์มาพัฒนาเป็นสวนสาธารณประโยชน์ สามารถดาเนินการ
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ใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓
๕.๑.๔ กรณี กิจ กรรมตามโครงการเป็น การใช้ ประโยชน์ ในที่ ดิน ซึ่งมี ลั ก ษณะการก่ อสร้ างหรื อ
ปลูกสร้ างอาคารถาวรจะต้องดาเนิน การขอถอนสภาพที่ดิน ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) โดยดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งหากทบวงการเมืองมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐก่อนที่การดาเนินการถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
ก็สามารถยื่นคาขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวได้ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว ๓๓๑๒
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗
หากกรณี มี ก ารก่ อ สร้ า งหรื อ ปลู ก สร้ า งอาคารถาวรในที่ ดิ น ประเภทที่ ร กร้ า งว่ า งเปล่ า จะต้ อ ง
ดาเนินการขอขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการตามมาตรา ๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งจะต้องถือ
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ย วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การถอนส ภาพ การจั ด ขึ้ น ทะเบี ย น
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 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นสภาพที่ ดิ น อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ
ของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง
๕.๒.๔ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการอนุ ญาตตามมาตรา ๙ แห่ ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๙/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๕.๒.๕ กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๔/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๐๑ เรื่อง
ระเบียบการให้สัมปทานในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
๕.๓ อานาจในการสั่งการ
๕.๓.๑ กระทรวงมหาดไทย มีค าสั่ ง ที่ ๑๐๙/๒๕๓๘ ลงวัน ที่ ๑๖ มี น าคม ๒๕๓๘ แต่ งตั้ งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุญาต
๕.๓.๒ เสนอความเห็นเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา

- 207 ๕.๓.๓ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งตรวจสอบและให้ ค วามเห็ น เช่ น ส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
๕.๔ อานาจในการกากับ ควบคุม และสนับสนุน
เร่ ง รั ด การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง เช่น อ าเภอ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น และ
สนับสนุนให้มีการใช้ที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๕.๖ ขั้นตอนการดาเนินงาน
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐในแต่ละเรื่องจะมีขั้นตอนและวิธีการแตกต่างกันไป
อย่างเช่น ผู้มีอานาจในการยื่นคาขอ ซึ่งบางเรื่องผู้ขอจะมีได้เฉพาะส่วนราชการที่มีลักษณะเป็นทบวงการเมือง
เท่านั้ น หรือแม้แต่การยื่ นคาขอตามแบบฟอร์มต่าง ๆ เอกสารหลักฐานประกอบการขอ รวมทั้งวิธีการในการ
ดาเนิ น การในแต่ล ะเรื่ อ งจะมี ความแตกต่า งกัน ซึ่งกรมที่ดิน ได้จัดท าแผนภาพ (Flowchart) หรื อขั้นตอนการ
ดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมไว้ในเว็บไซต์ของกรมที่ดิน หน่วยงานภายในของสานักจัดการที่ดินของรัฐ เพื่อเป็น
คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติด้วยแล้ว
๕.๗ ประโยชนของการบริหารจัดการการใช้ประโยชนในที่ดินของรัฐ
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ของกระทรวงมหาดไทยทาให้การใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินสาธารณประโยชน์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะสามารถกาหนดได้ว่าที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงใดเหมาะสม
ที่ควรจะสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตลอดไป แปลงใดเหมาะสมที่จะให้ใช้ประโยชน์ในราชการได้
หรือแปลงใดเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างอื่น ตาม Zoning กาหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์
เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ด้านผังเมือง
หน่วยงานรับผิดชอบ : (๑) หน่วยงานหลักในพื้นที่ : สานักงานที่ดินจังหวัด, สาขา
(๒) หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ : อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ : ส่วนจัดการที่ดินของรัฐ สานักจัดการที่ดินของรัฐ
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๘๓๗

- 208 ขั้นตอนการดาเนินการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน
ผู้ขอซึ่งเป็นทบวงการเมืองยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (ในเขตกทม. ยื่นต่ออธิบดีกรมที่ดิน)
(ที่ดินที่ข อต้อ งอยู่ ในบริเวณที่กาหนดความเหมาะสมใช้ประโยชน์ในราชการและไม่ขดั กฎหมายผังเมือง)
อาเภอท้องที่สอบสวนประวัติความเป็นมาพร้อมให้ความเห็น

ผู้ขอจัดทาแผนที่ท้าย พ.ร.ฏ / พ.ร.บ. ถอนสภาพ พร้อมทั้งจัดทาแผนผังการใช้ประโยชน์
(ประสานหน่วยงานผู้มีอานาจดูแล ยื่นขอรังวัดต่อสานักงานที่ดินท้องที่)
ผู้ขอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประชุมให้ความเห็น และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความเห็นของราษฎร
จังหวัดแจ้งขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สปก. ป่าไม้ พร้อมทั้งขอความเห็นด้านผังเมือง
คณะกรรมการกากับการใช้ที่ดินของรัฐพิจารณาให้ความเห็น
จังหวัดสรุปเรื่องพร้อมความเห็นส่งให้กรมที่ดิน
กรมที่ดินตรวจสอบเรื่อง โดยดาเนินการตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัตเิ กี่ยวกับการถอนสภาพ
การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐
และยกร่างพรฎ. / พรบ. ถอนสภาพ พร้อมรูปแผนที่เสนอกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา เสร็จแล้วส่งเรื่องให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนาเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณา

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อเห็นชอบในหลักการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างพรฎ./พรบ.
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพฯ

พระราชบัญญัติถอนสภาพฯ

นาทูลเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แจ้งจังหวัด ผู้ขอ และกรมธนารักษ์ทราบ

- 209 แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินการการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชนอย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง
ทบวงการเมืองผู้ขอแจ้งความประสงค์ต่อจังหวัดท้องที่ที่ดินตั้งอยู่ ขอเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
โดยจัดทาโครงการ เหตุผล ความจาเป็น พร้อมรูปแผนที่

แต่งตั้งคณะกรรมการตามคาสั่ง
ของจังหวัด เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของที่ดิน

ขอทราบความเห็นจาก
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมผังเมือง
และการจราจร

ขอทราบความเห็นของอาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ราษฎรในพื้นที่/ราษฎรที่เคยใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

จังหวัดพิจารณาสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริง และให้ความเห็น พร้อมส่งเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องให้กรมที่ดิน
(โดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.๒๕๔๓)
กรมที่ดินตรวจสอบเอกสารรายละเอียดข้อเท็จจริงเกีย่ วกับที่ดิน และความเห็นของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการได้ เสนอกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยนาเรื่องเสนอคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินฯ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ
คณะกรรมการฯ มีมติให้ดาเนินการ หรือไม่ให้ดาเนินการหรือมีมติเป็นอย่างอื่น
กรมที่ดินนามติของคณะกรรมการฯ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น
กรมที่ดินแจ้งให้จังหวัดทราบ

จังหวัดแจ้งผู้ขอทราบ

- 210 แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ
ทบวงการเมืองผู้ขอแสดงความประสงค์ต่อกรมที่ดินขอจัดหาผลประโยชน์
โดยจัดทาโครงการ เหตุผล ความจาเป็น พร้อมรูปแผนที่
กรมที่ดินตรวจสอบความถูกต้อง
เป็นที่รกร้างว่างเปล่าจะต้องสอบสวนประวัติ
ความเป็นมา และขอความเห็น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดโดยวิธีการขาย แลกเปลี่ยนและให้เช่าซื้อ

การจัดโดยวิธีการให้เช่า

ขออนุมัติรมต.มหาดไทย พร้อมเสนอให้
มอบหมายทบวงการเมืองจัดหาผลประโยชน์

เสนอรมต.มหาดไทยให้มอบหมายทบวง
การเมืองจัดหาผลประโยชน์

ประกาศการมอบหมายให้ทบวงการเมืองจัดหาผลประโยชน์ในราช
กิจจานุเบกษาให้ทบวงการเมืองจัดหาผลประโยชน์
ทบวงการเมืองประกาศวัตถุประสงค์ที่จะดาเนินการ วิธีการ และรายละเอียดให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
จัดที่ดินให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ก่อน หรือราษฎรมาขอรับการจัดหาผลประโยชน์
ทบวงการเมืองนาผลประโยชน์ส่งเป็นรายได้ของรัฐ หรือบารุงท้องถิ่น โดยจัดทาบัญชีและหลักฐาน
เกี่ยวกับการเงินตามระเบียบ พร้อมรายงานผลการดาเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
ภายในเดือนมกราคมของทุกปี

- 211 แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินการขอสัมปทาน ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ผู้ขอยื่นคาขอ พร้อมหลักฐาน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
หรือผูไ้ ด้รับมอบหมายไปรังวัดและชันสูตรสอบสวนในที่ดิน
รวบรวมเอกสารรายงานและจัดทาประกาศให้ จพด./จพด.สาขา ลงนาม
ประกาศ ๓๐ วัน
มีการคัดค้าน หรือไม่มีการคัดค้าน
ผู้รับคาขอสอบสวน เสนอความเห็นไปจังหวัด
จังหวัดประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ราษฎรในพื้นที่ และส่วนราชการอื่นที่เห็นสมควร (หากกิจการที่ขอ
สัมปทานอยู่ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผู้ขอต้องจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,
จัดทาร่างสัญญาสัมปทานบัตร, จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
จังหวัดรวบรวมเอกสารเรื่องราวพร้อมความเห็นส่ง กรมทีด่ ิน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรือ่ งราวการขอสัมปทาน
ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
กรณีอนุญาต

กรณีไม่อนุญาต

จัดทาร่างสัญญาสัมปทานบัตรเพื่อแจ้งผู้ขอมารับทราบเงื่อนไขและ
ลงนามในสัมปทานบัตร พร้อมส่งคืนกรมที่ดิน

เสนอรมต.มหาดไทย

เสนอรัฐมนตรีลงนามใน สัมปทานบัตร
กรมที่ดินส่งคืนจังหวัดเพื่อแจ้งให้จงั หวัดแจ้งผู้ขอ
มารับสัมปทานบัตร

กรมที่ดินแจ้งจังหวัด

จังหวัดแจ้งผู้ขอ

- 212 แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินการการขออนุญาตใช้ประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
กรณีทบวงการเมืองขอใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชนในราชการ และกรณีเอกชนขอใช้
ผู้ขอยื่นคาขอ พร้อมหลักฐานต่อพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
หรือผูไ้ ด้รับมอบหมายไปรังวัดและชันสูตรสอบสวนในที่ดิน
รวบรวมเอกสารรายงานและจัดทาประกาศให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ลงนาม

ระหว่างประกาศ หากมีการคัดค้านให้ จพด./จพด.สาขา
สอบสวนพิจารณา

ประกาศ ๓๐ วัน หากไม่มีการคัดค้าน
ให้ส่งเรื่องพร้อมความเห็นให้จังหวัดพิจารณา

จังหวัดประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ป่าไม้ ทรัพยากรธรณี อปท. ศิลปากรพื้นที่ ราษฎรในพื้นที่
และส่วนราชการอื่นที่เห็นสมควร โดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
คณะกรรมการประจาจังหวัดตามมาตรา ๙ พิจารณาให้ความเห็น
กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์
จังหวัดส่งเรื่องราว พร้อมความเห็นให้กรมที่ดิน
เสนอกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ
แจ้งจังหวัด
ออกใบอนุญาต
จังหวัดแจ้งผู้ขอชาระค่าตอบแทน
และมารับใบอนุญาต
แจ้ง อปท. เรียกเก็บค่าตอบแทน

กรณีที่รกร้างว่างเปล่า เมื่อได้รับความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ
สรุปเรื่องราวพร้อมความเห็น
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
ออกใบอนุญาต
แจ้งผู้ขอและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ทราบ
อปท. เรียกเก็บค่าตอบแทน
ผู้ขอชาระค่าตอบแทนและรับใบอนุญาต

- 213 แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินการการขอขึ้นทะเบียนที่ดิน เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชนในราชการ
ผู้ขอซึ่งเป็นทบวงการเมืองยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (ในเขต กทม. ยื่นต่ออธิบดีกรมทีด่ ิน)
(ที่ดินที่ข อต้อ งอยู่ ในบริเวณที่กาหนดความเหมาะสมใช้ประโยชน์ในราชการ และไม่ขดั กฎหมายผังเมือง)
อาเภอท้องที่สอบสวนประวัติความเป็นมาพร้อมให้ความเห็น
ผู้ขอจัดทาแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย พร้อมจัดทาแผนผังการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน (ประสานหน่วยงานผู้มีอานาจดูแล ยื่นขอรังวัดต่อสานักงานที่ดินท้องที่)
ผู้ขอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประชุมให้ความเห็น และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความเห็นของราษฎร
จังหวัดแจ้งขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สปก. ป่าไม้ พร้อมทั้งขอความเห็นด้านผังเมือง
คณะกรรมการกากับการใช้ที่ดินของรัฐพิจารณาให้ความเห็น
จังหวัดประกาศจัดขึ้นทะเบียนที่ดนิ ของรัฐกาหนด ๓๐ วัน
ครบกาหนดไม่มผี ู้คดั ค้านให้สรุปเรือ่ งพร้อมความเห็นส่งให้กรมที่ดิน
กรมที่ดินตรวจสอบเรื่อง โดยดาเนินการตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัตเิ กี่ยวกับ
การถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ.๒๕๕๐ และยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย พร้อมรูปแผนที่ท้ายเสนอกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย พิจารณา
รัฐมนตรีลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แจ้งจังหวัด ผู้ขอ และกรมธนารักษ์ทราบ
หมายเหตุ หากอยู่ในบริเวณที่ได้มีประกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ที่เขา ภูเขา และปริมณฑล
๔๐ เมตร) จะต้องดาเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยถอนการหวงห้ามไปในคราวเดียวกัน

- 214 ๖. การขับเคลื่อนการจัดที่ดินที่ทากินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
๖.๑ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าในสั ง คมด้า นที่ ดิ นที่ ท ากิน การขาดที่ดิ น ท ากิ น และอยู่ อ าศั ย เป็น ปั ญ หา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งผลกระทบทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้ อม (การบุ ก รุ กท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ) และเป็น อุป สรรคต่ อการพั ฒ นาประเทศในทุ กด้ า น
ประกอบกับปัญหาที่ดินที่ทากินมีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน โดยต่างมีอานาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย
ที่หน่วยงานต้องรั บผิดชอบก่อให้เกิดช่องว่างในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ดังนั้น เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน สามารถขับเคลื่ อนการดาเนินงานได้อย่างสอดคล้ องไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ เ ป็ น รู ป ธรรมได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะประธาน
กรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้มีคาสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จานวน ๙ คณะ ประกอบด้วย
๖.๑.๑ คณะกรรมการจัดที่ดิน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่สารวจ ตรวจสอบ จัดทาข้อมูลที่ดิน
แผนที่ขอบเขตที่ดินที่จะจัดที่ดินทากินพร้อมรายชื่อผู้ครอบครองและส่งมอบให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
๖.๑.๒ คณะอนุ ก รรมการจั ด ที่ ดิ น มี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไท ย เป็ น ประธาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน และอธิบดีกรมที่ดิน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่สารวจ
ตรวจสอบและจัดทาข้อมูลผู้ยากไร้ไม่มีที่ทากินและที่อยู่อาศัย กาหนดหลักเกณฑ์การจัดที่ดิน และหลักเกณฑ์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดิน
๖.๑.๓ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้า พัฒนาระบบสาธารณูปโภค คุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ในรูปแบบ
สหกรณ์
๖.๑.๔ คณะกรรมการนโยบายที่ดิน จังหวัด (คทช.จังหวัด) มีผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็น ประธาน
หัวหน้าสานักงานจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด และสหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม มีอานาจหน้าที่สารวจ ตรวจสอบ จัดทาข้อมูล
ที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ที่จะจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทากินหรือที่ดินอยู่อาศัย ตรวจสอบจัดทา
บัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินและรายชื่อผู้ยากไร้ ทาแผนปฏิบัติการจัดที่ดิน การส่งเสริมอาชีพ การตลาด และ
ดาเนินการอื่น ๆ ร่วมกับอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๖.๑.๕ คณะกรรมการกลั่ น กรองกฎหมายการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น
มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ข้าราชการในสานั กงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ มีอานาจหน้าที่กลั่นกรองประเด็นข้อกฎหมาย เสนอความเห็นให้มี
การตรา แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิก กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี

- 215 ๖.๑.๖ คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการบริหารจัดการดินและทรัพยากรดิน
มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผน รวมทั้งมาตรการแนวทาง
เพื่อเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน
๖.๑.๗ คณะอนุกรรมการกากับ ติดตาม และประเมินผล มีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ เสนอแนะให้ความเห็นต่อการกาหนดมาตรการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามนโยบายฯ
๖.๑.๘ คณะกรรมการสารสนเทศที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น มี ผู้ อ านวยการส านั ก งา น
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ เป็นประธาน ข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ที่ได้รับมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่กาหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ดินและ
ทรัพยากรดิน ศึกษาวิเคราะห์และกาหนดมาตรฐานกลางข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน
๖.๑.๙ คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรส่วน ๑ : ๔๐๐๐
(One Map) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
แนวเขตที่ดินของรัฐ ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) แก้ไข
ปัญหาที่ดินของรัฐทับซ้อน รวมทั้งเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานฯ
๖.๒ บทบาทภารกิจและอานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยภายใต้คณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ดังนี้
๖.๒.๑ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นรองประธาน อธิบดีกรมที่ดิน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่สารวจ ตรวจสอบ และจัดทา
ข้อมูลผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทากินและที่อยู่อาศัย กาหนดหลักเกณฑ์การจัดที่ดิน และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดที่ดิน
เพื่อจัดให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทากินและที่อยู่อาศัยในรูปแบบชุมชนที่เหมาะสม เช่น สหกรณ์ หรือรูปแบบอื่น ๆ
โดยพิจารณาร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ ขั้นตอนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
จัดที่ดิน ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมการจัดที่ดินรับมอบพื้นที่ดาเนินการพร้อมทั้งข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม
(ถ้ามี) จากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
(๒) คณะอนุกรรมการจัดที่ดินตรวจสอบข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบและจัดทาข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อใช้ในการสารวจตรวจสอบในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดส่งแผนที่และบัญชีผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี)
(๓) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ดาเนินการสารวจข้อมูลในพื้นที่
ได้แก่ จัดทาบัญชีสถานะและแยกประเภทผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี) ดาเนินการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์

- 216 ที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กาหนด และจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน และรายงานผล
ให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินทราบ
(๔) คณะอนุ ก รรมการจั ด ที่ ดิ น ส่ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ที่ ดิ น ท ากิ น ให้
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๕) รายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
๖.๒.๒ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
หัวหน้าสานักงานจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจั งหวัด เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด สหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่สารวจ ตรวจสอบ จัดทาข้อมูลที่ดินและ
แผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ที่จะจัดให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย ตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้ครอบครองที่ดินและรายชื่อผู้ยากไร้ จัดทาแผนปฏิบัติการการจัดที่ดิน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด
ให้แก่ผู้ยากไร้ ตรวจสอบหลักเกณฑ์การจัดที่ดิน รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาอาชี พ และการตลาด ตลอดจนพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภค โด ยด าเนิ น การร่ ว มกั บ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ขั้นตอนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)
ดังนี้
(๑) รั บ ข้ อ มู ล พื้ น ที่ เ ป้ า หมายที่ จ ะด าเนิ น การจากคณะอนุ ก รรมการจั ด หาที่ ดิ น แล้ ว
ดาเนินการตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่จะดาเนินการและข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี)
(๒) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
(๓) ให้จังหวัดยื่นคาขออนุญาตใช้ตามกฎหมายของแต่ละประเภทที่ดิน
(๔) รั บ มอบข้ อ มู ล พื้ น ที่ ด าเนิ น การและข้ อ มู ล ผู้ ค รอบครองที่ ดิ น เดิ ม (ถ้ า มี ) จาก
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
(๕) คัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กาหนด
และจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดิน
(๖) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
(๗) ดาเนิ น การส่ ง เสริม และพั ฒ นาอาชี พ ร่ว มกั บหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้ องตามกรอบการ
ดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ๖ ด้าน
(๘) รายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน สานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๒๑๔๘ (มท.) ๕๐๖๑๑ – ๑๓
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ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙) กาหนดให้มีการ
กระจายการถือครองที่ดินให้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้มีการลงทุนและ
พัฒ นาประสิ ทธิภ าพการผลิ ตให้ สู งขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงรับ นโยบายตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติดังกล่าว มอบให้กรมที่ดินดาเนินการโดยเห็นว่าการกระจายการถือครองที่ดินและให้กรรมสิทธิ์แก่ราษฎร
จะช่วยให้ราษฎรมีการลงทุนและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น ทาให้ราษฎรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นมี
ความรักหวงแหนในที่ดินทากิน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๗ อนุมัติหลักการให้กรมที่ดิน
ด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นากรมที่ ดิ น และเร่ ง รั ด การออกโฉนดที่ ดิ น ทั่ ว ประเทศให้ แล้ ว เสร็ จ ภายใน ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๔๗) เมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการฯ ดั ง กล่ า วแล้ ว ความต้ อ งการของราษฎรที่ต้ อ งการโฉนดที่ ดิ น
มีเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงได้สนองตอบความต้องการของราษฎร จึงได้ให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินจัดทา
โครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ปั จ จุ บั น กรมที่ดิน ได้จั ดท าโครงการเดิน ส ารวจออกโฉนดที่ดิน จานวน ๒ โครงการ จาแนกออกเป็ น
โครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติที่ ๑ ด้านความมั่นคง และโครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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 ขั้นตอนการดาเนินการ
๗.๒.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกาหนดจังหวัดที่จะทาการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน
สาหรับแต่ละปี (ปีงบประมาณ) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๕๘ วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
๗.๒.๒ คณะกรรมการกาหนดพื้นที่ที่จะทาการเดินสารวจ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ ร่วมกันกาหนดพื้นที่ที่จะเดินสารวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่นอกเขตที่ดินของรัฐทุกประเภทเป็นอาเภอ
ตาบล และระวางแผนที่ ตามมติคณะรั ฐ มนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุน ายน ๒๕๓๐ และมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่
๗ เมษายน ๒๕๕๘
๗.๒.๓ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ประกาศก าหนดท้ อ งที่ ที่ จ ะท าการเดิ น ส ารวจออกโฉนดที่ ดิ น และ
สอบเขตที่ดิน ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามที่คณะกรรมการกาหนดพื้นที่ฯ
ได้กาหนด
๗.๒.๔ ศูนย์อานวยการเดินสารวจออกโฉนดที่ดินฯ ดาเนินการเดินสารวจรังวัดและสอบสวนสิทธิในที่ดิน
ตามท้องที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ
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๗.๓.๑ เจ้ าหน้ าที่ป ระชุมนั ดหมายการรังวัดและสอบสวนสิทธิ เจ้าของที่ดินไม่ต้องมายื่นคาขอ
แต่ต้องเตรียมการดังนี้
(๑) นาหลักเขตไปปักตามมุมเขตที่ดินของตน
(๒) นาเจ้าหน้าที่เดินสารวจฯ เพื่อทาการรังวัด
(๓) เตรียมเอกสารมอบให้เจ้าหน้าที่ เช่น หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน สาเนาบัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
(๔) ให้ถ้อยคาต่อเจ้าหน้าที่ และลงชื่อในแบบสอบถามการออกโฉนดที่ดิน
๗.๓.๒ เจ้าหน้าที่จะดาเนินการเป็นกลุ่มหมู่บ้านและตาบล และประกาศแจกโฉนดที่ดิน ๓๐ วัน
๗.๓.๓ ประกาศแจกที่ดินให้ปิดในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดินท้องที่ สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอ
หรือที่ว่าการกิ่งอาเภอท้องที่ ที่ทาการแขวงหรือที่ทาการกานันท้องที่และในบริเวณที่ดิน นั้นแห่งละหนึ่งฉบับใน
เขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สานักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ
๗.๓.๘ เจ้าหน้าที่นัดหมายการแจกโฉนดที่ดิน
๗.๔ การเข้าถึงโครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน
กรมที่ดินได้จัดทาโครงการ “บอกดิน”เพื่อการสารวจข้อมูลที่ดินสาหรับนาไปบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้วยการนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบ Line OfficialAccount “บอกดิน”มาใช้ใน
การบริหารจัดการโดยอยู่บนพื้นฐานการเปิดระบบราชการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อมูลมีส่วน
ร่วมในการกาหนดทิศทางการทางาน โดยนาข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินที่ได้จากระบบดังกล่าวไปตรวจสอบและประมวลผล
ด้ว ยโปรแกรมด้า นภู มิ ส ารสนเทศบนระบบการทางานที่ เป็ นดิ จิทั ล และนาผลข้อ มูล ที่เ กิ ดจากความต้อ งการ
ของประชาชนไปจัดทาแผนการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณ โดยตาแหน่งที่ดินตามที่ผู้ใช้บริการ “บอกดิน”
แจ้งตาแหน่งไว้ และผ่านการตรวจสอบกรณีอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐ ซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้ จานวน ๖,๖๒๕ ราย
มาเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการประกาศพื้นที่โครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร
จานวน ๕๐จังหวัด จากเดิมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๒๔ จังหวัด เพิ่มขึ้นจากเดิม จ านวน ๒๖ จังหวัด
คิดเป็นร้อยละ ๒๐๘ ของจังหวัดที่มีการเดินสารวจ
โครงการ “บอกดิน” เป็นกระบวนการเปิดข้อมูลให้แก่ประชาชน ด้วยการนานวัตกรรมเทคโนโลยี
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชนรวมภาคส่ว นต่าง ๆ
เพื่อนาไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล
ข้อมูลที่ได้จะนาไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ราษฎรสามารถครอบครองและทากินในที่ดินได้ตามสิทธิที่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งมีกระบวนการและวิธีการโดยสรุป ดังนี้
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“Line” ซึง่ สามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
การสนทนาการส่งรูป หรือการส่งข้อความ และไม่จากัดผู้เข้าใช้บริการ
๗.๔.๒ ขั้ น ตอน ที่ ง่ า ย ในการส่ ง
ตาแหน่งบริเวณที่ดินพร้อมรายละเอียดข้อมูลของผู้
แจ้งผ่าน QR Code โดยการสแกน QR Code และ
ดาเนินการตามขั้นตอน “สแกน แชร โพสต”
๗.๔.๓ เท่ า เที ย มและไม่ ทิ้ง ใครไว้
ข้างหลัง ประชาชนทุกคนไม่จากัดอายุ เพศ ศาสนา
สามารถให้ข้อมูลได้สาหรั บประชาชนที่มีข้อจากัด
ในการใช้เทคโนโลยีผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้
แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ผ่านผู้ใหญ่บ้าน กานัน และสานักงานที่ดินแต่ละพื้นที่ได้
๗.๔.๔ ตรวจสอบ/วิเคราะหข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตรวจสอบข้อมูลค่าพิกัดภูมิศาสตร์
ตาแหน่งแปลงที่ดินตามที่ประชาชนแชร์ผ่าน Line ด้วยโปรแกรม Google Map รวบรวมข้อมูลตาแหน่งที่ดินที่มีค่า
พิ กั ด ภู มิ ศ าสตร์ แ ละรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ผู้ แ จ้ ง มาจั ด เก็ บ ไว้ บ นโปรแกรมจั ด การฐานข้ อ มู ล ( Database
Management Program) ตามชุดคาสั่งที่ใช้งานบนโปรแกรม Access นาข้อมูลตาแหน่งตามค่าพิกัดภูมิศาสตร์ไป
ตรวจสอบโดยการซ้อนทับชั้นข้อมูลที่ดินของรัฐและเอกชนที่มีการจัดทาให้อยู่ในระบบ Digital จะได้ข้อมูลเบื้องต้น
ว่าที่ดินที่ประชาชนแจ้งความประสงค์อยู่ในพื้นที่ประเภทใด
๗.๔.๕ ฐานข้อมูลบอกดิน ใส่ใจทุกข้อมูลและส่งต่อข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้อมูลให้ผู้
แจ้งทราบว่าที่ดินของผู้แจ้งอยู่ในพื้นที่ประเภทใด วิธีการดาเนินการในเรื่องการตอบรับข้อมูล การบันทึกผล และ
การแจ้งผลให้ผู้แจ้งทราบ ใช้การส่งข้อความตามรูปแบบที่กาหนดในลักษณะข้อความอัตโนมัติ Chatbot และได้
ดาเนินการในเรื่องการจัดส่งข้อมูลเข้าสู่โครงการ/นโยบายของรัฐ เพื่อให้การครอบครองและทาประโยชน์เป็นอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗.๕ ประโยชนที่ประชาชนจะได้รับ
๗.๕.๑ ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๗.๕.๒ สถาบันการเงินมีความเชื่อถือในหลักประกันที่ดินมากขึ้น
๗.๕.๓ เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
สร้างรายได้เป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
๗.๕.๔ ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน โดยสามารถทราบแนวเขตที่ดินของรัฐและเอกชน
อย่างชัดเจน
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การเดินสารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตาบล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกาหนดจังหวัดที่จะทาการเดินสารวจออก
โฉนดที่ดิน สาหรับแต่ละปี (ปีงบประมาณ) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คณะกรรมการกาหนดพื้นที่ที่จะทาการเดินสารวจ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ ร่วมกันกาหนดพื้นที่ที่จะเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน
ในพื้นที่นอกเขตที่ดินของรัฐทุกประเภท เป็นอาเภอ ตาบล และระวางแผนที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกาหนดท้องที่ที่จะทาการเดินสารวจออก
โฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และมาตรา ๖๙
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามที่คณะกรรมการกาหนดพื้นที่ฯ ได้กาหนด

ศูนย์อานวยการเดินสารวจออกโฉนดที่ดินฯ ดาเนินการเดินสารวจรังวัดและ
สอบสวนสิทธิในที่ดิน ตามท้องที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ
หน่วยงานรับผิดชอบ : (๑) หน่วยงานหลักในพื้นที่ ได้แก่ สานักงานที่ดินจังหวัด
(๒) หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ ได้แก่ สานักงานจังหวัด ที่ทาการปกครองจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดิน
ของรัฐทุกหน่วยงาน และหอการค้าจังหวัด
(๓) หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สานัก/กอง ส่วนปฏิบัติการรังวัดและออกหนังสือ แสดงสิทธิ
ในที่ดิน สานักมาตรฐานการออกหนังสือสาคัญ
โทร. ๐ ๒๕๐๓ ๓๓๙๖ - ๗
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๑. การเปิดจุดผ่านแดน
ด้วยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่๘๗/๒๕๕๗ กาหนดให้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมรักษาการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให้ มีอ านาจแต่ง ตั้ งพั ก งานเจ้า หน้ าที่ และออกกฎกระทรวง ก าหนดค่า ธรรมเนีย มกั บ
ค่าทาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกาหนดกิจการอื่ นเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และอาศัยความตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ (๒) และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กาหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเปิด - ปิด จุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ
การจัดทาความตกลงในการสัญจรข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ภารกิจในความรับผิดชอบ
ของกองการต่ า งประเทศ สป.) และการออกหนั ง สื อผ่ า นแดน (ภารกิ จในความรั บ ผิ ด ชอบของส านั ก กิ จ การ
ความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง)
๑.๑ ประเภทของจุดผ่านแดน
ปั จ จุ บั น จุ ด ผ่ า นแดน มี ๔ ประเภท ประกอบด้ ว ย จุ ด ผ่ า นแดนถาวร จุ ด ผ่ า นแดนชั่ ว คราว
จุดผ่อนปรน-การค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษ โดยแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ดังนี้
๑.๑.๑ จุดผ่านแดนถาวร มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและการสัญจรของบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้ง
การเดินทางเข้า-ออก ของบุคคลจากประเทศที่สาม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระบบสากลว่าด้วยความตกลงในการสัญจร
ข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑.๑.๒ จุดผ่านแดนชั่วคราว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเป็นการเฉพาะกิจเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือจาเป็น
เฉพาะคราวเท่านั้น
๑.๑.๓ จุ ด ผ่ อ นปรนการค้ า มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ อ านวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ ค้ า ขายของ
ประชาชนในพื้นที่ชายแดน เพื่อการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน สินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นในชีวิตประจาวันของทั้งสอง
ประเทศ
๑.๑.๔ จุดผ่อนปรนพิเศษ เป็นการตกลงใจในระดับนโยบายของรัฐบาลที่จะเปิดจุดผ่านแดนในจุดที่
ยั ง ไม่ ส ามารถเปิ ด เป็ น จุ ด ผ่ า นแดนถาวรได้ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ สี ย โอกาสที่ ป ระเทศที่ ป ระเทศได้ รั บ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อประโยชน์ทางการค้า การท่องเที่ยว และการสัญจรของบุคคลและยานพาหนะ
๑.๒ หลักเกณฑการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน
๑.๒.๑ ปริมาณการค้าและการเข้าออกของบุคคลมากและสม่าเสมอ
๑.๒.๒ สภาพเส้นทางคมนาคมมีความพร้อมและมีเส้นทางติดต่อกับเมือง หลักของประเทศเพื่อน
บ้าน และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงในภูมิภาค
๑.๒.๓ ความต้องการที่สอดคล้องกันของประเทศเพื่อนบ้าน
๑.๒.๔ ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑.๒.๕ ไม่มีปัญหากระทบต่อความมั่นคงและปัญหาเส้นเขตแดน

- 222 แผนผังแสดงรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ/ขั้นตอนการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดน

หมายเหตุ : จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรนพิเศษ เป็นการเปิดเฉพาะกิจ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้งสองประเทศในแต่ละจุด จึงมีแนวทางปฏิบัติ
ที่แตกต่างกัน ไม่สามารถจัดทาแผนผังได้

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน กองการต่างประเทศ สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๑๕๘ (มท.) ๕๐๔๑๔

๒. การสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองน้อง
การด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ งมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ กรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มุ่งเน้นการบูรณาการ
ความร่วมมือกับอาเซียนและนานาชาติ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค และโลก ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โดยส่งเสริมการเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก การพัฒนาพื้นที่ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาค และเมือง เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถใช้จุดแข็งของแต่ละพื้นที่และชุมชนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม กระจายความมั่งคั่ง
ไปสู่ ภู มิภ าคต่า ง ๆ ในประเทศ ลดความเหลื่ อมล้ าในทุก มิติ และสร้างความเข้ม แข็ง ของเศรษฐกิจ และสั งคม
ในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับ นานาประเทศ

- 223 บนหลักการนโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการ
แผ่นดิน
ในการบริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าค จั ง หวั ด เป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารเชิ ง พื้ น ที่
(Area Based) เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกเหนือไปจาก
บริบทการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่แล้ว บริบทด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญประการ
หนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงกับมิติด้านการต่างประเทศในอันที่จะส่งเสริม ขยายความร่วมมือ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาจังหวัด อย่างไรก็ตาม ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดหรือ
หน่วยการปกครองของต่างประเทศในระดับจังหวัดของไทย มีแนวปฏิบัติที่กาหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้
จังหวัดสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติ จึงได้จัดทาเป็น
แนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ขึ้นเพื่อสนับสนุนการทางานของผู้ว่าราชการจังหวัด
ต่อไป
๒.๑ กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องระหว่างหน่วยการปกครองในระดับจังหวัดของไทยกับหน่วยการปกครองระดับเดียวกันหรือเทียบเคียงกัน
ได้ ข องต่ า งประเทศ และเห็ น ชอบร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจและร่ า งหนั ง สื อ แสดงเจตจ านง เพื่ อ การสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อใช้ดาเนินการต่อไป
๒.๒ แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดาเนินการ
๒.๒.๑ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องให้กระทาในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัดหรือ
หน่วยการปกครองของต่างประเทศที่มีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทย เช่ น มลรัฐ มณฑล นคร ฯลฯ โดยอยู่บน
พื้นฐานของหลักการความสมศักดิ์ศรี เป็นประโยชน์ และยั่งยืน ซึ่ง ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพในการดาเนิน ความร่วมมือ
กันอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับหน่วยการปกครองของต่างประเทศ
ในระดับที่ต่ากว่าจังหวัดของไทยอาจอนุโลมเป็นรายกรณีโดยให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมร่วมกันเป็นรายกรณีไป ซึ่งการดาเนินการต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศ โดยความตกลงนั้นมิได้มีผลผูกพันรัฐบาลไทย
๒.๒.๒ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องให้หมายความถึงความสัมพันธ์ที่อาจใช้ชื่อเรียก
อย่างอื่นด้วย เช่น การสถาปนาความร่วมมือ เมืองคู่มิตร เมืองมิตรภาพ เมืองคู่แฝด และเมืองฉันมิตร
๒.๒.๓ การสถาปนาความสั ม พันธ์ เมื องพี่ เมื องน้ องกรณีริเ ริ่ม โดยจัง หวั ด ของไทย ให้ จั งหวัด มี
หนังสือเสนอเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการสถาปนาความสัมพันธ์กับจังหวัดหรือ
หน่ ว ยการปกครองของต่างประเทศ และให้ กระทรวงมหาดไทยมี ห นังสื อถึ งกระทรวงการต่างประเทศพร้อ ม
ข้อพิจ ารณาในเบื้ องต้น เพื่อหารื อความเหมาะสมด้ว ย และให้ ก ระทรวงการต่างประเทศแจ้ งผลการพิจ ารณา
ความเหมาะสมของการสถาปนาความสัมพันธ์ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และให้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้ง
จังหวัดรับทราบผลการพิจารณาด้วย

- 224 ๒.๒.๔ การสถาปนาความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ งกรณี ริ เ ริ่ ม โดยหน่ ว ยการปกครองของ
ต่างประเทศหรือมีการทาบทามผ่านสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ่รายงานกระทรวงการต่างประเทศตามที่ได้รับเรื่องการทาบทามเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศที่จะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ และ
แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย และให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดที่ได้รับการทาบทาม
พิจารณาความประสงค์ในการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ กรณีการทาบทามที่ไม่ระบุจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแจ้งการทาบทามไปยังจังหวัดที่มีความเหมาะสมในการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ และหากจังหวัดที่ได้รับ
การทาบทามเห็นว่า มีความเหมาะสมก็ให้จังหวัดนั้นมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณมายังกระทรวงมหาดไทย แล้วให้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของจังหวัดไปยัง
กระทรวงการต่างประเทศด้วย
๒.๒.๕ ให้จังหวัดของไทยและจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศร่วมกันยกร่างบันทึก
ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจนได้ร่างที่
ทั้ง สองฝ่า ยเห็น พ้อ ง ทั้ง นี้ ก่อ นสถาปนาความสัม พัน ธ์ฯ อาจพิจ ารณาจัด ทาเป็น หนัง สือ แสดงเจ ตจานง
(Letter of Intent) ที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างเป็นทางการระหว่างกันในอนาคต
๒.๒.๖ จังหวัดของไทยสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นต้นกับหน่วยการปกครองของต่างประเทศได้แต่
ไม่ถึงขั้นต้องประกาศเจตนารมณ์ที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างเป็นทางการระหว่างกันในอนาคต
โดยร่วมลงนามในเอกสารกับหน่วยการปกครองของต่างประเทศ เช่น หนังสือแสดงเจตจานง (Letter of Intent)
๒.๒.๗ ในการสถาปนาความสั มพัน ธ์เมืองพี่เมืองน้องให้จังหวัดจัดทาแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ บุคลากรที่จะดาเนินการร่วมกับหน่วยการปกครองของต่างประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๘ การแสดงเจตจานงที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมื องพี่เมืองน้องระหว่างกันในอนาคตและ
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง กรณีดาเนินการโดยการลงนามในร่างหนังสือแสดงเจตจานงและร่าง
บั น ทึกความเข้ าใจฉบั บ มาตรฐาน (ฉบั บ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่ย กร่ างโดยกระทรวงการต่างประเทศ
ตามลาดับ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และให้ ค วามเห็ น ชอบ/อนุ มั ติ ไ ปได้ โ ดยถื อ ว่ า คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ/อนุ มั ติ แ ล้ ว และให้ น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่จังหวัด มีการแก้ไขเพิ่มเติมแตกต่างไปจากร่างหนังสือแสดงเจตจานง
หรื อร่ า งบั น ทึ ก ความเข้า ใจฉบั บ มาตรฐานที่ ย กร่ างโดยกระทรวงการต่ างประเทศให้ กระทรวงมหาดไทยเป็ น
หน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการจัดทาหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แล้วพิจารณา ดังนี้
(๑) หากหน่ ว ยงานดั ง กล่ า วมี ความเห็ น ร่ ว มกั น ว่า เป็น การแก้ ไ ขปรั บ ปรุง ถ้ อ ยค าหรื อ
สาระสาคัญที่ไม่ขัดกับหลักการของร่างหนังสือแสดงเจตจานงหรือร่างบันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐานที่ยกร่าง

- 225 โดยกระทรวงการต่างประเทศและไม่เป็นการจัดทาหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยให้ดาเนินการต่อไปได้ โดยถือว่าคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว
(๒) หากหน่ ว ยงานดั ง กล่ า วมี ค วามเห็ น ร่ ว มกั น ว่ า เป็ น การแก้ ไ ขที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ ง
กับ หลั ก การของร่ า งหนั ง สื อ แสดงเจตจ านงหรื อ ร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจฉบั บ มาตรฐานที่ ย กร่ า งโดยกระทรวง
การต่างประเทศก็ให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นกรณี ๆ ไป
๒.๒.๙ เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้รับความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแสดงเจตจานงหรือร่างบันทึก
ความเข้ า ใจจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยและรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ แล้ ว ให้
กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดของไทยทราบ หลังจากนั้นให้จังหวัดของไทยและจังหวัดหรือหน่วยการปกครอง
ของต่างประเทศกาหนดวันและสถานที่ที่จะร่วมลงนามในร่างหนังสือแสดงเจตจานงหรือร่างบันทึกความเข้าใจ ทั้งนี้
ผู้ ล งนามของฝ่ ายไทยต้อ งเป็ น ผู้ ว่า ราชการจั งหวั ดและผู้ ล งนามของฝ่ ายต่ างประเทศ คือ ผู้ ว่าราชการจังหวั ด
หรือชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
๒.๒.๑๐ เมื่อได้มีการลงนามในร่างหนังสือแสดงเจตจานงหรือร่างบันทึกความเข้าใจแล้วให้จังหวัด
รายงานผลการด าเนิ น งานพร้ อ มส่ ง ส าเนาหนั ง สื อ แสดงเจตจ านงหรื อ บั น ทึ ก ความเข้ า ใจจ านวน ๑ ชุ ด
ให้ ก ระทรวงมหาดไทยทราบ และให้ ก ระทรวงมหาดไทยแจ้ ง ผลการด าเนิ น งานพร้ อ มส่ ง ส าเนาหนั ง สื อ
แสดงเจตจ านงหรื อบั นทึกความเข้าใจ จ านวน ๑ ชุดให้ กระทรวงการต่างประเทศทราบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการประสานงานและการดาเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒.๑๑ ในการสถาปนาความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ งให้ ก ระทรวงมหาดไทยและหน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาขยายขอบเขตความร่ ว มมื อ ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การอ านวยความสะดวกในด้ า นต่ า ง ๆ
และก าหนดกลไกในการแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น ในระดั บ พื้ น ที่ เ มื่ อ เกิ ด ปั ญ หาระหว่ า งกั น โดยต้ อ งพิ จ ารณา
ให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ด้วย
๒.๒.๑๒ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ในร่างหนังสือแสดงเจตจานงหรือร่างบันทึก
ความเข้าใจต้องไม่ใช้ถ้อยคาที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ
๒.๒.๑๓ การขั บ เคลื่ อ นและการติ ด ตามผลให้ จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจฯ
แล้วพิจารณาดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์
แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสมและมีความต่อเนื่องรวมทั้งรายงานผลความคืบหน้าต่อกระทรวงมหาดไทยเป็นระยะ ๆ
และให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลและผลการดาเนินงานในการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องแล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๑ ปีโดยกาหนดให้ชัดเจนด้วยว่าเกิด
ผลผลิตและผลลัพธ์อย่างไรโดยมีตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่ชัดเจนเพื่อให้การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้อ ย่างแท้จริงและให้มีการประเมินผลครอบคลุมถึงเมืองพี่เมืองน้องที่ได้สถาปนา
ไปแล้วในอดีตด้วย ทั้งนี้หากส่วนราชการอื่น ๆ ประสงค์ที่จะเพิ่มความร่วมมือในมิติอื่น ๆ ให้พิจารณาโดยใช้ กรอบกลไก
เมืองพี่เมืองน้องที่มีอยู่เพื่อความมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพในการดาเนิน นโยบายของไทยกับประเทศต่าง ๆ
โดยให้ส่วนราชการดังกล่าวประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิด
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หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน กองการต่างประเทศ สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๑๕๘ (มท.) ๕๐๔๑๔

- 228 ๓. การดาเนินการต่อผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
กรณีที่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสาหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา จานวน ๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัด
ชายแดนด้านเมียนมา (จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก จ.กาญจนบุรีและ จ.ราชบุรี)
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลาว เวียดนาม และกัมพูชาทาให้มีชาวอินโดจีน
เกือบ ๑ ล้านคน อพยพเข้ามาในประเทศไทยเพื่อหาที่พักพิงฯ รัฐบาลไทยพิจารณาเห็นว่าปัญหาผู้อพยพเป็นเรื่อง
ของมนุษยธรรม จึ งอนุญาตให้ผู้อพยพพานักอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่ว คราวระหว่างรอการไปตั้งถิ่นฐานยัง
ประเทศที่สามหรือส่งกลับมาตุภูมิโดยความสมัครใจ คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๘ เห็นชอบ
ให้จัดตั้งศูนย์ดาเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ
เกี่ยวกับผู้อพยพที่หนีเข้ามาเนื่องจากวิกฤติการณ์การสู้รบจากความขัดแย้งทางการเมืองและการปกครองในกลุ่ม
ประเทศอินโดจีนกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดตั้งสานักงานศูนย์ดาเนินการเกี่ยวกับ ผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทยขึ้น
โดยใช้บุคลากรจากกองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยมีสานักงาน
ตั้งอยู่ ณ บ้านพายัพ เลขที่ ๑๖๗ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
สานักงานศูนย์ดาเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย (สศอ.มท.) มีหน้าที่ในการกากับดูแล
ด้านนโยบายต่อการดาเนินการเกี่ยวกับ ต่อผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา(ผภร.) ที่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
จานวน ๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัดชายแดนด้านเมียนมา (จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก จ.กาญจนบุรีและ จ.ราชบุรี) จานวนกว่า
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. ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานการดาเนินการ/ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านการประชุมที่
เกี่ยวข้อง อาทิ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) และ
คณะทางานร่วมไทย – เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ)
รวมทั้งการทางานร่วมกับภาคีจากองค์การระหว่างประเทศ อาทิ สานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United
Nations High Commissioner for Refugees : UNHCR) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (องค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration : IOM) รวมทั้งการกากับดูแล
องค์การนอกภาครัฐ (Non-Governmental Organizations : NGOs) ซึ่งเป็นสมาชิกของกรรมการประสานงานองค์การ
ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทย (กปชล) หรือ Committee for Co–ordination of Services to Displace Person in
Thailand (CCSDPT) เพื่อช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
การกากับดูแลภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เป็นหน้าที่ของ ปค. โดย สน.มน.ปค. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยได้มีการแต่งตั้งปลัดอาเภอ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพื้นที่พั กพิงชั่วคราวฯ และจัดสรรกาลังพลจากกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัด/อาเภอ ไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
ซึ่ง การดาเนิ น การภายในพื้ น ที่ พั กพิ ง ชั่ว คราวฯ ทั้ง หมดได้รั บการสนั บสนุ นงบประมาณจากประเทศ
ผู้ให้บริจาคและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ มิได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลไทยแต่อย่างใด ปัจจุบันมีการดาเนิน
ต่อ ผภร. จานวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการส่ง ผภร. เดินทางไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม Resettlement
Program) และ (๒) โครงการส่ง ผภร. เดินทางกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ (Voluntary Repatriation Program)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง กองการต่างประเทศ สป./สานักงานศูนย์
ดาเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๕๙๐ (มท.) ๕๑๑๖๑, ๕๑๑๖๒

- 229 ๔. ความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Rural Development and
Poverty Eradication : RDPE)
กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Rural Development and
Poverty Eradication : RDPE) ได้ถือกาเนิดขึ้นหลังจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชากรในภูมิภาค จากการทาบันทึกความเข้าระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนา
ชนบทและขจัดความยากจน (Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Rural Development
and Poverty Eradication) ที่ลงนามเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ ณ เมืองสุบันจายา สาธารณรัฐอินโดนี เซีย
ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเห็นพ้องในการจัดตั้งกลไกในการดาเนินงานเพื่อแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
กลไกการดาเนินงาน RDPE แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

โดยปี พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยประสานหลักด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความ
ยากจนได้กาหนดจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๗
และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ โรงแรม
Grande Centre Point เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ มีป ระเด็น หลัก คือ ที่ประชุมฯ เห็น ชอบในหลักการ
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการพั ฒ นาชนบทและขจั ด ความยากจน (Framework Action Plan on Rural
Development and Poverty Eradication: FAPRDPE) ปี ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๕ สาระสาคัญ คือ ความร่วมมือ
แบบ Cross Pillar และ Cross Sectoral Collaboration ในประเด็นสาคัญเรื่อง SDGs/Climate Change/

- 230 Social Protection/Fourth Industrial Revolution/Gender Mainstreaming และ ASEAN Recovery From
COVID-19 มียุทธศาสตร์ ประเด็นในการขับเคลื่อนแผน ประกอบด้วย
ประเด็นที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการปรับตัวของคนในชนบทให้
สามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม (FastTrack rural
transformation to enable participation in
socio-economic opportunities)

ประเด็นที่ ๓ ด้านความคุ้มครอง เตรียมความพร้อม
ของหน่วยงาน / องค์การ เพื่อรองรับการดาเนินงานที่
และสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้
(Institutionalized disaster
preparedness programs to
environment and climate change
risks towards resilient communities
and households)

ประเด็นที่ ๒ ด้านการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ มีหลักประกัน
ว่าคนยากจนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา สวัสดิการทางสังคม
และระบบบริการด้านสุขภาพ รวมทัง้ การส่งเสริมสวัสดิการและ
สุขภาพ (Ensure access to education, social
services and healthcare towards enhanced
welfare and healthy lifestyle in rural
communities)

ประเด็นที่ ๔ ด้านการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล เสริมสร้างศักยภาพในการดาเนินงานให้กบั
บุคลากร และทาให้เกิดความคิดริเริ่มในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความ
ยากจน (Good governance policy,
institutionalized mechanisms &
process to strengthen convergence
of RDPE initiatives)

ประเด็นที่ ๕ ด้านกลไกบูรณาการดาเนินงาน มีกลไก
ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนที่บรู ณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
(Institutionalized Multi stakeholder
Rural Development Mechanisms)

โครงการในส่วนของประเทศไทย เสนอต่อสานักเลขาธิการอาเซียนเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (Framework Action Plan on Rural Development
and Poverty Eradication ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ : FAPRDPE) จานวน ๑๑ โครงการจาก ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน ๑ โครงการ กระทรวงคมนาคม จานวน ๓ โครงการ กรมที่ดิน จานวน ๑ โครงการ
กรมการปกครอง จานวน ๑ โครงการ กรมการพัฒนาชุมชน จานวน ๔ โครงการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จานวน ๑ โครงการ โดยแผนงานที่ประเทศไทยเสนออยู่ใน Work Plan ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ จานวน ๓ โครงการ
ประกอบด้วย
๔.๑ เวทีเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการประเภทหนึ่งพื้นที่หนึ่งผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
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
หลักในท้องถิ่นให้เข้าถึงสาธารณูปโภคที่สาคัญ (Capacity building for the Local government organisations
(LGOs) on the construction and maintenance of local roads) หน่วยประสานงานหลัก (Lead
countries) : Thailand (กระทรวงคมนาคม : MOT)
๔.๓ การดาเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จ ากประสบการณ์ ข องประเทศไทย (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

- 231 ๕. การสร้างประชาคมอาเซียน : กรณีข้อริเริ่มความเกื้อกูลเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียน
ควบคู่การอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Complementarities between the ASEAN Community
Vision ๒๐๒๕ and the UN ๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development) มีแนวทาง
การดาเนินงานหลัก ๕ เรื่อง ประกอบด้วย
การขจัดความยากจน (Poverty
eradication)

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน (Sustainable
management of natural
resource)

การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพืน้ ฐาน
(Infrastructure and connectivity)

การผลิตเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน
(Sustainable
consumption and
production) และ

การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันควบคูก่ ารมี
ศักยภาพ (Resilience as
well as capacity
building)

เรื่องสืบเนื่องการจัดทาแนวทางทั้ง ๕ ด้าน จากการเกิดสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 ในช่วงปีที่ผ่านมานาไปสู่การที่ทั่วโลกต้องเผชิญสภาวการณ์ดังกล่าว และหาแนวทางในการจัดการ
ฟื้นฟู โดยต้องเป็นการดาเนินการที่ทาให้ดีกว่าเดิมและมีแนวทางป้องกันสาหรับเผชิญความท้าทายในอนาคต หรือ
“Build Back Better” การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องไม่ลืมที่จะคานึงถึงกลุ่มเปราะบางในสังคมทั้งในสถานการณ์ปกติและ
ภาวะวิกฤต ซึ่งแนวทางการขจัดความยากจนทาได้โดยปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนควบคู่กับการสร้าง
ฐานแรงงานที่ ยั่ ง ยื น รวมไปถึ ง การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หน่ ว ยด าเนิ น การหลั ก ได้ แ ก่ จี น และองค์ ก าร
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)
มีเป้ าหมายหลั กเพื่อเร่ งรั ดพัฒ นาเศรษฐกิจ
ของพื้นที่บนพื้นฐานแห่งการบรรลุความร่วมมือในการ
พั ฒ นาที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น ในอาเซี ย น (ASEAN
Connectivity) มีพื้นที่การพัฒนาครอบคลุม ๑๐ จังหวัด
ในเกาะสุ มาตราเหนื อของอิน โดนี เ ซีย ๘ รั ฐ ทางตอน
เหนื อ และตอนกลางของมาเลเซี ย และ ๑๔ จั ง หวั ด
ภาคใต้ของไทย โดยเร่งรัดผลักดันการดาเนินการตาม
โครงการความร่วมมือใน ๖ สาขา ได้แก่ สาขาโครงสร้าง
พื้นฐานการคมนาคมและขนส่ ง การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการ

- 232 ขั บ เคลื่ อ นแผนงาน IMT-GT ในฐานะที่ มี ภ ารกิ จ และหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารงานและบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ น
การดาเนินงานการพัฒนาในทุกมิติในระดับพื้นที่ ดังนี้
๖.๑ การเข้าร่วมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรี (Chief Ministers and Governors’
Forum: CMGF) โดยดาเนินการ ดังนี้
๖.๑.๑ ประสานการดาเนินงานกับสานักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและ
ผู้ว่าราชการจั งหวัด (CHIEF MINISTERS AND GOVERNORS’ FORUM: CMGF) และส านั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อบูรณาการและขั บเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม
ฝ่า ย อิน โดนีเ ซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยครอบคลุมพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
๖.๑.๒ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหาร
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/จัดประชุมให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อกาหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป
๖.๒ การสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและ
ผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)
๖.๒.๑ ติ ด ตามรายงานผลความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานของส านั ก งานฝ่ า ยเลขานุ ก ารกรอบ
การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสานักงาน
ฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)
๖.๒.๒ สรุปรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานสานักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับ
มุ ข มนตรี แ ละผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด (CMGF) และจั ด ท าค าขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณของส านั ก งานฝ่ า ย
เลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) นาเสนอผู้บริหาร
๖.๒.๓ ติ ด ตาม ประสานงาน และแจ้ ง ผลตั ด โอนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้สานักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด
(CMGF) ทราบ
๖.๓ จัดประชุม/เข้าร่ วมประชุมคณะทางานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกัน)
๖.๓.๑ ประสานการดาเนินงาน เข้าร่วม/จัดประชุมและวิเคราะห์ข้อมูลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับ เคลื่ อนการพัฒ นาเมืองสี เขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
๖.๓.๒ ประสานการดาเนินงาน เข้าร่วม/จัดประชุม และวิเคราะห์ข้อมูลการประชุมนายกเทศมนตรี
เมืองสีเขียว (Green Cities Mayor Council Meeting) และการประชุมสภาสีเขียว (Green Council Meeting)

- 233 ๖.๓.๓ สนับสนุนข้อมูลผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อิน โดนี เซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) และสนับ สนุน ความ
ร่ ว มมือการขั บ เคลื่ อนการพัฒ นาเมืองสี เขีย ว (Green City) ภายใต้แผนงานการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ า ย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๙ (มท.) ๕๐๕๑๓, ๕๐๕๑๖

๗. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS)
ประกอบด้วย ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีนตอนใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และหุ้นส่วนการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อสร้างอนุภูมิภาคที่บูรณาการ
เป็นหนึ่งเดียวกัน มีความปรองดองและความมั่นคั่ง ผ่านสาขาความร่วมมือจานวน ๑๐ สาขา ได้แก่ ๑) สาขาการ
คมนาคมขนส่ง ๒) สาขาการอานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง ๓) สาขาพลังงาน ๔) สาขาการเกษตร
๕) สาขาสิ่ งแวดล้ อ ม ๖) สาขาการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ๗) สาขาการพัฒ นาเมือ ง ๘) สาขาการท่อ งเที่ย ว
๙) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๐) สาขาเขตเศรษฐกิจชายแดนและสหสาขา ซึ่งแผนงาน GMS.
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ทางบกผ่านระเบียงเศรษฐกิจที่พาดผ่านประเทศสมาชิก สาหรับ
ประเทศไทยมีจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ จานวน 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 เพื่อพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ โดยการพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางไปทั่วภูมิภาคและสามารถเชื่อม
ต่อไปยังโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จังหวัด
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจทั้ง ๒๕ จังหวัด ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลางและจังหวัด) รับผิดชอบสาขาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจร่วมกับสานักงานสภา
พัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติใ นฐานะเลขานุก ารแผนงาน GMS ของประเทศไทยในการผลัก ดัน
การดาเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจและพื้นที่ชายแดนโดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และภาคีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยการดาเนินงานสามารถสรุปได้ ดังนี้
๗.๑ ประสานงานการประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับสุดยอดผู้นา
๗.๑.๑ การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ แผนงาน GMS (ปีล ะ๑ ครั้ง)
(เจ้า ภาพ : สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ฝ่า ยเลขานุก าร : สาธารณรัฐ ประชาชนจีน คณะเดิน ทางฝ่า ยไทย :
ผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่เจ้าภาพระบุเป็นกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จังหวัด เจ้าหน้าที่สานักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

- 234 ๗.๑.๒ การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS (ปีละ ๑ ครั้ง) (เจ้าภาพ : ประเทศสมาชิกเวียนเป็น
เจ้าภาพ เรียงตามอันดับตัวอักษร จัดประชุมระดับรัฐมนตรี ฝ่ายเลขานุการ : ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผู้เข้าร่วม
ประชุมระดับรั ฐ มนตรี แผนงาน GMS : รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงคมนาคม ในฐานะรัฐ มนตรีแ ผนงาน GMS
เจ้าหน้าที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องและสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
๗.๑.๓ การประชุมสุ ดยอดผู้ นาแผนงาน GMS.(ทุก ๓ ปี ) (เจ้ าภาพ : ประเทศสมาชิกเวียนเป็น
เจ้าภาพเรียงตามอันดับตัวอักษร ผู้เข้าร่วมประชุมระดับสุดยอดผู้นา : นายกรัฐมนตรีไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ในฐานะรั ฐ มนตรี แ ผนงาน GMS รั ฐ มนตรี แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ก ระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสานั ก งาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
๗.๒ ประสานงานการให้ค วามเห็น เชิง นโยบายต่ อ ประเด็ น ท่ า ที ข องไทยในความร่ ว มมื อ ภายใต้
แผนงาน GMS
๗.๒.๑ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ตามที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอ
๗.๒.๒ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาความเห็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการ
พิจารณา เช่น ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุ ภูมิภาค ลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion
Cross-border Transport Agreement: GMS CBTA) ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งสานักงานความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยว อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก – หล่มสัก เป็นต้น
๗.๓ ประสานงานการให้ความเห็นชอบ (โดยไม่มีการลงนาม) ต่อเอกสาร/ผลงานต่า ง ๆ ภายใต้
แผนงาน GMS
๗.๓.๑ พิจารณาเอกสาร/ผลงานต่าง ๆ ภายใต้แผนงาน GMS
๗.๓.๒ ประสานหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องพิจารณาเอกสาร อาทิ ร่างยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน
แผนงาน GMSร่างข้อกาหนดการศึกษา (TOR).การจัดตั้งคณะทางานความร่วมมือสาขาต่าง ๆ เป็นต้น
๗.๓.๓ เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันและร่วมสนับสนุนข้อมูล
ให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยในการประชุมระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ
๗.๓.๔ ดาเนินการร่วมกับสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการถ่ายทอดประเด็นที่เน้นหนักในแต่ละปีงบประมาณ และยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อน แผนงาน GMS ลงสู่ภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ แผนงาน GMS จานวน
๒๕ จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด
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หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๙ (มท.) ๕๐๕๑๓, ๕๐๕๑๖

- 236  ตัวอย่างการดาเนินงานภารกิจด้านความมั่นคงภายในในพื้นที่
๑. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ : จังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็น การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการถวายงาน
๑.๑ สรุปสาระสาคัญ
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี ภ ารกิ จ ในการเตรี ย มการรั บ เสด็ จ ฯ อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ ๑ ครั้ ง เนื่ อ งจาก
เป็ น ที่ ตั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง จะประกอบพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร เป็ น ประจ าทุ ก ปี และ
ยังเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานจานวน ๒ แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี และท่าอากาศยานทหาร
กองบิน ๒๑ ซึ่งนอกจากการเสด็จฯ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ในการเสด็จฯ ของพระบรมวงศานุวงศ์ ไปยัง
พื้น ที่จั งหวัดใกล้ เคีย ง ยังต้องใช้ท่าอากาศยานข้างต้นด้ว ย จัง หวัดอุบลราชธานีจึงมีโ อกาสในการได้รับเสด็จ ฯ
อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการเตรียมการรับเสด็จฯ ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีที่จะต้องดาเนินการให้เกิดความถูกต้อง
เรียบร้อยสมบูรณ์ ใน ๓ ด้าน คือ การถวายความปลอดภัย ถือเป็นเรื่องสาคัญสูงสุด ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามพระราช
ประสงค์ด้วย การถวายพระเกียรติ ได้แก่ การจัดเตรียมความพร้อม ความเรียบร้อย สวยงาม ของสถานที่ อันเป็นที่
หมายเสด็จ พื้นที่และเส้นทางเสด็จ ตลอดจน การแต่งกาย การปฏิบัติตัวของผู้เฝ้ารับเสด็จฯ ขณะเฝ้ารับเสด็จฯ
การถวายงาน ได้แก่ การน้อมนาพระราชกระแสรับสั่ง พระกระแสรับสั่ง พระราชดารัสพระดารัสในการพัฒนา
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ไปดาเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนการดาเนินงานและถวายรายงานผล
การด าเนิ น งานในโครงการพระราชด าริ ต่ า ง ๆ ในพื้ น ที่ อ ย่ า งครบถ้ ว น เรี ย บร้ อ ย รวมทั้ ง การแก้ ไ ขปั ญ หา
การสงเคราะห์ช่วยเหลือ จากการทูลเกล้าถวายฎีกา หรือประสานการข่าว เข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ประชาชน
จะทูลเกล้าถวายฎีกาในพื้นที่เสด็จ ฯ การตั้งศูนย์ดารงธรรมส่วนหน้าในพื้นที่รับเสด็จ เพื่ออานวยความสะดวก
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทูลเกล้าถวายฎีกาของประชาชนในพื้นที่เสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้
๑.๑.๑ ต้ อ งเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ รั บ เสด็ จ ฯ โดยเป็ น หน่ ว ยกลางของ
ฐานข้อมูลและการประสาน อานวยการ ร่วมดาเนินงาน การติดตามผล และการรายงาน
๑.๑.๒ สร้างความตระหนัก และความสาคัญในภารกิจการรับเสด็จฯ ให้ทุกภาคส่วนมีเป้าหมาย
ร่ ว มกั น เป็ น หนึ่ ง เดี ย ว ในการถวายความปลอดภั ย ถวายพระเกี ย รติ และถวายงานต่ อ พระบรมวงศานุ ว งศ์
เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง การดาเนินการด้านการข่าว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการ
รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งการข่าว
ประชาสัมพันธ์ การข่าวเปิด (Media) การข่าว (Intelligent) การข่าวอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อต้าน ข่าวกรองต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
๑.๑.๓ การมอบหมายภารกิ จ ที่ ชั ด เจน และครอบคลุ ม โดยจั ด ท าค าสั่ ง มอบหมายภารกิ จ ให้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดาเนินการ และสามารถแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งมอบหมายภารกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้
๑.๑.๔ การติดตามความพร้ อมอย่ างต่อเนื่อง โดยการประชุมการลงพื้น ที่ และสร้างเครือข่าย
เพื่อติดตามรับทราบความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข

- 237 ๑.๑.๕ การสรุ ป งาน การรายงาน และจั ด ท าฐานข้ อ มู ล โดยการรวบรวมปั ญ หา อุ ป สรรค
แนวทางแก้ไข พระราชกระแสรับ สั่ ง พระราชดารัส พระราชดาริ เรื่องทูล เกล้ าถวายฎีกา แล้ ว รายงานหน่ว ย
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมการติดตามการดาเนินงานที่ต่อเนื่องจากฐานข้อมูลที่ได้รวบรวมจัดทาไว้ในการรับเสด็จฯ ทุกครั้ง
๑.๒ ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑.๒.๑ การรับเสด็จฯ งานในพิธีหัวเมือง
เมื่ อ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ได้ รั บ แจ้ ง ทางโทรศั พ ท์ หรื อ โทรสารจากสมุ ห ราชองครั ก ษ์
(กรมราชองครักษ์) หรือโทรศัพท์จ ากเจ้ าหน้ าที่กองพระราชพิธี สานักพระราชวัง หรือจากเจ้าหน้าที่กองงาน
ในพระองค์ หรื อได้ รั บ การประสานจากหน่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อง แจ้ ง ยืน ยั นวั น เวลา สถานที่ และภารกิจ ที่ มี
การเสด็จฯ จังหวัดอุบลราชธานี จะต้องเตรียมการตามลาดับ ดังนี้
(๑) จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนราชการ หรือ
หน่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ งที่ ก ราบทู ล เชิ ญ เสด็ จ ฯ หน่ ว ยงานทหาร ต ารวจ ฝ่ า ยปกครอง อ าเภอ การไฟฟ้ า
การประปา องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะเสด็จฯ หรือเสด็จฯ ผ่ าน เป็นต้น เพื่อประชุมหารือและ
เตรียมการรับเสด็จฯ โดยการจัดทาคาสั่งมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
เช่น การกาหนดเส้ นทางเสด็จฯ การเตรี ยมความพร้อมของที่หมายเสด็ จฯ การประดับ ธงตามเส้น ทางเสด็จ ฯ
การจัดเตรียมรถพระที่นั่ง และรถในขบวนเสด็จฯ การจัดเตรียมรถสาหรับส่วนล่วงหน้าในวันเสด็จฯ เป็นต้น
(๒) ประสานส่วนล่วงหน้า ถึงกาหนดวัน เวลา ในการลงสารวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ
เมื่อทราบวัน เวลาที่แน่ นอนแล้ ว จึ งประสานหน่ว ยงานเจ้ าของเรื่อ งที่กราบทูล เชิญเสด็จฯ และส่ ว นราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงสารวจพื้นที่
(๓) หลังจากลงสารวจพื้นที่ร่วมกับส่วนล่วงหน้าแล้ว จึงนาข้อสั่งการของส่วนล่วงหน้ามา
ทบทวนกั บ ภารกิ จ ที่ จั ง หวั ด ได้ ม อบหมายให้ ส่ ว นราชการไปแล้ ว ว่ า มี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นหรื อ ไม่ หากยั ง
ไม่ครบถ้วน ต้องออกคาสั่งมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานปฏิบัติเพิ่มเติม
(๔) เมื่อได้ออกคาสั่งมอบหมายภารกิจครอบคลุมการปฏิบัติในทุกภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จังหวัดต้องลงพื้นที่ตรวจติดตามการดาเนินงานตามคาสั่งที่มอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ไปปฏิบัติ
ให้ดาเนินการให้เสร็จเรียบร้อย
(๕) เข้ า ร่ ว มการประชุ ม กองอ านวยการร่ ว มรั ก ษาความปลอดภั ย ประจ าพื้ น ที่ เ สด็ จ ฯ
ของหน่วยงานทหารในพื้นที่ เพื่อรับทราบการปฏิบัติเพิ่มเติม เช่น การกล่าวถวายรายงาน การเชิญข้าราชการ
พลเรือนเฝ้ารับเสด็จฯ การสนับสนุนอาหารสาหรับเจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัย เป็นต้น
(๖) การเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน เฝ้ารับเสด็จฯ จังหวัดจะต้องทาหนังสือเชิญตาแหน่ง
เฝ้ า รั บ เสด็ จ ฯ ได้ แ ก่ ศาล ทหาร ต ารวจ ทั้ ง นี้ หากหมายก าหนดการมี ที่ ห มายเสด็ จ ฯ มากกว่ า ๑ แห่ ง
ต้องมอบหมายรองผู้ ว่ า ราชการจั งหวัดเฝ้ ารั บ เสด็จฯ ด้ว ย และส าหรั บ เชิ ญข้า ราชการพลเรื อนเฝ้ า รั บ เสด็จ ฯ
ต้องเป็นไปตามจานวนที่กองอานวยการร่วมรักษาความปลอดภัยประจาพื้นที่กาหนดเท่านั้น

- 238 (๗) สรุ ป งาน การรายงาน และจั ด ท าฐานข้ อ มู ล โดยการรวบรวมปั ญ หา อุ ป สรรค
แนวทางแก้ไข พระราชกระแสรับ สั่ ง พระราชดารัส พระราชดาริ เรื่องทูล เกล้ าถวายฎีกา แล้ ว รายงานหน่ว ย
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมการติดตามการดาเนินงานที่ต่อเนื่องจากฐานข้อมูล ที่ได้รวบรวมจัดทาไว้ในการรับเสด็จฯ ทุกครั้ง
๑.๒.๒ การขับเคลื่อนโครงการพระราชดาริ
(๑) ประสานงานกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.)
(๒) ขยายผลโครงการพระราชดาริในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
(๓) สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่
(๔) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกมิติ
(๕) การดาเนิน การด้านการข่าว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการดาเนินโครงการ
พระราชดาริ ทั้งการข่าวประชาสัมพันธ์ การข่าวเปิด (Media) การข่าว (Intelligent) และการข่าวอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้ง การต่อต้านข่าวกรองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
๒.๒.๓ การปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
(๑) ให้ความสาคัญ
๑) ความเร่งด่วนเกี่ยวกับความเดือดร้อนหรือความกดดัน และผลเสียที่จะเกิดหากไม่แก้ไข
๒) ความถูกต้องเป็นธรรมจะต้องมีให้
๓) ทาให้เกิดความถูกต้องหรือเกิดผลดี
๔) อะไรจริง ไม่จริง หรือฎีกาที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล
๕) ลาดับความเร่งด่วนและประเภท
(๒) รายงานผลการดาเนินงาน
๑) แจ้งผลการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรม
ของผู้ฎีกาตามความเป็นจริงและรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กาหนด
๒) หากมีข้อมู ล เกี่ย วกับพฤติกรรมผู้ ฎีกา เช่น เป็นกลุ่ มแกนนาแสวงหาประโยชน์
จากการถวายฎีกา หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่น ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวประกอบ
๓) บู ร ณาการความร่ ว มมื อในการประสานการให้ ค วามช่ว ยเหลื อผู้ ฎี กาด้ านอื่ น ๆ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
(๓) รายงานปัญหา อุปสรรค หรือเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ทูลเกล้าถวายฎีกา
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๐๙

ภาพประกอบ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
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- 240 ๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯถวายฎีกา : จังหวัดชลบุรี
การแก้ไขปัญหาเรื่ องทูล เกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความเป็น ธรรมและฎีกาขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชลบุรีได้ถือว่าเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเป็นเรื่องที่มีความสาคัญและจาเป็น
เร่งด่วน ต้องเร่งดาเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ ขั้นตอนการดาเนินงาน
๒.๑.๑ จังหวัดชลบุรี มีช่องทางการรับเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความเป็นธรรมและ
ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจาก ๓ ช่องทาง ได้แก่ สานักราชเลขาธิการ สานักงานเลขาธิการองคมนตรี
และกระทรวงมหาดไทย
๒.๑.๒ จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชลบุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
๒.๑.๓ กลุ่ ม งานศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด ชลบุ รี พิ จ ารณาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา/การให้
ความช่วยเหลือในแต่ละกรณี
๒.๑.๔ กลุ่ ม งานศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด ชลบุ รี ป ระสานส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือตามอานาจหน้าที่ และติดตามการดาเนินการ โดยปฏิบัติตามแนว
ทางการดาเนิน การเกี่ย วกับ การทูล เกล้า ฯ ถวายฎีก า ตามมติที่ป ระชุม เมื่อ วัน ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ สานักงานองคมนตรี
๒.๑.๕ ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งรายงานผลการด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาและ
ให้ความช่วยเหลือเรื่องทูลเกล้าฯ
๒.๑.๖ กลุ่ ม งานศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด ชลบุ รี พิ จ ารณาผลการด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาและ
ให้ความช่วยเหลือเรื่องทูลเกล้าฯ และรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
๒.๑.๗ จังหวัดชลบุรีรายงานผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเรื่องทูลเกล้าฯ
ให้สานักราชเลขาธิการ สานักงานเลขาธิการองคมนตรี และกระทรวงมหาดไทยทราบ
๒.๒ หลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางการดาเนิ น การเกี่ ยวกับการทูล เกล้า ฯ ถวายฎีก า ตามมติที่ ประชุ ม
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สานักงานองคมนตรี
๒.๒.๑ ความล่ า ช้ า ของเรื่ อ งทู ล เกล้ า ฯ ถวายฎี ก า จากกรณี ก ารส่ ง เ รื่ อ งไปยั ง หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะมีการแก้ไขการส่งเอกสาร โดยสานักงานองคมนตรีจะส่งเรื่องทูลเกล้ าฯ ถวายฎีกา ไปยังพื้นที่โดยตรง
เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งสาเนาแจ้งหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางเพื่อให้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย
๒.๒.๒ กรณี ฎี ก าที่ ไ ม่ มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานเป็ น ระยะเวลานานโดยหน่ ว ยงาน
ไม่ แ จ้ ง เหตุ ผ ลความจ าเป็ น นั้ น ขอให้ มี ก ารปรั บ รู ป แบบการท างานใหม่ โ ดยจะต้ อ งรายงานความคื บ หน้ า
ให้สานักงานองคมนตรีทราบเป็นเอกสารทุกเดือน
๒.๒.๓ กรณี ฎี ก าที่ เ ป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ คดี ค วามหรื อ อยู่ ใ นชั้ น ศาล หน่ ว ยงานจะต้ อ งมี
การติดตามเป็นระยะ พร้อมรายงานความคืบหน้าให้กับสานักงานองคมนตรีและผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาทราบด้วย

- 241 ๒.๒.๔ การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายฎี ก า ต้ อ งตรวจสอบว่ า ได้ มี ก ารช่ ว ยเหลื อ ครบถ้ ว น
ทุกหน่วยงานหรือไม่ อีกทั้งการดาเนินงานต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ไม่มีกรณีพิเศษ
๒.๒.๕ กรณีขอพระราชทานงบประมาณส่ วนพระองค์ เจ้าหน้าที่ต้องลงตรวจสอบในระดับพื้นที่
พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นว่าจาเป็นต้องใช้งบประมาณส่วนพระองค์หรือไม่ ทั้งนี้ อาจหาผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือก็ได้
๒.๒.๖ การให้ความช่วยเหลือต้องเป็นการช่วยเหลือระยะยาวและสามารถให้ดารงชีพอยู่ได้ โดย
ส่วนราชการ หน่วยงานหรือจังหวัดจะต้องเสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาในการให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะด้วย
๒.๒.๗ กรณี มี เ รื่ อ งทู ล เกล้ า ฯ ถวายฎี ก า ขอให้ ต รวจสอบขอให้ ไ ด้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ไ ด้ ว่ า เรื่ อ งที่
ทู ล เกล้ า ฯ ถวายฎี ก า เป็ น เรื่ อ งจริ ง หรื อ ไม่ ผู้ ที่ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายฎี ก ามี ค วามยากจนจริ ง หรื อ ไม่ ก่ อ นที่ จ ะให้
ความช่ว ยเหลื อ ในเบื้ อ งต้น เนื่ องจากมี บ างหน่ ว ยงานได้ม อบเงิน ช่ ว ยเหลื อผู้ ฎี ก า แต่ ต่ อมาตร วจพบว่า ไม่ ไ ด้
มีฐานะยากจนตามที่ฎีกา
๒.๒.๘ หากส่วนราชการเห็นว่าผู้ฎีกามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แจ้งข้ อมูลเท็จ ไม่ยินยอมให้ข้อมูล
หรือมีเหตุอันไม่สมควรได้รับความช่วยเหลือให้ยุติความช่วยเหลือได้ทันทีและรายงานให้สานักงานองคมนตรีทราบ
๒.๒.๙ กรณี ผู้ ฎี ก าไม่ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ ไม่ มี ที่ ดิ น ท ากิ น เป็ น ของตนเอง หรื อ อาศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น บุกรุกที่สาธารณะ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ
ขอให้ส่ ว นราชการแนะน าที่อยู่ อาศัยหรื อที่ดินของรัฐให้ ผู้ฎีกาทราบเพื่อเป็ น ทางเลือกหรือแนะน าทางออกอื่น
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
๒.๒.๑๐ การเข้าถึงแหล่งสวัสดิการพื้นฐานของรัฐ เช่น เงินสงเคราะห์ ทุนการศึกษา บัตรผู้สูงอายุ
บั ต รประจ าตัว คนพิ การ เงิ นช่ ว ยเหลื อเด็ก ในครอบครัว สิ ทธิ รั กษาพยาบาลเจ้ าหน้า ที่ข องรัฐ ควรชี้ แจงสิ ท ธิ
สวั ส ดิ ก ารให้ ร าษฎรทราบอย่ า งชั ด แจ้ง เนื่ อ งจากราษฎรอาจขาดความเข้ า ใจ และเข้ า ไม่ถึ ง ความช่ ว ยเหลื อ
พร้ อมจั ดหาวิธีให้ผู้ ฎีกาได้อยู่ในรายชื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ขอรับความช่ว ยเหลื ออย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การมอบความช่วยเหลือในระยะยาวจนกว่าจะดารงชีพได้ด้วยตนเองไม่ใช่การช่วยเหลือเฉพาะหน้าเพียงครั้งเดียว
๒.๒.๑๑ กรณีข อพระราชทานทุ น การศึก ษา ขอให้ ช่ ว ยเหลื อ ทุน การศึก ษาอย่ างต่อ เนื่อ งจนจบ
การศึ ก ษาขั้ น สู ง สุ ด ของสถานศึ ก ษานั้ น ๆ และประสานการจั ด หางานให้ ท าควบคู่ ไ ปในระหว่ า งการศึ ก ษา
เพื่อสร้างรายได้ รวมทั้งแนะนาการกู้ยืมเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษา
๒.๒.๑๒ ขอให้ ห น่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ ฎี ก าจากส านั ก งานองคมนตรี แจ้ ง เตื อ นกรณี ที่ ผู้ ฎี ก าหรื อ ผู้ ที่
ผู้ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือได้เสียชีวิต โดยแจ้งให้สานักงานองคมนตรีทราบโดยเร็ว
๒.๒.๑๓ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย สานักงานองคมนตรี จะทาหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยตรงพร้ อมทั้ งแจ้ งการประสานงานมายั งกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ รั บทราบด้ วย ทั้ งนี้ ขอความร่ วมมือ ให้
กระทรวงมหาดไทย กาชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอในพื้นที่ได้ให้ความสาคัญในการตรวจสอบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา โดยเฉพาะข้อมูลบุคคลผู้ทูลเกล้าฯ ว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจริงหรือไม่

- 242 มีฐานะยากจนตามที่ได้ร้องเรียนจริงหรือไม่ และมีตัวตนหรือยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เรื่องที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเป็น
ความจริงหรือเป็นเรื่องเท็จหรือไม่
๒.๒.๑๔ กรณีก ารตรวจสอบข้อ มูล ของผู้ ทู ล เกล้ าฯ ถวายฎีกา ส านั กงานองคมนตรี จะประสาน
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ขอข้ อ มู ล กั บ นายอ าเภอโดยตรง รวมทั้ ง กรณี ที่ มี ห น่ ว ยงานจากส่ ว นกลาง เช่ น DSI
ซึ่งสานักงานองคมนตรีได้มอบหมายให้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ในพื้นที่จะต้องมีการประสานขอความร่วมมือ
นายอาเภอท้องที่ร่วมตรวจสอบด้วยทุกครั้ง

- 243 ๒.๓ ผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความเป็นธรรมและ
ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๓.๑ จั ง หวั ด ชลบุ รี ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ จากส านั ก งานองคมนตรี แ ละกระทรวงมหาดไทยแจ้ ง ว่ า
นางสาวศิริพรรณ แซ่ซิม ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ๑๒๘ หมู่บ้านวิลล่า ๓ ซอยสถาวร ๔ ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ความว่า อายุ ๕๐ ปี เป็นผู้
ว่ า งงาน เช่ า บ้ า นพั ก อาศั ย อยู่ กั บ บุ ต รซึ่ ง ป่ ว ยด้ ว ยโรคออทิ ส ติ ก และน้ อ ง มี ร ายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การด ารงชี พ
ได้รับความเดือดร้อน ประสงค์ขอพระราชทานงานทา
๒.๓.๒ จังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
ร่ว มกับอาเภอบางละมุง และเมืองพัทยา เป็ น หน่ว ยงานรับ ผิ ดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือตามอานาจหน้าที่ โดยมีผลการช่วยเหลือ นางสาวศิริพรรณ แซ่ซิม ดังนี้
(๑) เมืองพัทยา ได้ให้ความช่วยเหลือโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
(๒) สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค
บริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้า และมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาทพร้อม
แนะนาให้ข้อมูลรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทการกู้ยืมของคน
พิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคลและจะนาเรื่องเข้าคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพในเบื้องต้นต่อไป
(๓) อาเภอบางละมุงร่ ว มกับกิ่งกาชาดอาเภอบางละมุงมอบถุงยังชีพและเงินช่ ว ยเหลื อ
จานวน ๓,๐๐๐ บาท และได้ประสานกับบริษัทผู้ผลิตสายไฟในพื้นที่อาเภอบางละมุงในการรับงานเสียบสายไฟ
เครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้นางสาวศิริพรรณ แซ่ซิม ทาที่บ้าน โดยเริ่มรับงานมาทาเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยจะ
ได้รับค่าจ้างเสียบสายไฟเริ่มต้นที่ ๑๐๐ เส้น ๘๐ บาท ซึ่งเป็นการเสียบสายไฟแบบง่าย หากมีความชานาญและ
สามารถทางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นก็จะได้รับค่าจ้างมากขึ้น และนางสาวศิริพรรณ แซ่ซิม มีความพึงพอใจที่
ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งหากนางสาวศิริพรรณ แซ่ซิม มีความตั้งใจขยันทางานจะทาให้มีรายได้เบื้องต้น
ไม่ต่ากว่าวันละ ๓๐๐ บาท จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามวิถีปกติต่อไป
๒.๓.๓. จังหวัดชลบุรีได้รายงานผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเรื่องทูลเกล้าฯ
ดังกล่าวให้สานักงานเลขาธิการองคมนตรีและกระทรวงมหาดไทยทราบ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานจังหวัดชลบุรี โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๙๔๓๔
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- 245 ๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็ น การบู ร ณาการ ๓ มิ ติ ในการพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ในกลไก
ความร่วมมือภายนอก/ภายใน โดยยึดประชาชนเป็นฐานในการรักษาความสงบชายแดน และปรับปรุงรวมทั้งพัฒนา
ยกระดับพื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
๓.๑ สรุปสาระสาคัญ
จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ชายแดน รวมทั้งสิ้น ๔๒๘ กิโลเมตร แยกเป็นพื้นที่ทางบก ๑๗๓ กิโลเมตร
ทางน้า ๑๘๘ กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๓๖๑ กิโลเมตร ติดราชอาณาจักร
กัมพูชา ๖๗ กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวร ๒ จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตาบลพะลาน อาเภอนาตาล
และจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ตาบลช่องเม็ก อาเภอสิรินธร และจุดผ่อนปรนทางการค้า ๖ จุด การรักษาความสงบ
เรียบร้อยชายแดนในลักษณะการบูรณาการ โดยใช้รูปแบบการบูรณาการ ๓ มิติ ประกอบด้วย มิติที่ ๑ คือ ภาครัฐ
มิติที่ ๒ คือ ภาคเอกชน และมิติที่ ๓ คือ ภาคประชาชน ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และ
ประสานกลไกความร่วมมือภายนอกและภายใน อันมีวัตถุประสงค์ เพื่อยึดประชาชนเป็นฐานในการรักษาความสงบ
ชายแดน พร้อมกับ ปรั บ ปรุ งและพัฒ นายกระดับ พื้นที่ช ายแดนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โดยพัฒนาในทุกด้าน
ทั้งทางกายภาพ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและพัฒนากาลังพล ตลอดจนขวัญกาลังใจประชาชนชายแดน ทั้งนี้ จึงต้อง
ขับเคลื่อนภายใต้ระเบียบกฎหมาย และกรอบกลไก ความร่วมมือทั้งด้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และราชอาณาจักรกัมพูชา ดังนี้
๓.๑.๑ ด้าน สปป.ลาว ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย - ลาว (GBC)
(๒) คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกัมพูชาและด้านลาว
(๓) คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว
(๔) ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี กั บ เจ้ า แขวงสาละวั น , เข้ า แขวงจ าปาสั ก และ
เจ้าแขวงสะหวันนะเขต
(๕) นายอาเภอ กับ เจ้าเมือง มีดังนี้
๑) นายอาเภอนาตาล กับ เจ้าเมืองละครเพ็ง
๒) นายอาเภอสิรินธร กับ เจ้าเมืองโพนทอง
๓) นายอาเภอเขมราฐ กับ เจ้าเมืองสองคอน
๔) นายอาเภอโพธิ์ไทร กับ เจ้าเมืองละครเพ็ง
๕) นายอาเภอโขงเจียม กับ เจ้าเมืองชะนะสมบูน และเจ้าเมืองคงเซโดน
๖) นายอาเภอบุณฑริก กับ เจ้าเมืองสุขุมา
๓.๑.๒ ด้านราชอาณาจักรกัมพูชา ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC
(๒) คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกัมพูชาและด้านลาว

- 246 (๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กับผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร
(๔) นายอาเภอน้ายืน กับ นายอาเภอจอมกระสาน
จากกลไกดังกล่าว ฝ่ายไทย (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้บูรณาการ ๓ มิติ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีเนื้อหาของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ๑๐ ด้าน ดังนี้
๑) ความมั่นคง
๒) การสาธารณสุข
๓) เศรษฐกิจ
๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๕) การต่อต้านการค้ามนุษย์
๖) การศึกษา
๗) ศิลปวัฒนธรรม
๘) การท่องเที่ยว
๙) การกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
๑๐) การป้องกันการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย
การดารงความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงจาปาสั ก, แขวงสาละวัน และ
แขวงสะหวัน นะเขต สาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว และจังหวัดอุบ ลราชธานี กับ จังหวัดพระวิห าร
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ไ ด้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทั้งด้านงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี งานประเพณีวัดพู แขวงจาปาสัก งานประเพณีสงกรานต์
๔ แผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การอบรม สัมมนาร่วมกัน การเยี่ยมคารวะการ
ประชุมผ่านระบบ VCS การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข ด้ านสาธารณภัย และการเกิดโรคอุบัติใหม่
เป็นต้น
๓.๒ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการเชื่อมสัมพันธ์กัน
๓.๒.๑ การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว
๓.๒.๒ กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
(๑) การเชิญประเทศเพื่อนบ้าน/เมืองพี่เมืองน้อง/เมืองคู่มิตร และชาวต่างประเทศร่วมงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี และงานประเพณีสงกรานต์
(๒) การเชิญประเทศเพื่อนบ้าน/เมืองพี่เมืองน้อง/เมืองคู่มิตร และชาวต่างประเทศร่วม
๓.๒.๓ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย - ลาว – กัมพูชา
๓.๓ ขั้นตอนการดาเนินงาน
๓.๓.๑ ติดต่อประสานงานในประเด็นต่าง ๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน
๓.๓.๒ จัดทาหนังสือ/รับเรื่อง ในการประสานงาน
๓.๓.๓ เสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ

- 247 ๓.๓.๔ ดาเนินงานตามข้อสั่งการ/ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓.๓.๕ ประสานส่วนราชการ/หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๓.๓.๖ จั ดประชุมคณะกรรมการร่ว มมือ รัก ษาความสงบเรีย บร้อ ยชายแดนทั่ว ไปไทย – ลาว
และดาเนินกิจกรรมร่วมงานประเพณีและแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
๓.๓.๗ สรุปผลการดาเนินงานความร่วมมือและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
๓.๓.๘ การประเมินผลความร่วมมือ
๓.๓.๙ การดารงความยั่งยืนของความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
หน่วยงานรับผิดชอบ : (๑) หน่วยงานหลักในพื้นที่ : สานักงานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๐๙
(๒) หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ : ที่ทาการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๑๒ – ๔

ภาพประกอบ การรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน
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- 249 ๔. การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว : จังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็น การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการนาพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าประเทศ
๔.๑ สรุปสาระสาคัญ
ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการนาพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าประเทศ
เนื่ อ งด้ ว ยราชอาณาจั กรไทย มี ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ จึ งท าให้ มี อั ตราค่ า แรงที่ สู งกว่ า ประเทศเพื่ อนบ้ า น
และการขาดแคลนแรงงานจึ ง เป็ น แรงจู ง ใจให้ ค นต่ า งด้ า วลั ก ลอบเข้ า มาท างานในราชอาณาจั ก รไทย
ปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี มีดังนี้
๔.๑.๑ จั งหวัดอุ บ ลราชธานี เป็ น จั งหวัดที่มีพื้ น ที่ติดกับ เขตชายแดน ทางทิศ ตะวันออกติดกั บ
ประเทศลาว ทางทิศใต้ติดกับประเทศกัมพูชา โดยลักลอบเข้ามาช่องทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นช่องทางบริเวณชายแดน
เพื่อการเดินทางเข้า-ออก ของประชาชนที่เดินทางไปมาหาสู่กัน ไม่มีการประกาศเป็นจุดผ่านแดนใด ๆ หรืออาจเคย
ประกาศเป็น จุดผ่ านแดนชั่วคราว หรื อจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าที่ประกาศยกเลิ กไปแล้ว แต่ยังคงมีการเดินทาง
เข้า - ออก ของประชาชนอยู่ จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศลาว
(๑) มีจุดผ่านแดนถาวร จานวน ๒ จุด คือ
๑) จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก
๒) จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง
(๒) มีจุดผ่อนปรน จานวน ๕ จุด คือ
๑) จุดผ่อนปรนหน้าที่ว่าการอาเภอเขมราฐ
๒) จุดผ่อนปรนบ้านสองคอน อาเภอโพธิ์ไทร
๓) จุดผ่อนปรนบ้านด่าน อาเภอโขงเจียม
๔) จุดผ่อนปรนช่องตาอู อาเภอบุณฑริก
๕) จุดผ่อนปรนช่องอานม้า อาเภอน้ายืน
๔.๑.๒ แรงงานต่ างด้ าวจากจัง หวั ด อื่น ที่ลั ก ลอบเข้ ามาในประเทศโดยผิ ดกฎหมายที่ป ระสงค์
จะกลับประเทศโดยอาศัยช่องทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะเดินทางออกกลับ
ประเทศตน และบางรายจะมาพักพิงกับพี่น้องที่ตนรู้จักในจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนที่จะกลับประเทศตนด้วย
๔.๑.๓ สถานประกอบการในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี ค วามเจริ ญ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ มี ส ถาน
ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการในการจ้างแรงงานต่างด้าวจานวนมาก
จั งหวัดอุบ ลราชธานี โดยส านั กงานจัดหางานจังหวัดอุบ ลราชธานี เป็น หน่ว ยงานที่รับ ผิ ดชอบ
จึ ง มี ภ ารกิ จ ในการควบคุ ม การท างานของคนต่ า งด้ า ว การตรวจสอบ จั บ กุ มและด าเนิ น คดี น ายจ้ า ง
สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ที่ทางานผิดกฎหมาย หรือทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางาน และยังมีการ
ทางานแบบบูรณาการกับ “หน่วยงานฝ่ายปกครอง” และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
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๔.๒.๑ การควบคุมการทางานของคนต่างด้าว จังหวัดอุบลราชธานี โดยสานักงานจัดหางานจังหวัด
อุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อทาหน้าที่
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตทางานชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าว และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นคนต่างด้าว
สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา โดยบูรณาการร่วมกับ “กระทรวงมหาดไทย”
(๑) การดาเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตทางาน ต่ออายุใบอนุญาตทางานเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตทางาน รับแจ้งการเข้า - ออกจากการทางานของคนต่างด้าว และควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทางานของ
คนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งดาเนินคดีกับนายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ที่กระทาการฝ่าฝืน
พระราชกาหนดการบริการจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น
๑) นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางาน
๒) คนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาต
๓) การไม่แจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าทางานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่จ้าง
๔) ไม่แจ้งการจ้างคนต่างด้าวออกจากงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ออกจากงาน
๕) คนต่ า งด้ าวที่ไ ด้ รับ ใบอนุ ญ าตทางานโดยไม่แ จ้ งให้ น ายทะเบีย นทราบถึง ผู้ เ ป็ น
นายจ้าง สถานที่ทางานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักที่ทา ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เข้าทางาน
(๒) การป้ อ งกั น เฝ้ า ระวั ง การลั ก ลอบเข้ า เมื อ งอย่ า งผิ ด กฎหมายตามแนวชายแดน
โดยการบูรณาการกับที่ทาการปกครองจังหวัดตารวจภูธรจังหวัด กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
และหน่วยงานทหารในพื้นที่ สกัดกั้นและดาเนินการตามกฎหมายและผลักดันออกนอกประเทศอย่างเร่งด่วน
๔.๒.๒ การตรวจสอบ จับกุมและดาเนินคดีนายจ้าง สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวที่ทางาน
ผิ ดกฎหมายหรื อท างานโดยไม่ มี ใบอนุ ญาตท างาน จั งหวั ดอุ บลราชธานี มี ค าสั่ งที่ ๔๘๔๔๗/๒๕๓๒ ลงวั น ที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งชุดตรวจบูรณาการ สถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จั งหวัดอุบลราชธานี มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนและดาเนินการตรวจติดตามสถาน
ประกอบกิจการตามแผนที่กาหนด และมีบทลงโทษตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ให้ชุดตรวจบูรณาการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดทาแผนการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการตรวจแบบบูรณาการ
และแก้ไ ขปัญ หาการค้า มนุษ ย์ด้า นแรงงาน โดยมีก ารบูร ณาการตรวจร่ว มกัน ระหว่า งหน่ว ยงานในสัง กัด
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดาเนินการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามแผนที่กาหนด
(๓) รายงานผลการปฏิ บัติ ตามแผนต่ อคณะกรรมการศู นย์ป ฏิบั ติก ารป้ องกัน ค้ ามนุษ ย์
ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ : (๑) หน่วยงานหลักในพื้นที่ : สานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐ ๔๕๒๐ ๖๒๒๗ – ๘
(๒) หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ : ทีท่ าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๑๒ – ๔
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- 252 ๕. การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ : จังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็น การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหา
และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๕.๑ สรุปสาระสาคัญ
“ที่ดินของรัฐ” หมายความว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท เช่น ที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ที่สาธารณประโยชน์ และที่ราชพัสดุ เป็นต้น โดยที่ดินขอรัฐมีหลายประเภทแต่ละ
ประเภทอยู่ ภ ายใต้การดูแลรักษาของส่ ว นราชการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ เช่น ที่ส าธารณประโยชน์
อยู่ในการดูแลของนายอาเภอ ที่ป่าไม้ อยู่ในความดูแลรักษาของกรมป่าไม้ และที่ราชพัสดุ กระทรวงการคลังเป็นผู้
ถือกรรมสิทธิ์และอยู่ในการดูแลรักษาของกรมธนารักษ์ แต่การกาหนดขอบเขตที่ดินของรัฐอาจเกิดปัญหาทับซ้อน
แนวเขตของที่ดินของานของรัฐด้วยกันเอง เป็นประเด็นให้ถกเถียงว่า ที่ดินของรัฐส่วนที่ทับซ้อนนั้นจะการดูแล
รักษาของส่วนราชการใดตามกฎหมาย และเฉพาะอย่างยิ่งในการกาหนดขอบเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนกับการถือ
ครองที่ดินของราษฎร หรือกรณีที่ราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งมีปัญหาถกเถียงว่าใครควรมีสิทธิดีกว่า ระหว่างรัฐกับ
ราษฎร อันเป็นประเด็นนาไปสู่การร้องเรียนขอความเป็นธรรมเป็นการเฉพาะรายหรือเป็นกลุ่มมวลชน ตลอดจน
การใช้สิทธิทางศาล ประกอบกับปัจจุบันรัฐมีพลเมืองเพิ่มมากขึ้น แต่ที่ดินมีจากัด ทาให้ราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐ
เพื่อใช้เป็นที่ดินทากินและอยู่อาศัยกันมากขึ้น จึงเกิดมีปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพิ่มขึ้นจานวนมาก ทาให้ที่ดิน
ของรัฐที่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเหลือน้อยลง และราษฎรที่ถือครองที่ดินของรัฐโดยอ้างว่ามีสิทธิดีกว่ารัฐดั งกล่าว
ส่วนมากจะเป็นเกษตรกรที่ยากจนมีรายได้น้อยไม่สามารถนาคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมได้ รัฐจึงหา
แนวทางแก้ไขปัญหานี้ในทางบริหาร เพื่อให้ความเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึง โดยการตรวจสอบการครอบครอง
ที่ดินของราษฎรผู้เข้าครอบครองที่ดินของรัฐหรือการพิสูจน์สิทธิซึ่งเป็นวิธีประนีประนอมประสานประโยชน์ระหว่าง
กัน หากผลการพิสูจน์สิทธิปรากฏว่าราษฎรมีสิทธิดีกว่า รัฐก็จะออกเอกสารสิทธิให้ต่อไป แต่หากรัฐมีสิทธิในที่ดิน
ดีกว่าราษฎรก็จะจัดที่ดินในส่วนที่รัฐยังไม่ใช้ประโยชน์ให้ราษฎรผู้บุกรุกเช่าทากินและอยู่อาศัยต่อไป จากเหตุปัจจัย
ที่กล่าวมา จึงได้กาหนดระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
ขึ้นเป็น นโยบายของรัฐ บาลเพื่อกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐขึ้นทั่วประเทศ
โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สานักงานกลางช่วยเหลือเกษตรกรและ
แก้ไขปัญหา โดยคณะกรรมการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ได้เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายและยก
ฐานะของหน่ว ยงานของรั ฐ ในราชการส่ว นภูมิภ าค และมีความจาเป็นเพิ่มผู้แทนหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดทุกจังหวัด ดาเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นไปโดย
ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
กบร.จังหวัด มีอานาจหน้าที่ คือ ดาเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ กากับ
ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย
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คาสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ โดยมี
อานาจหน้าที่ ดาเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการของ กบร.
จังหวัด และการดาเนินการงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)
ได้วางมาตรการเรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐไว้ดังต่อไปนี้
๕.๒.๑ การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ต้องมีพยานหลักฐานที่
เกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น ซึ่งแสดงว่า ได้ครอบครองทาประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ ดังนี้
(๑) เอกสารที่ทางราชการทาขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารซึ่งลงวันที่ก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ
(๒) เอกสารที่ทางราชการทาขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารซึ่งลงวันที่ภายหลังการเป็น
ที่ดินของรัฐ แต่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗) โดยเอกสารดังกล่าว
มีข้อความแสดงว่าได้ครอบครองทาประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ
(๓) พยานหลักฐานอื่นนอกจากข้อ ๑.๑) หรือ ๑.๒) เช่น ส.ค. ๑ หรือพยานบุคคล เป็นต้น
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานมีส่วนสนับสนุนคากล่าวอ้างว่ามีการครอบครองทาประโยชน์มาก่อนการเป็น
ที่ดินของรัฐ ให้ดาเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารที่ถ่ายภาพพื้นที่นั้นไว้เป็นครั้งแรกหลังจาก
เป็ น ที่ ดิ น ของรั ฐ หากปรากฏร่ อ งรอยการท าประโยชน์ ใ นที่ ดิ น อยู่ ใ นภาพถ่ า ยทางอากาศ จึ ง จะเชื่ อ ตาม
พยานหลักฐานอื่นนั้น
๕.๒.๒ เมื่อได้พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินตามข้อ ๕.๒.๑ แล้ว ปรากฏว่ามีการครอบครองทา
ประโยชน์ ใ นที่ ดิ น ภายหลั ง การเป็ น ที่ ดิ น ของรั ฐ ให้ กบร. จั ง หวั ด แจ้ ง ผลการพิ สู จ น์ สิ ท ธิ ดั งกล่ า วให้ บุ ค คล
ที่ครอบครองที่ดินทราบภายในกาหนด ๓๐ วันทาการ และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดิน
ของรัฐดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีที่ผู้ครอบครองที่ดินมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้แจ้งเจ้าพนักงานที่ดินดาเนินการ
ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
(๒) กรณี ที่ ผู้ ค รอบครองที่ ดิ นได้ ยื่ น ค าขอออกหนั ง สื อ แสดงสิ ทธิ ใ นที่ ดิ น ให้ ยื่ น คั ด ค้ า น
การออกหนังลือแสดงสิทธิในที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อให้ดาเนินการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
(๓) กรณีที่ผู้ครอบครองที่ดินไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ ดิน และไม่ได้ยื่นคาขอออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน ให้ดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป
๕.๒.๓ เมื่อได้พิสู จ น์ สิ ทธิการครอบครองที่ดินตามข้ อ ๑) แล้ ว ปรากฏว่ ามีการครอบครองท า
ประโยชน์ ใ นที่ ดิ น มาก่ อ นการเป็ น ที่ ดิ น ของรั ฐ ให้ กบร. จั ง หวั ด แจ้ ง ผลการพิ สู จ น์ สิ ท ธิ ดั งกล่ า วให้ บุ ค คล

- 254 ที่ครอบครองที่ดินทราบภายในกาหนด ๓๐ วันทาการ และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดิน
ของรัฐดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวเห็นด้วยกับมติของ กบร. จังหวัด ให้แจ้งเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป
(๒) กรณีที่ห น่ว ยงานของรัฐ ดัง กล่า วไม่เ ห็น ด้ว ยกับ มติข อง กบร. จัง หวัด ให้พิจ ารณา
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทาการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๑๒ – ๔

ภาพประกอบ การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
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- 256 ๖. ดารงธรรม tracking : จังหวัดขอนแก่น
“การแก้ไขปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด : ดารงธรรม tracking”
๖.๑ สรุปสาระสาคัญ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่นได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รับตั้งแต่เปิดศูนย์จนถึงปัจจุบันจานวน
มากกว่า ๗,๐๐๐ เรื่อง แต่การจัดการเรื่องร้องเรียนก่อนดาเนินโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น ระบบ
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในส่วนของการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการแจ้งความคืบหน้า
หรือผลการดาเนินการกับประชาชนที่ร้องเรียนร้องทุกข์ยังมีความล่าช้า ประกอบกับจานวนบุคลากร ยังไม่เพียงพอ
ต่อ ปริ ม าณงาน จึ ง ท าให้ เ กิด ความล่ าช้ า หน่ ว ยงานปลายทางไม่ส ามารถแก้ ไ ขปัญ หาได้ อ ย่า งทั นท่ ว งที และ
หน่วยงานที่รับเรื่องจากศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น ไม่มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูล เรื่องร้องเรียนของตนเอง
จึงทาให้เกิดปัญหาเมื่อมีการติดตาม/ทวงถามเรื่อง จะใช้เวลาค้นหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นเวลานานหรือบาง
เรื่องการค้นหาต้นเรื่องไม่พบ ทั้งนี้ จากการจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ พบว่า
ประชาชนไม่ทราบความคืบหน้าหรือไม่ทราบผลการดาเนินการจากศูนย์ดารงธรรมฯ ตามห้วงระยะเวลาที่กาหนด
ทาให้ประชาชนเกิดความกังวลใจ ความไม่สบายใจและไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จึงได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบจัดการและ
ติดตามเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานดังกล่าว ซึ่งเป็นการสร้างเครื่องมือในการ
จัดการและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดารงธรรมอาเภอในระบบออนไลน์ให้
สามารถรั บ เรื่ อง ติ ดตาม และแจ้ ง ผลการด าเนิ น การระหว่ า งศู น ย์ ดารงธรรมจั ง หวั ด ศูน ย์ ด ารงธรรมอาเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้รับบริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
๖.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนาไปปฏิบัติ ระบบ “ดารงธรรม Tracking” เป็นระบบที่ได้รับ
แรงบันดาลใจมาจาก ระบบ Track And Trace : EMS : Thailand Post ของการไปรษณีย์ไทยที่สามารถเช็ค
สถานะของพัสดุได้ จึงมีการนาแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนากับการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
เพื่อลดปัญหาการเสียเวลาเดินทางเข้ามาติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัด
สามารถแจ้งผลการดาเนินการทุกขั้นตอนจากศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น ด้วยระบบ “Tracking” อย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนสถานะเรื่องหลังจากร้องเรียน คือ รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง, กาลังตรวจสอบคาร้อง,
เสนอผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่นพิจารณา, เสนอหัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น
พิจารณา, เสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพิจารณา, สั่งการให้หน่วยงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง, อยู่ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงานหรือจังหวัด, รายละเอียดคาร้องไม่ชัดเจน และยุติเรื่อง
ทั้งนี้ ยังสามารถแจ้งเตือนประชาชนเมื่อมีการเพิ่มชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ และชื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ ระบบดังกล่าว สามารถส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานใน
จังหวัดขอนแก่นจานวน ๒๗๐ หน่วยงานแบบออนไลน์ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบออนไลน์ และมีระบบ Chat กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

- 257 ๖.๓ กระบวนการหรือขั้นตอนในการนาไปปฏิบัติ
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารใช้ ง านระบบ โดย
จัดทาป้าย ไวนิล ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
และชุ ด บริ ก ารประชาชนผ่ า น kiosk จั ด ทาแผ่ น พั บ
วีดีทัศน์นาเสนอระบบดารงธรรม Tracking (เว็บไซต์ แอป
พลิเคชัน และชุดบริการประชาชนผ่าน kiosk) จานวน
๑ ชุด ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาทีออกแบบมาสคอต
(Mascot Design) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เช่น เว็บไซต์, YouTube, LINE และ facebook เป็นต้น
การจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวระบบดารงธรรม Tracking
ในวันอบรมการใช้งานครั้งที่ ๑
เมื่อเรื่ อ งร้ องเรี ย น ร้ อ งทุกข์เข้ าสู่ ระบบ
สาหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น (Super
Admin) และเจ้าหน้าที่จะนาเรื่องออกจากระบบเพื่อทา
การสรุ ป ประเด็ น การร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ โ ดยย่ อ เสนอ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา โดยจะเสนอเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์
ตามลาดับ ถึงผู้ว่าราชการจั งหวัดขอนแก่นหรื อรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ จะมีการ
นา QR code จากระบบดารงธรรม Tracking แสดงบน
เอกสารทุกครั้ง และ Scan QR code เพื่อแสดงสถานะ
ของเอกสารผ่ า นแอปพลิ เ คชั่ น ด ารงธรรม Tracking
ในทุ ก ขั้ น ตอน โดยระบบจะแจ้ ง เตื อ นสถานการณ์
ดาเนิ นการทุกขั้น ตอนให้ ป ระชาชนทราบโดยอัตโนมัติ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่นผ่านระบบดารงธรรม
Tracking ตามข้ อ สั่ ง การของผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด โดยก าหนดให้ ร ายงานผลการแก้ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ประชาชน
ภายใน ๑๕ วัน นับ ตั้งแต่วันที่ห น่ว ยงานได้รับการแจ้งผ่ านระบบดารงธรรม Tracking/หนังสื อราชการ/โดยมี
ฐานข้อมูลหน่วยงานจานวน ๒๗๐ หน่วยงาน
๖.๔ ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับ
๖.๔.๑ ศูนย์ ดารงธรรมจั งหวัดขอนแก่น (Super Admin) สามารถค้น หารายชื่อ หน่ว ยงานที่
รับผิดชอบผ่านระบบดารงธรรม Tracking พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
๖.๔.๒ ผู้บริหารระดับจังหวัด และนายอาเภอทุกอาเภอ สามารถเข้าใช้งานเพื่อดูภาพรวมเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ของจังหวัดและอาเภอ พร้อมทั้งติดตาม เร่งรัดการดาเนินงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบออนไลน์ทาง

- 258 Application “ด ารงธรรม Tracking” ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นให้ กั บ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
๖.๔.๓ ประชาชนสามารถติดตามเรื่อง และรับแจ้งผลการดาเนินการจากศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ขอนแก่น ด้วยระบบ “Tracking” ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนการดาเนินงานทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม
๖.๔.๔ มีเมนูอื่น ๆ เช่น เมนูการสนทนากับเจ้าหน้าที่เมนูแนวทางแก้ทุกข์ เมนูสายด่วนศูนย์ดารง
ธรรม ๑๕๖๗ และสายด่ว นของหน่ วยงานอื่น เมนู ข่าวสารส าคัญ และเมนู แบบสอบถามความพึงพอใจพร้อม
ข้อเสนอแนะให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางและเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์และ
ติดตามเรื่อง
๖.๔.๕ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (Sub Admin) สามารถ
รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น รายงานผลการดาเนินงาน และการรายงานผลชุดปฏิบัติการ
เคลื่อนที่เร็วผ่านระบบ ดารงธรรม tracking และมีระบบ Chat กับเจ้าหน้าที่ศู นย์ดารงธรรม ทั้งนี้ หน่วยงาน
(Sub Admin) สามารถนาเรื่องที่รับเอง บันทึกลงระบบดารงธรรม Tracking ได้ และสามารถจัดเก็บเอกสารเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ File PDF ในระบบดารงธรรม Tracking ทาให้หน่วยงานมีฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของหน่วยงาน เพื่ออานวยความสะดวกในการสืบค้นเรื่องย้อนหลัง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
๖.๕ ผลการดาเนินงาน ผลลัพธ์หลังการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตั้งแต่เปิดศูนย์
(วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) – ปัจจุบัน (วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) สามารถแก้ไขปัญหาจนสามารถ
ยุติเรื่องได้ร้อยละ ๙๗.๖๓
ตารางผลการดาเนินงาน “ระบบดารงธรรม Tracking” เริ่มนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ Tracking ตั้งแต่
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน (วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
ที่

ช่องทาง

๑ การนาเข้าข้อมูลจากช่องทางการ
ร้องเรียนอื่นๆ โดยเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดขอนแก่น
๒ ประชาชนร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
www.damrongdhamakk.go.th
๓ ประชาชนร้องเรียนผ่าน Application
“ดารงธรรม Tracking”
๔ ประชาชนร้องเรียนผ่านตู้ kiosk รับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รวม

จานวน
(เรื่อง)

ลดระยะทาง
ลด
มาติดตามเรื่อง ระยะเวลา
(กม.)
ติดตามเรื่อง
(ชม.)
๑,๑๕๐
๙๐,๕๙๐.๘๔ ๒,๑๒๖.๘๓

ลดค่าใช้จ่าย
ติดตามเรื่อง
(บาท)

ส่งต่อเรื่อง
ได้เร็วขึ้น
เฉลี่ย
(วัน)
๔๗๔,๘๙๖.๙๖
๕

๒๖๑

๑๖,๘๘๘.๗๐

๔๙๘.๐๗

๑๐๗,๑๑๑.๒๐

๕

๖๓

๑๔,๑๗๓.๖๐

๒๐๖.๑๒

๘๓,๗๔๗.๒๐

๕

๒๙

๑,๔๙๐.๒๐

๒๓.๕๑

๑๑,๙๒๑.๖๐

๕

๑,๕๐๓

๑๒๓,๑๔๓.๓๔

๒,๘๕๔.๕๔

๖๗๗,๖๗๖.๙๖

๕
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ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ เพื่ อ ลดความล่ า ช้ า ยั ง เป็ น ระบบที่ มี ก ารจั ด เก็ บ ฐานข้ อ มู ล เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของตนเอง
สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหารระดับสูงในจังหวัด เพื่อกาหนดนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดขอนแก่น ผ่านการนาข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนร้องทุกข์
มาวิเคราะห์จัดกลุ่มปัญหา และค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดยัง
สามารถใช้ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของระบบดารงธรรม Tracking ไปใช้ประกอบการดาเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอานาจหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัดขอนแก่น
โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๖๘๘๒ ,๐ ๔๓๓๓ ๑๕๑๕ ,๐ ๔๓๒๓ ๙๓๘๑

๗. ขอนแก่นโมเดล การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ : จังหวัดขอนแก่น
๗.๑ สรุปสาระสาคัญ
หนี้นอกระบบ คือ สภาวะการเป็นหนี้ของลูกหนี้นอกสถาบันการเงินตามกฎหมาย และด้วยการที่
ไม่ได้มีการกากับควบคุมจากสถาบันทางการเงินของรัฐ จึงสร้างปัญหาในการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราการยึดทรัพย์สิน
ลูกหนี้และการใช้กาลังข่มขู่คุกคามลูกหนี้ เป็นต้น นับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในประเทศไทย
เหตุผลในการกู้เงินนอกระบบของลูกหนี้ คือ ความต้องการใช้เงินด่วน และการเข้าไม่ถึงสถาบันการเงินในระบบ
จากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
พบว่า มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ๕๓๔ เรื่องจากผู้ร้อง ๕๓๔ ราย ดาเนินการจนเป็นที่ยุติ ๔๗๐ เรื่อง
คิดเป็น ๗๗.๙๔ % และอยู่ระหว่างดาเนินการ ๖๔ เรื่อง คิดเป็น ๒๒.๐๖% คิดเป็นมูลหนี้ ๒๐๓,๙๖๐,๒๒๐ บาท
ความพยายามแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมีมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้นาเอาแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนใน ๕ มิติ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมดาเนินการผ่านกลไกสาคัญ
๗.๑.๑ แนวทางการบริหาร ๕ มิติ
(๑) ดาเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย
(๒) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
(๓) ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
(๔) เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ
(๕) สนับสนุนการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง
๗.๑.๒ กลไกการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ น อกระบบอย่ า งบู ร ณาการและยั่ ง ยื น ในระดั บ ภู มิ ภ าค
ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจาจังหวัด และคณะอนุกรรมการฟื้นฟู และ
พัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจาจังหวัด
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ปัญหาตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นของรัฐบาลและดาเนินการในลักษณะของการแยกส่วนกันของหน่วยงานต่าง ๆ
ในการรั บ ข้ อ มู ล การแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ น อกระบบของแต่ ล ะหน่ ว ยงานตามภารกิ จ ของตนเอง ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ
จึงขาดความสมบูรณ์และไม่เป็นเอกภาพ ไม่สามารถออกแบบในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมได้อย่างรอบด้าน
๗.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนาไปปฏิบัติ จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น เพื่ออานวยความเป็นธรรม
ให้กับประชาชนที่ถูกเอารั ดเอาเปรี ยบ รวมทั้งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่จาเป็นต้องพึ่ง
นายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยสูงเกินกฎหมายกาหนด และได้รับความเดือดร้อน จนเกิดมีการร้องเรียนร้องทุกข์ให้หน่วยงาน
ราชการช่วยเหลือ ประกอบกับความต้องการที่จะบังคับใช้กฎหมายให้บังเกิดเป็นรูปธรรม จังหวัดขอนแก่นจึงได้
บูรณาการหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัด ในการสร้างความเป็นเอกภาพของข้อมูล เพื่อกาหนดทิศทาง
ในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบร่วมกัน ออกแบบสร้าง “ขอนแก่นโมเดล แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ”
โดยดึงเอาศักยภาพของแต่ล ะส่ว นราชการที่มีบทบาทหน้าที่ตามกรอบภารกิจที่แตกต่างกัน ตลอดจนมีความ
เชี่ยวชาญชานาญเฉพาะด้านแตกต่างกัน ร่วมกันจัดองคาพยพการบริหารงานให้มีทิศทางเดียวกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อสร้ างชุดข้อมูล เบื้ องต้น ให้มีความเป็น เอกภาพ ลดความซ้าซ้อนของภารกิจ ลดความสิ้ นเปลื องทรัพยากร
ในการบริหาร โดยการออกแบบแบบสารวจข้อมูลใหม่ให้เป็นเอกภาพ เพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและรองรับ
การดาเนิ นการแก้ไขปัญหาหนี้น อกระบบของจังหวัด ก่อนส่ งเรื่องให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องตามความประสงค์
ของลูกหนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๗.๒.๑ หากผู้ ร้ อ งประสงค์ ข อค าปรึ ก ษา/แนะน าเกี่ ย วกั บ หนี้ น อกระบบ หน่ว ยงานที่ รั บ เรื่ อ ง
จะดาเนินการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการตามที่ผู้ร้องต้องการทราบ และหากต้องการกู้สินเชื่อเชื่อหนี้นอกระบบ
จะดาเนินการส่งต่อไปยัง ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. ในพื้นที่พิจารณาให้สินเชื่อหนี้นอกระบบต่อไป
๗.๒.๒ หากผู้ร้องประสงค์เจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย หน่วยงานที่รับเรื่อง
จะดาเนินการไกล่เกลี่ยเอง (ตามอานาจหน้าที่) เช่น อาเภอ สานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น หรือส่งต่อ
เรื่องไปยังคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจาจังหวัด ซึ่งมีสานักงานอัยการจังหวัดคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ดาเนินการ
ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย จะมีการเชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย
๗.๒.๓ หากผู้ร้องประสงค์ต้องการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ฯ หน่วยงานที่รับเรื่อง
จะดาเนินการส่งต่อไปยังคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจา
จัง หวัด ต่ อไป เพื่ อ ส่ ง ต่ อลู ก หนี้ เ ข้ ารั บ การฟื้ นฟู ศั กยภาพผ่ า นหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในจั งหวั ด ตามความต้ องการ
ความเหมาะสม และความสมั ครใจ ด้ว ยวิ ธีบู รณาการกั บส่ ว นราชการหรือ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องตามภารกิ จ
งาน โครงการ หรือทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน
๗.๒.๔ หากลูกหนี้ประสงค์ที่จะขอความเป็นธรรมในการช่วยเหลือกรณีถูกข่มขู่จากการกู้ยืมหนี้
นอกระบบจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หน่วยงานที่รับเรื่องจะส่งเรื่องต่อไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การกู้ยืมเงิน
โดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตารวจภูธรภาค ๔ (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทาความผิด
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ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหากพบการกระทา
ความผิดจะดาเนินการทางกฎหมายทันที หรือเจรจาตกลงกันได้ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายจนเป็นที่ยอมรับ
ของทั้งสองฝ่าย
๗.๓ ผลการดาเนินการ “ขอนแก่นโมเดล แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ”
๗.๓.๑ มีผ ลการดาเนิ นการในการแก้ไขเรื่อ งร้องเรียนร้องทุกข์ปัญหาหนี้น อกระบบ (ณ วัน ที่
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 ดาเนินการกับเจ้าหนี้นอกระบบที่กระทาความผิดกฎหมาย และได้มีการมอบคืนโฉนดคืน
ให้ แก่ลูกหนี้ นอกระบบ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ๓ ครั้ง แก่ลูกหนี้ ๓๘๓ ราย โฉนด ๔๐๗ ฉบับ คิดเป็นพื้นที่
๑,๐๕๙ ไร่ ๓ งาน ๓๙ ตารางวา มูลค่าหนี้ ๖๒๒,๒๒๗,๐๖๕ บาท
๗.๓.๓ ส่ ว นการฟื้ น ฟู ศั ก ยภาพของลู ก หนี้ ไ ด้ มี ก ารพิ จ ารณาให้ สิ น เชื่ อ จากกองทุ น หมุ น เวี ย น
เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนระหว่างปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ สาเร็จ 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 ได้มีการบรรเทาความเดือดร้อนและอานวยความเป็นธรรมให้ แก่ประชาชนจากการทา
สัญญากู้ยืมเงินที่ไม่เป็นธรรมให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นซึ่งพิจารณาจากตั วเลขการรับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ จานวน ๑,๙๙๔ เรื่อง (๑,๙๙๔ ราย) ดาเนินการจนเป็นที่ยุติ ๑,๙๘๑ เรื่อง คิดเป็น ๙๙.๓๕ %
และอยู่ระหว่างดาเนินการ ๑๓ เรื่อง คิดเป็น ๐.๖๕ % และหากเทียบกับข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ก่อนการใช้ “ขอนแก่นโมเดล แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” ที่ได้มีการรับเรื่อง จานวน ๕๓๔ เรื่อง ดาเนินการจนเป็น
ที่ยุติ ๔๗๐ เรื่อง คิดเป็น ๗๗.๙๔ % และอยู่ระหว่างดาเนินการ ๖๔ เรื่อง คิดเป็น ๒๒.๐๖ % จะพบว่ามีการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพิ่มขึ้น ได้ ๒๑.๔๑% คิดเป็นมูลหนี้ ๕๗๕,๗๕๑,๒๗๖ บาท
๗.๔.๒ ทาให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสถาบันการเงินในระบบมากขึ้น
(๑) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนมี ลูกหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือ
จากเงินกู้ฯ สาเร็จ ระหว่างปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ จานวน ๑๘๗ ราย ในวงเงิน ๔๖,๒๔๘,๗๖๔ บาท
(๒) ธ.ก.ส. จั ง หวั ด ขอนแก่ น มี ลู ก หนี้ น อกระบบที่ มี ก ารยื่ น กู้ ผ่ า นสิ น เชื่ อ ฯ สะสม
จานวน ๘,๔๑๕ ราย วงเงินกู้ ๔๗๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ธ.ออมสิ น ขอนแก่ น มี ลู ก หนี้ น อกระบบที่ มี ก ารยื่ น กู้ ผ่ า นสิ น เชื่ อ ฯ สะสม
จานวน ๒๔,๖๔๘ ราย วงเงินกู้ ๑,๓๕๖,๖๓๖,๖๔๗ บาท
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บริการหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และสามารถบูรณาการร่วมกับกลไกอื่น ๆ ของจังหวัด
ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เช่น ปัญหาความยากจน เป็นต้น
๗.๔.๔ เกิดการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบ ร่วมกับ
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ปัญหาความยากจน เป็นต้น โดยอาศัยกลไกอื่น ๆ ของจังหวัด เช่น คทช.
จั ง หวั ด ร่ ว มด าเนิ น การในการจั ด หาที่ ดิ น ท ากิ น ส าหรั บ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย ซึ่ ง ในห้ ว งปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
ได้มีการจัดสรรที่ดินทากินให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยและยากจนให้สามารถมีที่ดินทากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ที่สาธารณะประโยชน์และนิคมสร้างตนเอง ที่รัฐจัดสรรให้ จานวน ๙ แห่ง เนื้อที่ ๑๙,๖๑๑ไร่ ๒ งาน ๓๘ ตร.วา
พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทากินฯ ในพื้นที่ ๓ อาเภอ คือ อ.ซาสูง
(โคกทาเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ตาบลคูคา), อ.มัญจาคีรี (ป่าโคกหลวง) และ อ.โคกโพธิ์ชัย (ป่ าโคกหลวง)
จานวนรวม ๑๑๒ ราย และขยายผลต่อยอดโครงการสาคัญอื่นๆ ของจังหวัด เช่น โครงการ “คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จน
คนขอนแก่ น ” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม อาชี พ เพิ่ ม รายได้ สร้ า งความรู้ แ ละวิ นั ย ทางการเงิ น การลดรายจ่ า ยและพั ฒ นา
ความเป็นอยู่ป้องกันไม่ให้ประชาชนเป็นหนี้นอกระบบในอนาคตเพิ่มขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัดขอนแก่น
โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๖๘๘๒ ,๐ ๔๓๓๓ ๑๕๑๕ ,๐ ๔๓๒๓ ๙๓๘๑

- 263 -

- 264 ๘. การเตรียมการรับเสด็จฯ จังหวัดสงขลา : จังหวัดสงขลา
๘.๑ สรุปสาระสาคัญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปพระราชทาน
รางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๔ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๓ ณ มัส ยิดกลางจั งหวัดปั ตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธัน วาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีกาหนดเปลี่ยนเครื่องบินพระที่นั่ง เป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ซึ่งในการเสด็จฯ ครั้งดังกล่าว มีประชาชนของจังหวัดสงขลามา เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ และชื่นชม
พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา จานวนไม่ต่ากว่า ๑๒,๐๐๐ คน จังหวัดสงขลา จึง กาหนดแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมการ
รับเสด็จฯ นอกเหนือจากขั้นตอนปกติ เพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
๘.๒ ขั้นตอนการดาเนินงาน
๘.๒.๑ การอานวยความสะดวกแก่มวลชนในการเดินทางมาเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จฯ
จังหวัดสงขลามอบหมายที่ทาการปกครองจังหวัด ที่ว่าการปกครองทุกอาเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สารวจและจัดทาบัญชีรายชื่อ รวมถึงการจัดให้มียานพาหนะในการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จฯ
๘.๒.๒ กาหนดเวลาในการเดินทางมาถึงพื้นที่รับเสด็จฯ
จั ง หวั ด สงขลาได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเดิ น ทางมาเฝ้ าฯ
รับ-ส่งเสด็จฯ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้การบริหารจัดการ
มวลชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๘.๒.๓ การจัดการด้านสถานที่
จั งหวัดสงขลาและท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกันวางแผนในการกาหนดพื้นที่พักคอย
ที่จอดรถ จุดบริการอาหาร และห้องสุขา ซึ่งจะต้องรองรับประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับ -ส่งเสด็จฯ จานวนไม่ต่ากว่า
๑๒,๐๐๐ คน
๘.๒.๔ การคัดกรองมวลชน
จังหวัดสงขลา ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตารวจภูธรจังหวัดสงขลา ตารวจสันติบาล
ภาค ๙ และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ ร่วมกันจัดตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางเฝ้าฯ รับ -ส่งเสด็จฯ
โดยครอบคลุมทั้งในมิติความมั่นคง และมิติด้านสาธารณสุข
๘.๒.๕ การดูแลอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
จังหวัดสงขลาได้ดูแลอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าฯ รับ -ส่งเสด็จฯ
โดยยึดหลัก “ประชาชนคือแขกของพระเจ้าอยู่หัว ” โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ การจัดจุดให้บริการ
ประชาชนในลั ก ษณะจั ง หวั ด เคลื่ อ นที่ เช่ น บริ ก ารด้ า นงานทะเบี ย น บริ ก ารตั ด ผม จั ด ให้ มี ก ารแสดงจาก
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จิตอาสาพระราชทานคอยให้คาแนะนาการปฏิบัติตนในการเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ และดูแลประชาชน อย่างใกล้ชิด
๘.๒.๖ การจัดการมวลชนในพื้นที่รับเสด็จฯ ณ ลานสนามบิน
จั ง หวัด สงขลาได้ กาหนดให้ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยมวลชน จ านวนไม่ ต่ ากว่ า ๑๒,๐๐๐ คน
จากจุดพักคอย เข้าสู่พื้นที่รับเฝ้าฯ รับ -ส่งเสด็จฯ (ลานสนามบิน) โดยใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที และ
ได้กาหนดให้มวลชนนั่งแยกเป็นรายอาเภอ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตารวจนอกเครื่องแบบ และ
จิตอาสาพระราชทานแฝงตัวในหมู่ประชาชน เพื่อเป็นการถวายความปลอดภัยและสามารถเข้ายับยั้งเหตุการณ์
ไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงที
หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทาการปกครองจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๗๐๓๖, ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๑๓

ตัวอย่างความสาเร็จในการเตรียมการรับเสด็จฯ จังหวัดสงขลา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปพระราชทาน
รางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๔
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มั ส ยิ ด กลางจั ง หวั ด ปั ต ตานี อ าเภอเมื อ งปั ต ตานี จั ง หวั ด ปั ต ตานี
ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ ธัน วาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีกาหนดเปลี ่ย นเครื่อ งบิน พระที่นั่ง
เป็น เฮลิค อปเตอร์พ ระที ่ นั ่ง ณ ท่า อากาศยานหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลา ซึ ่ง ในการเสด็ จ ฯ
ครั้ ง ดั ง กล่ า ว มี ป ระชาชนของจั ง หวั ด สงขลามาเฝ้ า ฯ รั บ - ส่ ง เสด็ จ ฯ และชื่ น ชมพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา จานวนไม่ต่ากว่า ๑๒,๐๐๐ คน จังหวัดสงขลาจึงได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติในการ
เตรียมการรับเสด็จฯ นอกเหนือจากขั้นตอนปกติ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
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• จังหวัดสงขลามอบหมายที่ทาการปกครองจังหวัด ที่ว่าการปกครองทุกอาเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สารวจและจัดทาบัญชีรายชื่อ รวมถึงการจัดให้มียานพาหนะในการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จฯ

๒. กาหนดเวลาในการเดินทางมาถึงพื้นที่รับเสด็จฯ
• จั ง หวั ด สงขลาได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเดิ น ทางมาเฝ้ า ฯ
รับ-ส่งเสด็จฯ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เพื่อให้การบริหารจัดการมวลชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓. การจัดการด้านสถานที่
• จังหวัดสงขลาและท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกันวางแผนในการกาหนดพื้นที่พักคอย
ที่จอดรถ จุดบริการอาหาร และห้องสุขา ซึ่งจะต้องรองรับประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ
จานวนไม่ต่ากว่า ๑๒,๐๐๐ คน

๔. การคัดกรองมวลชน
• จังหวัดสงขลา ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตารวจภูธรจังหวัดสงขลา ตารวจสันติบาล
ภาค ๙ และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ ร่วมกันจัดตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่เดินทาง
เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ โดยครอบคลุมทั้งในมิติความมัน่ คง และมิติด้านสาธารณสุข

๕. การดูแลอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
• จังหวัดสงขลาได้ดูแลอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ
โดยยึดหลัก “ประชาชนคือแขกของพระเจ้าอยู่หัว” โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่
การจัดจุดให้บริการประชาชนในลักษณะจังหวัดเคลื่อนที่ เช่น บริการด้านงานทะเบียน
บริการตัดผม จัดให้มีการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดตั้งโรงพระราชทาน
และจัดให้มีจุดบริการทางการแพทย์ รวมตลอดจนจัดให้มีจิตอาสาพระราชทานคอยให้
คาแนะนาการปฏิบัติตนในการเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ และดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด

๖. การจัดการมวลชนในพื้นที่รับเสด็จฯ ณ ลานสนามบิน
• จังหวัดสงขลาได้กาหนดให้มีการเคลื่อนย้ายมวลชน จานวนไม่ต่ากว่า ๑๒,๐๐๐ คน
จากจุดพักคอย เข้าสู่พื้นที่รับเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ (ลานสนามบิน) โดยใช้เวลาประมาณ
๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที และได้กาหนดให้มวลชนนั่งแยกเป็นรายอาเภอ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง ตารวจนอกเครื่องแบบ และจิตอาสาพระราชทานแฝงตัวในหมูป่ ระชาชน
เพื่อเป็นการถวายความปลอดภัยและสามารถเข้ายับยั้งเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงที

- 267 ๙. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา : จังหวัดสงขลา
๙.๑ สรุปสาระสาคัญ
๙.๑.๑ นโยบายของรัฐบาล
(๑) รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสร้างฐานการผลิต
เชื่อมโยงกับอาเซียนและการพัฒนาเมืองชายแดน
(๒) นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ มีประกาศ
คณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ กาหนดให้ท้องที่ตาบลสะเดา ตาบลสานักขาม
ตาบลสานักแต้ว และตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา”
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ๓๔๕,๑๘๗ ไร่ (๕๕๒.๓ ตารางกิโลเมตร) และกาหนดให้นาพื้นที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา จานวน ๑,๐๖๙-๒-๒๑ ไร่ โดยจังหวัดสงขลาได้กาหนดแผนการดาเนินงาน
เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ 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) มีลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่: เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญของภูมิภาค เชื่อมโยง
แหล่งการค้า การลงทุน ที่สาคัญ ประกอบด้วย ท่าเรือน้าลึกสงขลา 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 จานวน ๓ ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากร
สะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา และด่านบ้านประกอบ อาเภอนาทวี มีมู ลค่าการค้ารวมสูงสุดของ
ประเทศ จานวนประมาณ ๕๐๗,๐๐๐ ล้านบาท
(๓) ด้านอุตสาหกรรม: จังหวัดสงขลา มีโรงงานอุตสาหกรรม จานวนประมาณ ๒,๐๐๐ โรง
ทุนจดทะเบียนประมาณ ๗๕,๐๐๐ ล้านบาท และมีจานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรม ประมาณ ๖๖,๐๐๐ คน
๙.๑.๓ สภาพปัญหา
มีราษฎรที่บุกรุกอยู่ในที่ราชพัสดุ พื้นที่เฟสที่ ๑ แปลง ๖๒๙ – ๒ – ๑๒ ไร่ ในเขตพื้นที่
ตาบลสานักขาม อาเภอสะเดา จ านวน ๔๒ ราย ยิน ยอมออก ๓๘ ราย และไม่ยินยอมออกจากพื้น ที่ดังกล่ าว
จานวน ๔ ราย กรมธนารักษ์จึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงาน
ดาเนินการ การแก้ไขปัญหานี้เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา
๙.๒ ขั้นตอนการดาเนินงาน
จังหวัดสงขลาได้จัดทาแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
กรณี พื้น ที่เ ฟสที่ ๑ แปลง ๖๒๙ – ๒ – ๑๒ ไร่ โดยมี การกาหนดหน่ว ยงานรับ ผิ ดชอบตามภารกิจควบคู่กั บ
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ที่รับผิดชอบ เช่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าสานั กงานจังหวัด ปลัดจังหวัด เป็นต้น ทาให้ประสบ
ความสาเร็จสามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม
สงขลา ระยะที่ ๑ สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๙.๒.๑ การบริหารจัดการการบูรณาการการทางาน
(๑) ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น การในรู ป แบบคณะกรรมการ/คณะท างาน เช่ น แต่ ง ตั้ ง
คณะทางานบริหารจัดการในที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๗/๒๕๕๘
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นหัวหน้าคณะทางาน โดยคณะทางาน
ประกอบด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(๒) จัดตั้ง War Room โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีการประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามผลการดาเนินงานในพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการ สัปดาห์ละ ๑ – ๒ ครั้ง หรืออาจมี
การปรั บ เปลี่ ย นตามความเหมาะสม โดยมอบหมายส านั ก งานจั ง หวั ด สงขลา เป็ น หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง รุ ก
เพื่อสนับสนุนการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙.๒.๒ การช่วงชิงมวลชนโดยใช้หลักนิติศาสตร์และหลักรัฐศาสตร์
(๑) การใช้หลักนิติศาสตร์ โดยมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการตามภารกิจ ดังนี้
๑) มอบสานักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาแจ้งความดาเนินคดีกับผู้บุกรุกที่เป็นแกนนา
๒) มอบเทศบาลต าบลส านั ก ขามด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีขั้นตอนที่สาคัญตามกฎหมาย เช่น ประกาศจังหวัดสงขลา ให้ขนย้าย รื้อถอน อาคารสิ่งปลูก
สร้างออกจากที่ดินราชพัสดุ และดาเนินการอื่นๆ เป็นต้น
๓) มอบนายอ าเภอสะเดา บู ร ณาการการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เช่น พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
(๒) การใช้หลักรัฐศาสตร์
๑) มอบที่ ท าการปกครองอ าเภอสะเดา ส ารวจผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
๑.๑) กลุ่มที่ยินยอมรื้อถอน โดยไม่มีเงื่อนไข
๑.๒) กลุ่มที่พร้อมเจรจา
๑.๓) กลุ่มที่ไม่ยินยอมรื้อถอน/แกนนา
๒) กลุ่ ม ที่ ยิ น ยอมรื้ อ ถอนตาม ๑.๑) ๑.๒) มี ก ารจั ด หาที่ อ ยู่ อ าศั ย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ตามหลักมนุษยธรรมและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
๒.๑) เยียวยากลุ่มเป้าหมายที่มีฐานะยากจน โดยประสานขอรับเงินช่วยเหลือจาก
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
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๒.๒.๑) มอบสานักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาจัดหาที่ดินราชพัสดุแปลง สข.
๑๒๑๖ จานวน ๖๕ ไร่ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสาหรับผู้ที่ยินยอมรื้อถอนและมีฐานะยากจน
๒.๒.๒) มอบที่ ท าการปกครองอ าเภอสะเดาจั ด ท าโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ประปา และถนน โดยมอบให้เทศบาลตาบลสานักขามจัดทารูปแบบรายการพร้อม
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง โดยมอบสานักงานจังหวัดสงขลาประสานในเบื้องต้นกับสานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจรองนายกรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบ
๒.๒.๓) ประสานธนาคารออมสิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น เงิ น กู้ ด อกเบี้ ย ต่ าให้ กั บ
ประชาชนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยมอบสานักงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัดสงขลาจัดทาแบบแปลน
การก่อสร้างบ้านประกอบการทาธุรกรรมด้านการเงิน
๒.๒.๔) การประชาสัมพัน ธ์ทาความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้น ที่ได้มีการ
มอบหมายให้ที่ทาการปกครองอาเภอสะเดา ทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยใช้กลไกบทบาทของผู้นาท้องที่
(กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ควบคู่กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นาภาคเอกชนซึ่งเป็นแกนนาที่สาคัญในพื้นที่
๙.๓ ผลการดาเนินงาน
๙.๓.๑ สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุแล้วเสร็จด้วยความสงบเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ
และสามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ด้วย
โดยกรมธนารักษ์ได้ส่งมอบที่ดินและจัดทาสัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๙.๓.๒ สามารถจัดหาพื้นที่ให้กับรัฐเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา จากการประเมินราคา พื้นที่จานวน ๖๐๐ ไร่ มูลค่าประมาณไร่ละ ๑๕ ล้านบาท
รวมเป็นมูลค่าที่ดินทั้งสิ้นประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านบาท โดยกรมธนารักษ์ไ ด้ส่งมอบที่ดิน และจัดทาสัญญาเช่า ที่
ราชพัสดุกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๙.๓.๓ จากข้อมูลจากศูนย์ส่งเสริมการลงทุนภาคที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏว่า มีนักลงทุนที่
สนใจขอรับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (BOI) จานวน ๑๖ โครงการ (เงินลงทุน ๙,๐๘๙ ล้านบาท)
ประกอบด้วย น้ามันมะพร้าวสกัดเย็น/Ceramic Dipping Former/ถุงมือยางธรรมชาติ/แถบพลาสติก /แปลง
พลาสติก/ไม้อัดวีเนียร์/กล่องกระดาษ โครงการการจ้างงาน คนไทย ๓,๐๓๙ คน ต่างชาติ ๑,๒๖๐ คน
๙.๓.๔ แนวทางและมาตรการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จในพื้นที่เฟสที่ ๑ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของราษฎรในพื้นที่ เฟสที่ ๒ แปลง ๔๔๐ - ๐ - ๐๙ ไร่
และพื้นที่แปลงอื่น ๆ ต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบ : (๑) หน่วยงานหลักในพื้นที่ : สานักงานจังหวัดสงขลา โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๖๔๗๘ – ๙
(๒) หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ : สานักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๒๙๕๓

- 270 ๑๐. การเสริมสร้างความสัมพันธ์จังหวัดชายแดน เมืองพี่เมืองน้อง และเมืองคู่มิตร : จังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็น การพัฒนาความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความร่วมมือในระดับท้องถิ่น
๑๐.๑ สรุปสาระสาคัญ
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี พื้ น ที่ ช ายแดนกั บ ติ ด สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดนของรัฐ มีผลถึงความร่วมมือหรือ
ความขัดแย้ง ดังนั้น จังหวัดจึงต้องมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับทั้งประเทศเพื่อนบ้าน หรือในแถบโซน ที่จะเป็น
เส้นทางการค้าได้ เพื่อให้เกิด ผลการดาเนินการในการส่งเสริมและความร่วมมือ หลาย ๆ ด้าน ซึ่งเป็นการพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้น การพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือใน
ระดับท้องถิ่น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินการความร่วมมือในด้านการติดต่อประสานงาน ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ด้านการเชื่อมโยงการขนส่ง ด้านการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับภูมิภาค เช่น
การแลกเปลี่ยนบุคลากร ด้านการศึกษาระดับต่างของส่วนภูมิภาค รวมถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ
และวัฒนธรรม
๑๐.๑.๑ ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
(๑) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงจาปาสัก แขวงสาละวัน และแขวง
สะหวันนะเขต
นโยบายและแนวทางของคณะกรรมการร่ ว มมื อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
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 อยู่ระหว่างดาเนินการ
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 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
๔) จังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อยู่ระหว่างการดาเนินการ
๕) จังหวัดบินญ์เฟื๋อก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อยู่ระหว่างการดาเนินการ

- 271 ๑๐.๑.๓ ผลการดาเนินการได้รับการส่งเสริมและความร่วมมือ แต่ละด้าน ดังนี้
(๑) ด้านเศรษฐกิจ
๑) การเกษตร
๒) อุตสาหกรรม
๓) การคมนาคม
(๒) ด้านวัฒนธรรม
๑) การท่องเที่ยว
๒) วัฒนธรรม
(๓) ด้านสังคม
๑) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๐.๒ ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑๐.๒.๑ หลักการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
(๑) มีหนั งสื อเชิญจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือจัดทาโครงการเพื่อดาเนินกิจกรรม
ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) ติดต่อประสานงาน และจัดทาหนังสือไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
(๓) เสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ
(๔) ดาเนินงานและประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑๐.๒.๒ หลักการสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และเมืองคู่มิตร
(๑) กรณีริเริ่มโดยหน่วยการปกครองต่างประเทศ
๑) แจ้งจังหวัดที่ได้รับการทาบทามพิจารณา
๒) จั ง หวั ด มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาพร้ อ มแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผน
งบประมาณ (กรณีพิจารณาเห็นความเหมาะสม) ไปยังกระทรวงมหาดไทย
๓) กระทรวงมหาดไทยพิจารณาและมีข้อพิจารณาถึงกระทรวงการต่างประเทศ
๔) จัดทาหนังสือแสดงเจตจานง/บันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง/เมืองคู่มิตร
หน่วยงานรับผิดชอบ : (๑) หน่วยงานหลักในพื้นที่ : สานักงานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๐๙
(๒) หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ : ที่ทาการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๑๒ – ๔
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- 273 ๑๑. การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็น ยกระดับพื้นที่ชายแดนในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน
๑๑.๑ สรุปสาระสาคัญ
จั งหวั ดอุบ ลราชธานี มี ศักยภาพจากภูมิศ าสตร์ติดพื้ น ที่ช ายแดนของประเทศเพื่ อนบ้า น คื อ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า ท าให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า การลงทุ น
ในอีสานใต้ และยังสามารถเชื่อมต่อกลุ่มประเทศอินโดจีนได้ โดยจังหวัดได้นาแนวคิด Smart City มาใช้ในการ
ยกระดับพื้นที่ชายแดนในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมเป็นแบบการค้าแบบ
พื้ น บ้ า น ผ่ า นพ่ อ ค้ า คนกลาง ขาดกระบวนการเรี ย นรู้ เพื่ อ ยกระดั บ พื้ น ที่ ช ายแดนในด้ า นเศรษฐกิ จ
การท่องเที่ย ว และการค้าการลงทุน จึงได้กาหนดพื้นที่เป้าหมายบริเวณด่านชายแดนช่องเม็ก อาเภอสิ รินธร
ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้ า นที่มีความส าคัญยิ่ง เพราะเป็นเส้ นทางสู่เมืองปากเซ มีมูล ค่าการค้า
ชายแดนที่สูง ซึ่งจากศักยภาพดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ดาเนินโครงการ ดังนี้
๑๑.๑.๑ ช่องเม็ก Happy Valley ซึ่งประกอบไปด้วย
(๑) ด่านศุลกากร ซึ่งเป็นด่านสากล มีการนาเข้า ส่ง – ออกสินค้า ผ่านพิธีการศุลกากร
สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง น้ามันเชื้อเพลิง สินค้านาเข้า เป็นสินค้าเกษตร
(๒) Premium Outlet เป็ น แหล่ ง รวมสิ น ค้ า แบรนด์ ดั ง และสิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น ที่ มี
อั ต ลั ก ษณ์ เ กรดพรี เ มี่ ย ม เพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศให้ เ ข้ า มาใช้ จ่ า ยในช่ อ งเม็ ก
โดยนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยว ชิม ซ้อป ก่อนที่จะข้ามไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือกลับเข้ามา
(๓) ศูนย์แสดงสินค้า OTOP เป็นแหล่งรวมสินค้า OTOP พื้นเมือง เช่น ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ หมูยออุบล ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ เป็นต้น
(๔) ศูนย์กระจายสินค้า เป็นจุดพักสินค้า และกระจายสินค้าไปยังเมืองปากเซ และ
เชื่อมโยงไปยังตอนใต้ของเวียดนาม
(๕) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองเรืองแสง
ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ขับเคลื่อนการพัฒนา โดยได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานในระดับต่าง ๆ
และได้ บ รรจุ โ ครงการขั บ เคลื่ อ นเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ Smart City อุ บ ลราชธานี ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งมีแนวทางการดาเนินการข้างต้น ดังนี้
๑) สร้างการรับรู้
๒) จัดตั้งกลไกการดาเนินงาน
๓) ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
๔) กาหนดพื้นที่เป้าหมาย
๕) วางโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
๖) เชื่อมโยงการให้บริการในด้านต่างๆ

- 274 ๑๑.๑.๒ สานักงานจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.มีแนวความคิด
และเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเมืองใหญ่แห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลาง
MICE ของประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง และเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการของภูมิภาค โดยการยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรม MICE อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและ
ปูรากฐานตอบรับกับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจและสังคมในพื้นที่ โดย MICE แต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้
M = Meeting หมายถึง การจัดประชุมภายในองค์กร หรือระหว่างองค์กร
I = Incentives หมายถึง การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือบุคคลที่
สามารถทางานได้ตามเป้าหมาย
C = Conventions หมายถึง การประชุมนานาชาติ รวมบุคคลในสายอาชีพเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน ซึ่งมักจะเป็นการจัดงานขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคหรือประเทศ
E = Exhibitions หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการ อาจจะจัดในระดับ
ภูมิภาคหรือระดับชาติก็ได้
จังหวัดอุบลราชธานี มีมนต์เสน่ห์ของประเพณีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะงานเทศกาล
แห่ เ ที ย นพรรษา ซึ่ ง ถื อ เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ของจั ง หวั ด ฯ และมี ชื่ อ เสี ย งในระดั บ ชาติ จึ ง ได้ จั ด โครงการ
เพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนในจังหวัดฯ รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ เชื่อมโยงงานเทศกาลประเพณีเทียนพรรษาสู่ชุมชน
คนทาเทียนให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ ก่อให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์อันดี
และชื่อเสียงให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในโครงการยกระดับงานเด่นใน MICE City (Flagship Events) ในปี ๒๕๖๓ ในการ
ยกระดับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
อุบลราชธานีโดยโครงการนี้มีประโยชน์ต่องานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในกิจกรรม "การเตรียมเส้นทางเชื่อมโยง
งานเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาสู่ชุมชนคนทาเทียนและชุมชนที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ได้"
๑๑.๒ ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑๑.๒.๑ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
(๑) กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ารั บ ไปพิ จ ารณาจั ด ตั้ ง คณะท างานหรื อ
คณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชายแดนช่องเม็กให้
เป็นเมืองศูนย์การค้าชายแดนและรายงานผลการดาเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
(๒) จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการและคณะท างานขั บ เคลื่ อ น
Smart City จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยคณะทางานด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) คณะทางานด้านเกษตรและการแปรรูป
๒) คณะทางานด้านการท่องเที่ยว
๓) คณะทางานด้านสินค้าท้องถิ่น
๔) คณะทางานด้านคุณภาพชีวิต

- 275 ๑๑.๒.๒ ภายใต้คณะทางานด้านการท่องเที่ยวได้มีการแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนช่องเม็ก
Happy Valley ขึ้ น เป็ น การเฉพาะ โดยอาศั ย กลไกการขั บ เคลื่ อ น Smart City และแผนการดาเนิ น งาน
(Road Map) ซึ่งมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) สร้างการรับรู้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้รับรู้ในการนาเทคโนโลยีมา
พัฒนาเมือง
(๒) จัดตั้งกลไกการดาเนินงาน คณะกรรมการและคณะทางาน ขับเคลื่อน Smart city
จังหวัดอุบลราชธานี
(๓) ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด โดยเพิ่มแนวทางการพัฒนาด้านเมืองอัจฉริยะ Smart City
(๔) กาหนดพื้นที่เป้าหมาย เช่น เทศบาลนครอุบลราชธานี ด่านชายแดนช่องเม็ก เป็นต้น
(๕) วางโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
๑) วางโครงสร้างเครือข่าย เช่น Cloud Platform
๒) ติดตั้ง Server ติดตั้ง Sensor
๓) เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ แหล่ งท่องเที่ยว สินค้าการเกษตร
จานวนรถยนต์ 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 ขับเคลื่อนงานโดยผ่านกลไกสาคัญของคณะทางานจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยคณะทางานด้านต่าง ๆ ดังนี้
(๑) คณะทางานด้ า นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม MICE มี อานาจหน้ า ที่ เตรี ย ม
ความพร้ อมของผู้ ประกอบการโรงแรมและสถานที่ประชุมให้ ได้มาตรฐานสากล พัฒนาและยกระดับ บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ พัฒนาและยกระดับการจัดงาน MICE
(๒) คณะทางานด้านการแสดงสินค้าและการบริการ มีอานาจหน้าที่ สร้างโปรแกรม
และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐาน พัฒนากิจกรรมและการบริการที่สามารถสะท้อนถึงวิธีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของคนในพื้นที่
(๓) คณะทางานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ มีอานาจหน้าที่ พัฒนาช่องทาง
การตลาดเพื่อดึงดูดนักเดินทาง MICE สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีไปยังผู้บริโภค
(๔) คณะทางานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการ มีอานาจหน้าที่ปรับปรุง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการเติบโตของอุตสาหกรรม MICE ในพื้น ที่ให้เชื่อมโยงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๐๙

ภาพประกอบ การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงชายแดน
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- 277 ๑๒. การป้องกันการเสียดินแดนโดยธรรมชาติ : จังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็น ลดการสูญเสียดินแดน โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้พื้นที่ชายแดน เพื่อความปลอดภัย และมีความเหมาะสม
๑๒.๑ สรุปสาระสาคัญ
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ และสูญเสียดินแดนริมตลิ่งแม่น้าชายแดนระหว่างประเทศ
ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ริมแม่น้าชายแดนระหว่างประเทศ จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ลดการสูญเสียดินแดนระหว่างประเทศ ประชาชนมีความสะดวกสบายมีสภาพแวดล้อม
เหมาะสม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน อย่างเป็นระบบ
๑๒.๒ ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
กรมโยธาธิ ก ารและและผั ง เมื อ งให้ ห น่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น จั ด ท าเอกสารประกอบการพิ จ ารณา
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจาปี โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
๑๒.๒.๑ มีหนังสือขอโครงการพร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ข.๐๑
๑๒.๒.๒ สาเนาแผนพัฒนาจังหวัดที่ระบุชื่อของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๑๒.๒.๓ กรรมสิ ทธิ์ที่ดินของโครงการที่เสนอขอรับ การสนับ สนุน งบประมาณ หรือเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน มีหนังสือยินยอมให้ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดทาโครงการ
๑๒.๒.๔ กรณีมีแบบก่อสร้าง แบบก่อสร้างต้องมีรายละเอียด เช่น ที่ตั้ง องค์ประกอบรายการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๑๒.๒.๕ โครงการที่เสนอขอรับ การสนับ สนุน งบประมาณ ต้องผ่ านการรับฟังความคิดเห็ น
การยินยอมจากภาคประชาชน (ถ้ามี) และ/หรือ การลงรายชื่อของราษฎรร่วมขอโครงการ
๑๒.๒.๖ ต้องมีหนังสือจากหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยินยอมเข้าพื้นที่
ก่อสร้าง และเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ยินดีรับมอบโครงการเพื่อใช้งานและดูแลบารุงรักษาต่อไป
๑๒.๒.๗ เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว กรณีที่กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองโอนงบประมาณให้จังหวัดอุบลราชธานี โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานที่ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
๑๒.๒.๘ ก่อนดาเนินการก่อสร้างต้องขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้าลาน้า
๑๒.๒.๙ ขออนุ ญ าตหน่ ว ยงานอื่ น ที่เ กี่ ยวข้ อง เช่ น แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท
การรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการชลประทาน กรมป่าไม้ เป็นต้น
๑๒.๒.๑๐ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ นาทรัพย์สินปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.๐๓,
ทร.๐๔, ทร.๐๕) และให้ส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลบารุงรักษาต่อไป
๑๒.๒.๑๑ เมื่ อ หน่ ว ยงานอื่ น รั บ มอบทรั พ ย์ สิ น แล้ ว แจ้ ง กรมธนารั ก ษ์ หรื อ ธนารั ก ษ์ พื้ น ที่
เปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ และส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.๖, ทบ.๑๐)
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๔

ภาพประกอบ การป้องกันการเสียดินแดนโดยธรรมชาติโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ และสูญเสียดินแดนริมตลิ่งแม่น้าชายแดนระหว่างประเทศ
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- 279 ๑๓. เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” : จังหวัดนราธิวาส
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบหลั ก การโครงการเมื อ งต้ น แบบ “สามเหลี่ ย มมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ”
(ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) และแนวทางการดาเนินงาน ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ (สศช.) เสนอ โดยมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแนวทางดั ง กล่ า วไปด าเนิ น การ ทั้ ง นี้
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๑๓.๑ สาระสาคัญของเรื่อง
สศช.ได้ร่ว มกับ ศอ.บต.จัด ทาโครงการเมือ งต้น แบบฯ โดยที่ป ระชุม คปต.มีม ติเ ห็น ชอบ
หลักการ กรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว สรุปได้ดังนี้
๑๓.๑.๑ กรอบแนวคิด พัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
โดยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ๓ อาเภอ ได้แก่ อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี, อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
และ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบที่มีการพัฒนาในลักษณะพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ ให้มีการลงทุน
จากภาคเอกชนที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น
๑๓.๑.๒ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาจังหวั ดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ และ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง
๑๓.๑.๓ เป้าหมาย พัฒนาอาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็น “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร” พัฒนาอาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็น “ศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ”
และพัฒนาอาเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็น “เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”
๑๓.๑.๔ แนวทางการพัฒนา แบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่
(๑) ระยะเร่งด่วนเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน เช่น ออกมาตรการด้านสิทธิ
ประโยชน์การลงทุน จัดตั้งกองทุนส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอาเภอ เป็นต้น
(๒) ระยะที่ ๒ ปีถัดมาเพื่อสนับสนุนการลงทุนระยะแรก
๑) อาเภอหนองจิก : ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้า OTOP
ปรับปรุงท่าเรือปัตตานีและถนน
๒) อาเภอสุไหงโก-ลก : จัดตั้ง Free Trade Zone ก่อสร้างสะพานโก-ลกแห่งที่ ๒
ศึกษาความเหมาะสมศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์นิทรรศการ ฯลฯ
๓) อาเภอเบตง : พัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
(๓) ระยะต่อไปในการเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งหมดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

- 280 ๑๓.๒ กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก
และเมืองเบตง ให้ เป็ น เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน และพัฒ นาเมืองยะลาให้ เป็ นเมืองน่าอยู่และ
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การค้า การลงทุน ในพื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญ
แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้าง ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
๑๓.๓ กลไกดาเนินงาน
การบริหารจัดการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (คปต.) โดยมีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการ และศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการอนุกรรมการฯ มีหน้าที่กาหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การพั ฒนาของโครงการเมืองต้นแบบฯ รวมถึงพิจารณากลั่นกรองโครงการ ติดตามและ
ประเมิน โดยจั ดตั้งส านั กงานในศูนย์ อานวยการบริห ารจังหวั ดชายแดนภาคใต้ เพื่อประสานการพัฒ นาพื้น ที่
และระดับจังหวัด ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสุไหงโก-ลก ภายใต้โครงการ
เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการเมืองต้นแบบฯ

- 281 ๑๓.๔ ขั้นตอนการดาเนินงาน
แผนผังการดาเนินงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ
สุไหงโก-ลก ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

จัดทาโครงการ/แผนงาน
เสนอขอรับงบประมาณ

โครงการที่
ดาเนินการ
โดยจังหวัด

รายงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

จังหวัดประสาน/ติดตาม
โครงการ

ประสานกลไก
กบจ.
กรอ.

โครงการที่ดาเนินการโดย
กระทรวง กรม

รายงานผู้บังคับบัญชา

หน่วยงานรับผิดชอบ : (๑) หน่วยงานหลัก : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕
(๒) หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ในพื้ น ที่ : ศู น ย์ อานวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.),
จังหวัดนราธิวาส อาเภอสุไหงโก-ลก และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โทร. ๐ ๗๓๒๐ ๓๘๗๒
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ภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มี
ความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คําปรึกษา
แนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง
และการบริห ารจัด การ เพื่อ ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น มีค วามเข้ม แข็ง และมีศัก ยภาพในการให้บ ริก าร
สาธารณะ ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังนี้
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น)
๒. กรมการพัฒนาชุมชน
๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โดยจํ าแนกกระบวนการทํางานตามภารกิจ ด้านพัฒนาชุมชนและส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ออกเป็น
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ด้านการพัฒนาชุมชน
๑. บทบาทและภารกิจที่สาคัญของการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน “Community Development Department”..เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยแยกออกจากส่วนพัฒนาท้องถิ่น กรมมหาดไทย
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๐๕ นับ ตั้งแต่นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทํา งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ กระแสการพั ฒ นาและสภาพการณ์ ข องสั ง คมในแต่ ล ะยุ ค สมั ย
ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ จําแนกได้เป็น ๖ ระยะ คือ
ระยะที่ ๑ ก่อร่า งสร้ า งองค์กร ๑๐ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๔) ได้เปิดเขตพัฒ นา ๑๑๕ อําเภอ
๑,๐๘๖ ตํา บล ๑๐,๘๑๖ หมู่ บ้ า น เน้ น การหารู ป แบบวิ ธี ก ารพั ฒ นาชนบท แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสมกั บ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชนบท โดยเน้นให้การศึกษาและฝึกอบรมในการครองชีพ การพัฒ นาของชุมชน
การกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันแก้ปัญหาตนเองและหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ นําปัญหาความต้องการ
ของชาวบ้านมาสู่ภาครัฐ
ระยะที่ ๒ สร้างพลังชุมชน ๑๐ ปี ที่สอง (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๔) เปิดเขตพัฒนาทุกอําเภอทั่วประเทศ
ระยะนี้เน้นการทํางานตามแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมให้ป ระชาชนรู้จักการช่ว ยเหลือ
ตนเองและชุมชนยิ่งขึ้น ให้ความสําคัญต่อการสร้างผู้นําและการรวมกลุ่มให้มีกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานพลัง
การพั ฒ นา ริ เ ริ่ ม กลุ่ มออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ธนาคารข้ า วตามแนวพระราชดํ า ริ จั ดให้ มี กิ จ กรรมวั น พั ฒ นา
โดยถือวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ริเริ่มให้มีวันกตัญญูซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน
ระยะที่ ๓ มุ่ง สู่ร ะบบบริห ารการพัฒ นาชนบทแห่ง ชาติ ๑๐ ปีที่ส าม (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๔)
มี รู ป แบบวิ ธี ก ารที่ ชั ด เจนตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชาติ จั ง หวั ด อํา เภอ ตํา บล และหมู่ บ้ า น เน้ น การพั ฒ นาจากตนเอง
และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนในการดําเนินงาน พัฒนาอง ค์กร
ประชาชนให้ส ามารถวางแผนและดํา เนิน งานได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ การพัฒ นาเด็ก ก่อ นวัย เรีย น เยาวชน

- 283 นอกระบบโรงเรียน พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความสําคัญต่อปัจจัย ที่มี
ความจําเป็นพื้นฐาน ส่งเสริมรายได้และพัฒนาเงินทุน และเพิ่มความสามารถการทํางานเป็นกลุ่ม
ระยะที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๐ ปีที่สี่ (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๔) ยึดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้ประชาชนรู้จักคิด ตัดสินใจ และปฏิบัติอันเป็นประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาชุมชน
พัฒนาองค์กร อาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ จัดระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท จัดทําแผนพัฒนา
ตําบล ๕ ปี และแผนพัฒนาตําบลประจําปี รวมถึงจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสตรี เด็ก เยาวชน และอาชีพ เป็นต้น
ระยะที่ ๕ ยุคใหม่ของระบบราชการ ๑๐ ปีที่ห้า (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําชุมชน องค์ กร และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาระบบ
ข้อมูล สารสนเทศเพื่อสนั บสนุ นการบริ หารจัดการชุมชน ออกแบบระบบการวัดประเมินผลเพื่อเป็น “องค์ก ร
ราชการที่มีสมรรถนะสูง ” ของระบบการบริห ารราชการยุคใหม่ ขับ เคลื่อนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พัฒนาระบบมาตรฐานงานชุมชน สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน โครงการแก้ปัญหา
ความยากจนแบบถึงลูกถึงคน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะที่ ๖ สร้างชนบทให้เป็นสุขพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล (พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา) เป็นช่วง
ของการดํา เนิ น งานสร้ างชนบทให้ เป็นสุ ขพร้ อมรับ การเปลี่ ยนแปลงก้าวสู่ส ากล ดําเนิน ภารกิจเพื่อตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้กําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการบริหารชุมชนให้เกิดความสุข
โดยพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน เชื่อมโยงไปสู่ดัชนีชุมชนเข้ มแข็ง โดยมุ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ และประชาชนมีความสุข
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนมี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารราชการ ประกอบด้ ว ย ราชการบริ ห ารส่ ว นกลาง
จํานวน ๑๕ หน่วยงาน (สํานัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม) และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สํานักงานพัฒนา
ชุ มชนจั งหวั ด และสํ านั กงานพั ฒนาชุ มชนอํ าเภอ ทั้ งนี้ ตามกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมการพั ฒนาชุ มชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่ งเสริมกระบวนการเรี ยนรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
โดยสนับสนุนให้มีการจัดทําและใช้ ประโยชน์ จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทํายุทธศาสตร์ชุมชน
ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน
๒) จัดทําและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับประเมินความก้าวหน้า
และมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน

- 284 ๓) พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และ
การบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน ผู้นําชุมชน องค์การชุมชน
และเครือข่ายองค์การชุมชน
๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย พั ฒ นาและสร้ า งองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ ใช้ ใ นงานพั ฒ นาชุ ม ชน และการจั ด ทํ า
ยุทธศาสตร์ชุมชน
๖) ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นําชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การ
ชุมชน ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพั ฒนา
ชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๗) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ เ ป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข องกรม หรื อ ตามที่ ก ระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๒. ฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน : ผู้นาชุมชน อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน
และภาคี ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
ฐานข้อมูล การพัฒ นาผู้นําชุมชน อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุม ชน และภาคี
การพัฒ นาชุมชนในความรั บ ผิ ดชอบของกรมการพัฒ นาชุม ชน ที่สํา คัญ ประกอบด้ว ย ๑๒ ฐานข้อมูล ได้แก่
๑) ปราชญ์ชุมชน ๒) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)/ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) ๓) อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุน
พั ฒ นาบทบาทสตรี ๔) คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี ๕) คณะทํ า งานขั บ เคลื่ อ นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
๖) คณะกรรมการศู นย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชน (ศอช.) ๗) คณะกรรมการกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต
๘) คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ๙) คณะกรรมการศูนย์การจัดการกองทุนชุมชน
๑๐) คณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ๑๑) บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ จํากัด
และ ๑๒) บริษัท ประชารัฐ รัก สามัค คี (วิส าหกิจ เพื่อ สัง คม) จํา กัด รายละเอีย ดปรากฏตามข้อ มูล ด้า นล่า ง
(ข้อมูลจาก รายงานประจําปี ๒๕๖๓ กรมการพัฒนาชุมชน (Annual Report ๒๐๒๐))
1) ปราชญ์ชุมชน
2) อาสาพัฒนาชุมชน
(อช.)ผู้นาอาสาพัฒนา
ชุมชน (ผู้นา อช.)
3) อาสาสมัคร
ผู้ประสานงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

จานวน 23,589 คน
- สมาคมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนไทย
1
- สมาคมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด 36
- ชมรมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด 68
- ชมรมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนอาเภอ 810
- ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)
- อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
- ระดับหมู่บ้าน
- ระดับชุมชน

70,384
18,702

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ

คน
คน

36 คน
195 คน
1,607 คน
11,051 คน
13,376 คน
289,580 คน

- 285 - สมาคมผู้นาสตรีพัฒนาชุมชนไทย
1 คณะ
36 คน
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค
4 คณะ
160 คน
- สมาคมผู้นาสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด
34 คณะ
1,513 คน
4) คณะกรรมการ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด
76 คณะ
2,740 คน
พัฒนาสตรี
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ
878 คณะ
20,090 คน
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล
7,124 คณะ 134,284 คน
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 74,780 คณะ 928,510 คน
- ระดับจังหวัด
878 คน
5) คณะทางาน
- ระดับตาบล/เทศบาล
66,660 คน
ขับเคลื่อนกองทุน
- ระดับกรุงเทพมหานคร
14 คน
พัฒนาบทบาทสตรี
- ระดับเขต
585 คน
6) คณะกรรมการศูนย์ - ระดับจังหวัด
76
คณะ
878 คณะ
ประสานงานองค์การ - ระดับอาเภอ
- ระดับตาบล
6,809
คณะ
ชุมชน (ศอช.)
7) คณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ จานวน 19,646 คณะ แต่ละคณะแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ๆ ละ 3 - 5 คน
ผลิต
8) คณะกรรมการ
โครงการแก้ไขปัญหา จานวน 29,231 คณะ ๆ ละ 7 - 9 คน
ความยากจน (กข.คจ.)
9) คณะกรรมการ
จานวน 924 คณะ ประกอบด้วย ตัวแทนจากกลุ่ม/กองทุนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ศูนย์การจัดการกองทุน
ที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ผู้นาชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ชุมชน
1๐) คณะกรรมการ
- ระดับประเทศ
1 เครือข่าย
- ระดับจังหวัด
76 เครือข่าย
เครือข่ายหนึ่งตาบล
878 เครือข่าย
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) - ระดับอาเภอ
๑๑) บริษัท โอทอปอิน - บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จากัด 1 บริษัท
เตอร์เทรดเดอร์ จากัด - บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ จากัด ระดับจังหวัด 59 บริษัท
1๒) บริษัท ประชารัฐ
- บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จากัด
1 บริษัท
รักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อ
- บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด 76 จังหวัด
สังคม) จากัด
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เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาชุ ม ชน ให้ บรรลุ วิ สั ยทัศน์ “เศรษฐกิ จฐานรากมั่ นคงและชุ มชน
พึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕” กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดให้ปี ๒๕๖๔ เป็นปีแห่งการเสริมสร้างพลังและ
ยกระดับขีดความสามารถของชุมชน เพื่อให้คน
ยังชีพอยู่ได้ มีงานทํา มีรายได้ เศรษฐกิจชุมชน
ฟื้ น ตั ว และสามารถพั ฒ นาสู่ อ นาคตได้ อ ย่ า ง
สมดุ ล ตามหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ด้วยทิศทางการพัฒนาชุมชน ๕ ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน (Human Capital)
ประเด็นที่ ๒ การสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน
(Local Capital)
ประเด็ น ที่ ๓ การเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง ของ
เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)
ประเด็ น ที่ ๔ การเสริ ม สร้ า งพลั ง ชุ ม ช น
(Community Empowerment)
ประเด็ น ที่ ๕ การพั ฒ นาปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ในการ
ขับเคลื่อนงาน (Enabling Factors)

๓.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน (Human Capital)
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ นํ า สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และสภาพแวดล้ อ มของการบริ ห ารประเทศ
นํามาดําเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ โดยมีโครงการ/กิจกรรม อาทิ
๓.๑.๑ การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา
รั ฐ บาลมีคํ าสั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ เรื่ อง จั ดตั้ง ศูน ย์อํ านวยการขจั ด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เรียกโดยย่อว่า “ศจพ.”
และแต่งตั้งคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง (คจพ.) โดยมีรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน และอธิบ ดีกรมการพัฒนาชุมชน
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รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาบูรณา
การความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ภายใต้การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
(๑) นายกรัฐมนตรี มอบหมายรองนายกรัฐ มนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุว รรณ) เป็น
ประธานคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ว งวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) โดยได้จัดการประชุม
คณะกรรมการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุม ๓๐๑ ตึก บั ญ ชาการ ๑ ทํา เนี ยบรัฐ บาล ทั้ งนี้ที่ ประชุ ม
มีมติการประชุม ดังนี้
๑) เห็นชอบกลไกการดําเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ดํา เนิ น การจั ด ตั้ง ศูน ย์ อํ านวยการขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ กช่ ว งวัย อย่ างยั่ง ยืน ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจั ง หวั ด (ศจพ.จ.) ศู น ย์ อํ า นวยการขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย อย่ า งยั่ ง ยื น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่ า งยั่ งยื น ตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงในระดับ พื้น ที่ โดยมีอ งค์ ป ระกอบ และหน้ า ที่แ ละอํา นาจ
ตามร่างคําสั่งจัดตั้งศูนย์อํานวยการฯ ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและหน้าที่อํานาจ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่
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ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกรุ ง เทพมหานคร
(ศจพ.กทม.) และศูนย์ อํานวยการขจั ดความยากจนและพัฒ นาคนทุกช่ว งวัยอย่างยั่งยืน ตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอํานาจ ตามร่างคําสั่งจัดตั้งศูนย์อํานวยการฯ
ในระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ต่ า ง ๆ ตามที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ เสนอ ทั้ ง นี้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและหน้าที่อํานาจ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่
๓) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ TPMAP ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ
๔) เร่งรัด ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ ดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ลดความเหลื่อมล้ํา รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่ วงวัย ตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ พร้อมประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนําเข้าข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก โดยนําส่งให้แก่สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
๕) มอบหมายให้ สํ านักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ 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 ซึ่งมีองค์ป ระกอบ หน้ าที่และอํานาจ ตามคําสั่ ง ฯ โดยสามารถปรับ เปลี่ ย นองค์ป ระกอบได้ตาม
ความเหมาะสมของบริบทพื้นที่
(๓) สํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ มี ห นั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ นร ๑๑๑๒/๐๑๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อขอความอนุเคราะห์ปลัดกระทรวงมหาดไทยดําเนินการเร่งรัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอ (ศจพ.อ.) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
(คจพ.จ. และ คจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระดั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบ หน้ า ที่ แ ละอํ า นาจตามคํ า สั่ งจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อํ า นวยการขจั ด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด
และระดับต่าง ๆ โดยสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ 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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และกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้นําเข้าคําสั่งฯ แล้ว
(๔) กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุ กช่ ว งวั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ วันพฤหั ส บดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็ น ประธานการประชุ ม พร้ อ มด้ ว ยนายฉั ต รชั ย พรหมเลิ ศ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย นายสุ ท ธิ สุ โ กศล
ปลั ดกระทรวงแรงงาน นายอรรษิษฐ์ สั มพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลั ด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย นายสุ ทธิพงษ์ จุล เจริญ อธิบดีกรมการพัฒ นาชุมชน ผู้ บริ หารระดับสู ง
ของกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม
(๕) กรมการพัฒ นาชุม ชน จั ดทํ า ฐานข้ อมู ล ครัว เรื อนเป้ าหมายและทะเบีย นครัว เรื อ น
เป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒ นาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform :
TPMAP) เพื่อมอบหมายให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดทําทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย และดําเนินการพัฒนา
คู่ มื อ /แนวทางการดํ า เนิ น งานการขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕
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ปี ๒๕๖๐ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ซึ่งตั้งต้นโดยใช้ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
จากกรมการพั ฒนาชุมชน และข้อมูลผู้ ลงทะเบียนสวัสดิการแห่ งรัฐจากกระทรวงการคลั ง มายืนยั นซึ่งกันและกั น
หรืออีกนัย หนึ่ง “คนจนเป้าหมาย” ใน TPMAP ก็คือคนจนใน จปฐ. ที่ไปลงทะเบียนสวัส ดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้
ในปี ๒๕๖๑ ได้ เ ริ่ ม มี ก ารพั ฒ นาระบบ TPMAP Logbook เพื่ อ บริ ห ารจั ด การคนยากจน ๕ มิ ติ ได้ แ ก่
ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ โดย TPMAP Logbook
จะเชื่อมโยงข้อมูลคนจนจาก TPMAP ที่สามารถระบุได้ว่าคนจนเป้าหมายมีความยากจนมิติใดบ้าง ซึ่งในปี ๒๕๖๓
เป็นต้นมา กรมการพัฒนาชุมชน ได้ใช้ TPMAP Logbook เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน
(๑) โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมลาทางสังคม :
กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ความเป็นมา
กรมการพัฒ นาชุมชน ขับ เคลื่ อนโครงการพัฒ นาอาชีพ และคุณ ภาพชีวิต ผู้มีรายได้
น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม : กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๐ จังหวัด ๒๗๔ อําเภอ ๕๐๐ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ ๓๘,๐๐๐ บาท/ปี
ที่สามารถพัฒนาได้ หรือครัวเรือนที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้แนวคิดการแก้ไขปัญ หาความยากจนแบบ
บูรณาการ การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และ
การสนับ สนุน ให้ค รัว เรือ นผู้มีร ายได้น้อ ย (ครัว เรือ นเป้า หมาย) มีอ าชีพ และมีรายได้ จํานวน ๗,๕๐๐ ครัวเรือน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้มีอาชีพ มีรายได้ และลดปัญหาความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม
ขันตอนการดาเนินงาน
๑) ชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูน ย์ อํานวยการปฏิบั ติการขจั ดความยากจนและพัฒ นาชนบทตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
(ศจพ.จ.) และระดับอําเภอ (ศจพ.อ.) (หมายเหตุ : ชื่อเดิม) เพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ กําหนด
เป้าหมายการดําเนินงาน มอบหมายภารกิจ และตั้งทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน
๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอําเภอ
๓) ที มปฏิ บั ติ การแก้ ไขปั ญหาความยากจนระดั บอํ าเภอ จั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ การ และ
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนเป้าหมาย) เพื่อสํารวจปัญหาความต้องการของครัวเรือน
เป้าหมาย และบันทึกข้อมูลลงในระบบ TPMAP Logbook
๔) ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอําเภอ ส่งเสริมและสนับสนุนวัส ดุ
สําหรับประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามแผนความต้องการประกอบอาชีพ
๕) สรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน
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๑) ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนเป้าหมาย) จํานวน ๗,๕๐๐ ครัวเรือน ได้รับการ
พัฒนาอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยอาชีพที่สนับสนุน ๕ ลําดับแรก ได้แก่ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จํานวน ๒,๗๗๕ ครัวเรือน
เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง จํานวน ๙๗๘ ครัวเรือน เลี้ยงปลาดุก จํานวน ๕๒๓ ครัวเรือน ปลูกผัก จํานวน ๓๙๖ ครัวเรือน
และเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ปลูกผักและไม้ผล จํานวน ๒๙๗ ครัวเรือน
๒) ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนเป้าหมาย) มีรายได้เพิ่มขึ้น จํานวน ๗,๔๘๙ ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน ๕,๖๔๗.๒๗ บาท
๓) ครั วเรื อนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการดูแลตามปฏิบัติการ ๔ ท ได้แก่
ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก ด้วยการปรับทัศนคติครัวเรือนเป้าหมายในการร่วมแก้ไขปัญหาความยากจน
ของครัวเรือนตนเอง โดยครั วเรื อนได้รั บวัสดุสนับสนุนตรงตามความต้องการ/ความถนัดในการประกอบอาชีพ
ทําให้ต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
๔) ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอําเภอ มีความเข้าใจในการขับเคลื่อน
กิจกรรมฯ สามารถให้คําแนะนํา เป็นที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง เชื่อมประสานหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ครัวเรือนเป้าหมายได้อย่างตรงจุด
๕) คณะกรรมการ ศจพ.จ. และ ศจพ.อ. ได้ ชี้ แจงสร้ างความเข้ าใจการขั บ เคลื่ อ น
โครงการฯ สามารถชี้เ ป้า ครัว เรือ นยากจน และมอบหมายภารกิจ แต่ล ะหน่ว ยงานในการให้ 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 จั งหวัดสมุทรสงคราม จึ งได้รั บ การพิจารณาเป็น จังหวัดนําร่องในการใช้ข้อมูล จากระบบ TPMAP
ในการแก้ไ ขปัญ หาความยากจน โดยเริ่ม ดํา เนิน การในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสงครามได้มอบนโยบายการทํางานแก่หัวหน้าส่วนราชการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
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๑) สร้ า งการรั บ รู้ ด้ ว ยการประชุ ม ชี้ แ จงแนวนโยบายการขั บเคลื่ อ นโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ให้กับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อได้รับทราบแนวทางการดําเนินงาน
โดยเป้าหมายที่ชัดเจน คือ “ประโยชน์สุขของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงคราม”
๒) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ระบบ TPMAP Logbook ด้วยการฝึกอบรม สร้างความรู้
ความเข้าใจ และลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ TPMAP Logbook
๓) สํารวจ ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล และรายงานผล โดยหน่วยงานรับผิดชอบรายมิติ
ลงพื้นที่ปักหมุด และสํารวจปัญหาความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย และรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการ
แก้ไ ขปัญ หาความยากจนแบบบู ร ณาการจัง หวัด สมุท รสงคราม เพื่อ รวบรวมและสรุป ผลการดําเนินงาน
นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และนําผลการดําเนินงานเข้าวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
๔) รวบรวมส่งต่อข้อมูล ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่มีภารกิจตามสภาพ
ปัญหาของครัวเรือนนั้น ๆ เพื่อดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป
๕) รายงานความก้ า วหน้ า ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม ทุกเดือน
๖) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล โดยผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยสม่ําเสมอ
๗) ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
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
ปัจจัยความสาเร็จ
๑) มีการทํางานในรูปแบบประชารัฐจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบที่ครอบคลุ ม โดยต้องมีภ าคส่ วนอื่น
ร่วมเป็นคณะกรรมการ เช่น หอการค้า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เครือข่าย
หนึ่ งตํ าบล หนึ่ งผลิ ตภั ณฑ์ เจ้ าคณะจั งหวั ดและเจ้ าคณะอํ าเภอ เป็ นต้ น เพื่ อความสะดวกและความรวดเร็ ว
ในการช่วยเหลือ เนื่องจากไม่ติดเงื่อนไขด้านระเบียบต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของภาคส่วนต่าง ๆ
อย่างชัดเจน
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ไม่เป็นทางการ
๔) จํ า แนกปั ญ หา ประสานงานและส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ให้ความช่วยเหลือ
๕) ดําเนินการบันทึกข้อมูลควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครัว เรือ น
เป้า หมาย โดยประสานส่ง ข้อ มูล ให้ห น่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ งไปเร่ง แก้ป ัญ หา โดยปัญ หาใดที ่ส ามารถ ให้
ความช่วยเหลื อเองได้ต้องรี บดําเนินการเพื่อกระตุ้นและเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่น ๆ เช่น การมอบเครื่อง
อุปโภค - บริโภค เมล็ดพันธุ์ผัก เป็นต้น
๖) มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลเป็นรายตําบล เพื่อติดตาม สนับสนุนครัวเรือน
เป้าหมายและให้คําแนะนําช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
๗) มีการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานทุกขั้นตอน และสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง และ
นําเสนอผลการดําเนินงานที่มีภาพของหน่วยงานหรือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ เพื่อความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่าง
ให้หน่วยงานหรือผู้ที่ร่วมให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๐๑๑

- 294 (๓) รูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๔๓

๓.๑.๓ โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน
(๑) ความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ได้พ ระราชทานแนวคิด และทฤษฎีห ลากหลาย ครอบคลุม และเกี่ย วพัน กับ กระบวนการพัฒ นาหลายสาขา
ก่อคุณูปการอัน ยิ่งใหญ่แก่การสงเคราะห์ช่ว ยเหลือ และยกระดับ คุณภาพชีวิตของพสกนิกร เป็น อเนกอนัน ต์
มาโดยตลอดระยะเวลาที่ ท รงครองสิ ริ ร าชสมบั ติ อี ก ทั้ ง พระองค์ ยั ง ได้ พ ระราชทานพระราชดํา ริ ใ ห้ จั ด ตั้ ง
“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
เพื่อเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีการศึกษา ทดลอง และสาธิต ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร ปศุสัตว์
ประมง ตลอดจนการพัฒนาทางด้านสังคม และงานศิลปาชีพ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษา ดูงาน ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้มีการนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปส่งเสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่รอบศูนย์ ฯ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

- 295 (๒) วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิต ร ที่ท รงมีพ ระมหากรุณ าธิคุณ แก่ป วงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธ านพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดําริ
๒) เพื่อปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติของประชาชน โดยการส่งเสริม
สนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่าย
๓) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ห มู่ บ้ า นที่ ไ ด้ นํ า แนวพระราชดํ า ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปประยุกต์ใช้
(๓) กลไกการดาเนินงาน
๑) กลไกการประสานงานภาคีเครือข่าย
๒) กลไกการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์
๓) กลไกการติดตามประเมินผล
๔) กลไกการจัดการความรู้
๕) กลไกการสื่อสารสังคม
(๔) ขันตอนการดาเนินงาน
๑) กาหนดเกณฑ์การประเมิน และจัดระดับหมู่บ้า น กรมการพัฒ นาชุมชนแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่ว นกลาง เพื่อ จัด ทํา เกณฑ์ก ารประเมิน และจัด ระดับ หมู่บ ้า นรอบศูน ย์ศึก ษาการพัฒ นา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒) สร้ า งกลไกการประเมิ น ผล จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน ๖ แห่ง ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี นราธิวาส
เชียงใหม่ และจังหวัดสกลนคร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะทํางานระดับอําเภอ
๓) ประเมินผลการดาเนินงานหมู่บ้าน คณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะทํางาน
ระดับอําเภอ นําเกณฑ์การประเมินผลฯ ไปใช้ในการประเมินผลหมู่บ้าน โดยคณะทํางานระดับอําเภอดําเนินการ
ประเมินผลหมู่บ้านเบื้องต้น และส่งมอบผลการประเมินให้คณะกรรมการระดับจังหวัด
๔) จัดระดับหมู่บ้านและคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ คณะกรรมการระดับจังหวัดนําผล
การประเมินฯ โดยคณะทํางานระดับอําเภอ มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดระดับหมู่บ้านและคัดเลื อกหมู่บ้าน
ต้นแบบ จังหวัดละ ๓ หมู่บ้าน ๆ ละ ๑ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม
๕) ถอดบทเรียนหมู่บ้านต้นแบบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการ
ถอดบทเรียนความสําเร็จของหมู่บ้านต้นแบบ

- 296 ๖) เผยแพร่ ยกย่องต้นแบบ กรมการพัฒนาชุมชนจัดพิธีมอบรางวัล หมู่บ้านต้นแบบ
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริฯ โดยมอบโล่รางวัลแก่หมู่บ้านต้นแบบ ๓ ด้าน ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
๖ แห่ง รวม ๑๘ หมู่บ้าน และเงินรางวัลหมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๓

๓.๑.๔ การพัฒนาหมู่บ้าน “คนรั กษ์ช้าง” ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุ น
“โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์”
(๑) ความเป็นมา
จากปัญหาช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ ๕ จังหวัดในภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง และจังหวัดสระแก้ว) ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง เกิดการสูญเสียชีวิต รวมถึงพืชผลทาง
การเกษตรและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ จึงมีประกาศราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่า
รอยต่อ ๕ จังหวัดในภาคตะวันออก เพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่า รวมทั้ง
การดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านคชานุรักษ์”
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะหัวหน้าคณะทํางานพัฒนาชุมชน
ตามคํา สั่ง คณะกรรมการดํา เนิน งานการจัด การปัญ หาเพื่อ การอยู่ร่ว มกัน อย่า งสมดุล ระหว่า งคนและช้า ง
มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ภายใต้ชื่อหมู่บ้าน
คนรักษ์ช้าง ทั้งนี้ ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา ได้ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการพัฒ นา อีกหลายด้าน
จึงดําเนินการพัฒนาอาชีพ เลือกอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและจัดตั้งกองทุนสวัสดิการต่ าง ๆ โดยน้อมนํา

- 297 แนวพระราชดําริของรัช กาลที่ ๙ ประเด็นการจัดการพื้นที่ การสร้างอาชีพเสริม และการจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่า มาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักนิติธรรม เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน การสร้างเครือข่าย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก ภายใต้ “โครงการ
พัชรสุธาคชานุรักษ์” ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระยะแรกเป็นหมู่บ้านนําร่อง ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านคชานุรักษ์ ”
จํานวน ๕ หมู่บ้าน และหมู่บ้านขยายผล จํานวน ๑๘ หมู่บ้าน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทําโครงการพัฒนาหมู่บ้าน “คนรักษ์ช้าง” ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” โดยกําหนดพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า จํานวน ๒๓๕ หมู่บ้าน (๑๘ อําเภอ ๔๕ ตําบล)
(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ
๑) คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดในภาคตะวันออก
๒) คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่าง
คนและช้าง
๓) คณะทํางานพัฒนาชุมชน (ตามคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการปัญหา
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง)
(๓) กลไกการดาเนินงาน
๑) กลไกการประสานงานภาคีเครือข่าย
๒) กลไกการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์
๓) กลไกการติดตามประเมินผล
๔) กลไกการจัดการความรู้
๕) กลไกการสื่อสารสังคม
(๔) ขันตอนการดาเนินงาน
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นําและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวและอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างสมดุล เช่น การใช้ชีวิตด้วยการพึ่งตนเอง การเรียนรู้พฤติกรรมของช้าง รู้จักและ
เข้าใจพฤติกรรมของช้างป่า ความเข้าใจสถานการณ์ สาเหตุและอุปสรรค และวิธีการเผชิญหน้ากับช้างป่า เครือข่าย
การเฝ้าระวัง การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น
๒) จัดทําแผนการพัฒนาหมู่บ้าน และกําหนดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกําหนดอนาคตด้วยตนเอง
๓) บู ร ณาการการสนั บ สนุ น จากรั ฐ และเอกชน เพื่ อ การส่ ง เสริ ม ดํ า เนิ น การตาม
แผนพัฒ นาหมู่บ้า นและแผนพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต เพื่อ การอยู่ร่ว มกัน อย่า งสมดุล ระหว่า งคนและช้า ง เช่น
กิจกรรมสร้างความรู้และทัศนคติต่อสถานการณ์ที่เกิดจากช้างป่า กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับ
ช้าง กิจกรรมการป้องกันช้างรบกวน/ทําร้ายคน และป้องกันคนทําร้ายช้าง กิจกรรมการปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อเสริม
รายได้ให้มั่นคงจากอาชีพที่ถูกช้างรบกวน การสร้างอาชีพเสริม การแปรรูปผลผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบ
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เป็นต้น
๔) ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน
๕) สรุปผล ทบทวนการดําเนินงานและยกระดับการปฏิบัติงาน นําไปขยายผลสู่หมู่บ้าน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕

๓.๒ การสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน (Local Capital)
กรมการพัฒนาชุมชน มีแนวคิดในการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากแหล่งทุนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงการพัฒ นาทุน ชุมชนให้เข้มแข็งโดยการเสริมสร้างทุน ชุมชน ให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล จึงได้กําหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถจัดการ ทุน
ชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แนวทางการพัฒนา ๒ แนวทาง ได้แก่ การพัฒนาระบบ
การบริ ห ารและการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น และการพั ฒ นาทุ น ชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ทั้ ง นี้ มีโครงการ/
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน อาทิ
๓.๒.๑ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(๑) ความเป็นมา
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้
ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย
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ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า
“กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ประกอบด้วย
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และจังหวัด ๗๖ จังหวัด โดยทุกกองทุนได้จัดกิจกรรม เพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ
เป็นประจําทุกปี และนําเงินไปใช้ในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียน
(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติคณะรัฐมนตรี/ประกาศ
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยกองทุน พัฒ นาเด็ก ชนบท ในพระราชูป ถัม ภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศ ณ วันที่ 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
เป็น ประธานกรรมการ มีอํา นาจแต่ง ตั้ง กรรมการอํา นวยการกองทุน พัฒ นาเด็ก ชนบท ไม่น้อ ยกว่า เจ็ด คน
โดยแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลที่พิจารณาเห็นว่า
สามารถให้ก ารสนับ สนุน การดํา เนิน งานพัฒ นาเด็ก ได้ โดยมีอ ธิบ ดีก รมการพัฒ นาชุม ชนเป็น กรรมการ
และเลขานุการ และให้มีข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง มีอธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนเป็นประธานกรรมการ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
โดยแต่งตั้งจากรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนเป็นรองประธานกรรมการ บุคคลที่พิจารณาเห็นว่าสามารถ
ให้การสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กเป็นกรรมการ ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เห็นสมควรเป็นกรรมการ โดยให้มีกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน
ซึง่ แต่งตัง้ จากข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
- คณะกรรมการบริ หารกองทุ น พั ฒ นาเด็ กชนบทจั งหวั ด มี ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด
เป็ นประธานกรรมการ มี อํ านาจแต่ งตั้ งกรรมการบริ หารกองทุ นพั ฒนาเด็ กชนบทของจั งหวั ด ไม่ น้ อยกว่ าเจ็ ดคน
โดยแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรเอกชนในจังหวัด และบุคคลที่พิจารณาเห็นว่าสามารถให้
การสนั บสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กชนบทของจั งหวัดได้ โดยมีพัฒนาการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุ การ
หัวหน้าฝ่ายของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งได้คราวละสี่ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
๒) ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กชนบท อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี
- กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม การรณรงค์ หาเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
- ดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการอํานวยการกองทุน
พัฒนาเด็กชนบทกําหนด
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พัฒนาเด็กชนบท

- พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ตามข้อ ๑๑
- กําหนดระเบียบ บริหาร ควบคุม ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานกองทุน

- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
(๓) กลไกการดาเนินงาน
๑) คณะกรรมการอํานวยการกองทุน พัฒ นาเด็ก ชนบท (ปลัด กระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็น ประธานกรรมการ โดยให้มีกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน
ซึง่ แต่งตัง้ จากข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน)
๓) คณะกรรมการบริห ารกองทุน พัฒ นาเด็ก ชนบทจัง หวัด (ผู้ว่า ราชการจัง หวัด
เป็นประธานกรรมการ พัฒนาการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายของสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
(๔) ขันตอนการดาเนินงาน
๑) กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทําโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนําไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในการ
พัฒนาเด็กที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสในชนบท
๒) กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรเงินทุนอุปการะเด็กโดยมอบหมายให้สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดดําเนินการมอบทุนอุปการะให้แก่เด็กที่มีอายุแรกเกิด ถึง อายุ ๖ ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและ
ด้อยโอกาสในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด จํานวน ๒,๐๐๐ ทุน ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓) กรมการพัฒนาชุมชนจัดทําโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ โดยบูรณาการ
ร่ ว มกั น ระหว่ า งกองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบทส่ ว นกลางและจั ง หวั ด สภาสตรี แ ห่ ง ชาติ ใ นพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์
ผู้ นํ า กลุ่ ม/องค์ กร และเครื อข่า ยพั ฒ นาชุม ชน ร่ ว มกั นจั ดกิจ กรรมพัฒ นาเด็ก และพัฒ นาครอบครัว เพื่ อเฉลิ ม
พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๔) มูล นิ ธิร่ ว มจิ ตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุ น
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง อายุ ๖ ปี ที่เป็นเด็กกําพร้า เด็กพิการ หรือผู้ปกครองมีฐานะ
ยากจน โดยให้กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือกเด็กในพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับทุนของหน่วยงาน 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 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ตั้ง แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น การผสมผสานระหว่า งแนวคิด ของสหกรณ์ก ารเกษตรเครดิต ยูเ นี่ย น และสิน เชื่อ
เพื่อการเกษตร โดยใช้ “เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ทําให้คนมีคุณธรรม มีการช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร
แบ่ ง ปั น ซึ่ ง กั น และกั น เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ ก ารทํา งานร่ ว มกั น ตามวิ ถี ท างประชาธิ ป ไตย เกิ ด การเรี ย นรู้
การบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง เพื่อจัดสรรผลประโยชน์และจัดเป็น สวัส ดิการให้กับ สมาชิก ทําให้ชุมชน
มีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง ลดการพึ่งพิงแหล่งทุนจากภายนอกชุมชน
วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาคน โดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ตนเองและเพื่อนสมาชิกให้มีคุณธรรม ๕ ประการ
(๒) เพื่อ พัฒ นาเศรษฐกิจ ชุม ชน โดยการระดมเงิน ออมจัด ตั้งเป็น กองทุน ทํา ให้ชุม ชน
มีแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพและใช้ตามความจําเป็นของครอบครัว และเรียนรู้กิจกรรมเชิงธุรกิจ
สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

- 302 (๓) เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คม โดยการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม ๕ ประการ ปลู ก ฝั งวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย
ก่อ ให้เ กิด ความสามัค คี การช่ว ยเหลือ เอื้อ อาทรต่อ กัน ความร่ว มมือ ร่ว มใจ ความเป็น อัน หนึ่ง อัน เดีย วกัน
ความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันของสมาชิก
กลไกการดาเนินงาน
(๑) คณะกรรมการอํานวยการ
(๒) คณะกรรมการส่งเสริมสินเชื่อ (เงินกู้)
(๓) คณะกรรมการตรวจสอบ
(๔) คณะกรรมการส่งเสริม
ขันตอนการดาเนินงาน
(๑) จัดตังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ขันตอนที่ ๑ ก่อนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๑) ศึกษาข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน
๒) วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้นําชุมชน
๓) เผยแพร่แนวคิดเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แก่ผู้นํา/แกนนําชุมชน
๔) ฝึกอบรมผู้นํา/แกนนําชุมชน ให้เข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่งเสริมให้ผู้นํากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ประสบความสําเร็จ เล่าประสบการณ์
รวมถึงส่งเสริมการศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ประสบความสําเร็จ
๕) ให้ผู้นํา/แกนนําชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรม เผยแพร่แนวคิดและรวบรวมผู้สนใจ
ขันตอนที่ ๒ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๑) ประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อชี้แจงหลักการ/แนวคิดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๒) ให้ประชาชนลงมติจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ด้วยความสมัครใจ
๓) รับสมัครสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๔) เลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๕) ร่างระเบียบข้อตกลงกลุ่มฯ เบื้องต้น กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน และจัดทํา
เอกสาร ทะเบียน บัญชี ที่เกี่ยวข้อง
๖) รายงานให้อําเภอทราบเพื่อประสานงานกับธนาคาร
ขันตอนที่ ๓ ภายหลังการจัดตังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทําหนังสือประสานงานกับธนาคาร เพื่อรับรองสถานะ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๒) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งในวันส่งเงินสัจจะสะสมของสมาชิก
๓) ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการและสมาชิก

- 303 ๔) ควรจัดให้มีการประชุม ฝึกอบรม ติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๕) รายงานผลความก้าวหน้า
๖) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี
๗) ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิก พัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้ก้าวหน้า
(๒) จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก
ด้า นการพัฒ นาธุร กิจ ชุม ชน เป็น กิจ กรรมที ่ช ่ว ยเหลือ และแก้ไ ขปัญ หาความ
เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของชุมชน และเป็นการฝึกการดําเนินธุรกิจในระบบกลุ่มโดยมุ่งหวังให้มีกําไร เพื่อนําไป
ปันผล เฉลี่ยคืน และจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกและชุมชน โดยกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ อาทิ
๑) ให้สมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อนําไปประกอบอาชีพ
๒) ศูนย์สาธิตการตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาการซื้อสินค้าอุปโภค - บริโ ภค และปัจ จัย
การผลิตที่มีราคาแพง แล้วนํามาขายให้กับสมาชิกในราคาที่ถูกกว่า
๓) ปั๊มน้ํามัน เพื่อจัดหาน้ํามันมาบริการแก่สมาชิกและประชาชนในราคายุติธรรม
๔) ลานตากผลผลิต เพื่อแก้ปัญหาและประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
๕) โรงงานผลิตน้ําดื่ม
๖) โรงงานขนมจีน
๗) โรงงานอบยางแผ่นรมควัน
๘) โรงสีชุมชน
๙) อื่น ๆ
ด้ า นสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน คื อ ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ที่ ดํ า เนิ น การ
ซื้อ - ขายข้ าว หรื อผลผลิ ตอื่ น เพื่ อแสวงหาผลกํ าไร แบ่ งปั นในหมู่ ส มาชิก กิจ กรรมที่ ส ามารถดํา เนิน การได้
อาทิ ทุนการศึกษา ฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาส เป็นต้น
ด้ า นการพัฒนาคณะกรรมการ/สมาชิ กกลุ่ม ออมทรั พย์เ พื่อ การผลิ ต โดยการจั ด
ฝึ กอบรม สั มมนา จั ดเวทีป ระชาคม/เวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ จัดการศึกษาดูง าน เสริม สร้างศักยภาพกิจกรรม
เครือข่ายธุรกิจชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่ม
(๓) ประเมินการจัดระดับการพัฒนาของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
(๔) พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group
๑) จัดเวทีทบทวนผลการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อาทิ ทบทวน
ระเบียบของกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม การจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิกและชุมชน เป็นต้น
๒) ประเมินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตด้วยเครื่องมือแบบประเมินศักยภาพกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต ตามหลักธรรมาภิบาล ๔ ด้าน ๒๑ ตัวชี้วัด
๓) พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามเกณฑ์การวัดมาตรฐานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต SMART Saving Group (SSG) ๕ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด

- 304 ๔) จัดทําบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการพัฒนา
ชุมชน พร้อมทั้งจัดทําแผนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมิน
๕) สนับสนุนการดําเนินการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามแผนการพัฒนาที่กําหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๓

๓.๒.๓ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

- 305 (๑) ความเป็นมา
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๓ พบว่า ปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบทไทยมีจํานวนมาก
โดยผลจากการสํ า รวจรายได้ ข องครั ว เรื อ นทั่ ว ประเทศของสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ และสถาบั น วิ จ ั ย
เพื่อ การพัฒ นาประเทศ พบว่า คนจนมีร ายได้ต่ํา กว่า เส้น ความยากจน ได้เ พิ่ม ขึ้น ค่อ นข้า งมากในเขตชนบท
และจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ยังบ่งบอกว่ามีหมู่บ้านล้าหลัง หรื อหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 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 เพื่อตอบสนองนโยบายการกระจายรายได้และความเจริญ
ไปสู่ส่วนภูมิภาค
ผลการดําเนินงาน ระยะที่ ๑ ประสบความสําเร็จระดับ หนึ่ง คนยากจนได้มีโ อกาส
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง อาจกล่าวได้ว่า เป็น
การดําเนินงานกองทุนชุมชนของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน อย่างแท้จริง อย่างไรก็ดีพบว่า จํานวนคนยากจน
ยังกระจายตั วอยู่ ในหมู่บ้านชนบทอีกจํานวนมาก คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ เห็นชอบ
ในหลักการโครงการ กข.คจ. ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) จํานวน ๒๘,๐๓๘ หมู่บ้าน โดยดําเนินการในหมู่บ้าน
ที่มีครั วเรื อนยากจนมีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตามข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อขยายการดําเนินงานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดําเนิน การในระยะที่ ๑ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาดําเนินงาน ในปี ๒๕๔๔ ดําเนินการได้ทั้งสิ้น จํานวน ๒๙,๒๓๔ หมู่บ้าน
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมดําเนินการเพื่อขจัดปัญหาความยากจน
โดยการใช้กระบวนการให้การศึกษาชุมชน และยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการดําเนินงาน “โครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน” หรือโครงการ กข.คจ. ซึ่งโครงการนี้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน
โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ตามข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยการสนับสนุน
เงิน ทุน ในระดับ หมู่บ้า น ๆ ละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อ เป็น เงิน ทุน หมุน เวีย นให้ค รัว เรือ นยากจนเป้า หมายยืม
ไปลงทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
(๒) กลไกการดาเนินงาน
๑) กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการใช้เงินโครงการ
กข.คจ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณและระเบียบของทางราชการ
๒) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดําเนินการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) คณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาความยากจน ๓ ระดับ ได้แก่
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โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย
- ประธาน : รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน
- กรรมการ : ผู้แทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน
- กรรมการและเลขานุการ : พัฒนาการจังหวัด
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ : ผู้อํานวยการกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานโครงการ กข.คจ.
คณะกรรมการอานวยการแก้ไ ขปัญหาความยากจนอาเภอ จํานวนไม่เกิน ๙ คน
โดยนายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย
- ประธาน : นายอําเภอ
- กรรมการ : ผู้แทนของหน่ว ยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นในอําเภอ และผู้ทรงคุณวุฒิในอําเภอที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน
- กรรมการและเลขานุการ : พัฒนาการอําเภอ
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ : นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานโครงการ กข.คจ.
คณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนตาบล จํานวนไม่เกิน ๗ คน โดย
นายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย
- ประธาน : ปลัดอําเภอผู้ประสานงานประจําตําบล
- กรรมการ : ผู้ แ ทนของหน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในตําบล ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในตําบลที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน
- กรรมการและเลขานุการ : พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจําตําบล
๔) เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ๓ ระดับ ได้แก่
เครื อข่า ยหมู่บ้า น กข.คจ. ระดับจังหวัด โดยผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ แต่งตั้ง
ประกอบด้วย
- ประธานเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. อําเภอ ทุกอําเภอ
- ผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับอําเภอ ๆ ละ ๑ คน
เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับอาเภอ โดยนายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย
- ประธานเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตําบล ทุกตําบล
- ผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตําบล ๆ ละ ๑ คน
เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตาบล โดยนายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย
- ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน
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ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการอื่นตามความจําเป็น
และเหมาะสม
(๓) ขันตอนการดาเนินงาน
๑) คั ดเลื อกและจัดทาบั ญชี ทะเบียนครั วเรื อนเป้ าหมาย โดยคณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้ าน คัดเลื อกครั ว เรื อ นยากจนที่มีร ายได้เฉลี่ ยต่ํ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ตามข้อมูล จปฐ. ปีที่ ได้รับงบประมาณ
ดําเนินการ ทั้งนี้ ให้จัดทําบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายเรียงลําดับไว้ และให้เป็นครัวเรือนเป้าหมายผู้มีสิทธิยืม
เงินทุนตามโครงการ กข.คจ.
๒) พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืม
- ให้พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามบัญชี ทะเบียน
ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้จัดทําไว้ครั้งแรกได้ยืมจนครบถ้วนก่อน แล้วจึงให้ครัวเรือนเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ ภายหลังได้ยืม
ในลําดับถัดไป
- กรณีหมู่บ้านที่ครัวเรือนมีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ครบทุกครัวเรือนให้คณะกรรมการ
กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้สําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป
๓) ทาสัญญายืมเงินตามโครงการ 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
- ในการทําสั ญญายืมเงิน โดยให้ ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และ
หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นเป้ า หมายหรื อ ผู้ แ ทนเป็ น คู่ สั ญ ญาและเป็ น ผู้ มี อํ า นาจลงนามในสั ญ ญา ในกรณี ที่ ป ระธาน
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
หรือกรรมการที่คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้านมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในสัญญายืมเงินแทน
- ให้ ทํา สั ญ ญายื ม เงิ น ทุ น กข.คจ. ตามแบบที่ กํา หนด (แนบท้ า ยระเบี ย บ
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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จปฐ. ครบทุกครัว เรือน
แต่ครัวเรือนเป้าหมายยังคงต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป ให้หมู่บ้านยังคงสามารถดําเนินการ
ขับเคลื่ อนโครงการ กข.คจ. ต่อไปได้ โดยให้ ถื อปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริห ารและ
การใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓
 กรณีห มู่บ้ า นที่มีครั ว เรื อนเป้ า หมายรายได้ ผ่ า นเกณฑ์ จปฐ. ครบทุก ครั ว เรื อ น
และครัวเรือนเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้ว
- ให้ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน จัดประชุมคณะกรรมการและครัวเรือน
เป้าหมายและที่ประชุมต้องมีการลงมติโดยเสียงข้างมากเห็นชอบในการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน
- ให้ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้ าน แจ้ง การส่ งคื นเงิน กข.คจ.ของหมู่บ้า น
ให้คณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอําเภอทราบ โดยไม่ชักช้า นับแต่วันที่ได้มีการจัดประชุมและ
ที่ประชุมลงมติเห็นชอบการส่งคืนเงิน พร้อมแนบสําเนาบันทึกการประชุมด้วย
- ให้ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ส่งคืน เงิน ทุน โครงการ กข.คจ. จํานวน
๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี “เงินทุน กข.คจ. อําเภอ”ภายใน ๗ วันทําการ นับแต่วันที่ได้แจ้งส่งคืนเงิน
กับคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอําเภอ
- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้งคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหา
ความยากจนอํา เภอทราบ พร้ อ มแนบสํา เนาหลั ก ฐานการโอนเงิ น โครงการ กข.คจ.ของหมู่ บ้ า น เข้ า บั ญ ชี
“เงินทุน กข.คจ. อําเภอ”และรับหลักฐานการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้านจากคณะกรรมการอํานวยการแก้ไข
ปัญหาความยากจนอําเภอ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 กรณี หมู่ บ้ านที่ อยู่ ในเขตเทศบาลใดเปลี่ ยนเป็ นชุ มชน หรื อถูกยุบตามกฎหมายว่ า
ด้ ว ยลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ และการยุ บ รวมนั้ น ทํา ให้ มี เ งิ น โครงการ กข.คจ. มากกว่ า หนึ่ ง โครงการ
(ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการบริห ารและการใช้จ่า ยเงิน โครงการแก้ไ ขปัญ หาความยากจน
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๐)
 เมื ่ อ มี ก ารยุ บ รวมหมู ่ บ ้ า นทํ า ให้ ม ี เ งิ น โครงการมากกว่ า หนึ ่ ง โครงการ
ให้หมู่บ้านที่มีการยุบรวมนั้นคงมีเงินโครงการ กข.คจ. เพียงหนึ่งโครงการ ซึ่งได้มีการชําระคืนเงินจากครัวเรือน
เป้ า หมายแล้ ว ส่ ว นที่เ กิน จากหนึ่ง โครงการนั้ นให้ ดํา เนิ น การส่ ง คืนต่ อ คณะกรรมการอํา นวยการแก้ ไขปั ญหา
ความยากจนอําเภอ การส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ. หมู่บ้าน ให้ดําเนินการ ดังนี้
- ให้ พั ฒ นากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบประจํ า ตํ า บล จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน และครัวเรือนเป้าหมายทั้งสองหมู่บ้านที่ถูกยุบรวมตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เพื่อชี้แจง
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน ไปรวมเป็นเงินทุนโครงการ กข.คจ. อําเภอ
- ให้ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ าน แจ้ งการส่ งคื นเงิ น กข.คจ. ของหมู่ บ้ าน
ให้อําเภอทราบโดยไม่ชักช้า นับแต่วันที่ได้มีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ

- 309 - ให้ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ส่ งคืน เงินทุน โครงการ กข.คจ. จํานวน
๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี “เงิ น ทุ น กข.คจ. อํ า เภอ” ภายใน ๗ วั น ทํ า การ นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ แ จ้ ง
การส่งคืนเงิน กับคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอําเภอ และให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
แจ้ง คณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอําเภอ ทราบพร้อมแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงิน
โครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินทุน กข.คจ. อําเภอ และรับหลักฐานการส่งคืนเงิน โครงการ กข.คจ.
ของหมู่บ้านจากคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอําเภอ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๕) รายงานผลการดาเนินงาน
๑) การรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินของครัวเรือนเป้าหมาย
- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน รายงานภาวะหนี้สิน และฐานะการเงิน
ของครั ว เรื อ น เป้ า หมายให้ อํ า เภอทราบเพื่ อ รายงานจั ง หวั ด ปี ล ะ ๒ ครั้ ง ภายในวั น ที่ ๓๐ มี น าคม และ
วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี ตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงิน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ (๑)
- ให้อํา เภอตรวจสอบความถูก ต้อ ง ครบถ้ว นของข้อ มูล ก่อ นรายงาน 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 ตามแบบแนบท้ายระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๗
- ให้อํา เภอตรวจสอบความถูก ต้อ ง ครบถ้ว นของข้อ มูล ก่อ นรายงาน ให้
จังหวัดทราบ
- ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน
และครั วเรื อนเป้ าหมายโครงการแก้ ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.) ก่ อนรายงานให้ กรมการพั ฒนาชุ มชน ทราบ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี
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๑) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเมินการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ. ปีละ ๑ ครั้ง
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ตามแบบสํารวจข้อมูลการดําเนินงานโครงการ กข.คจ. เพื่อประเมินผลการพัฒนากิจกรรม
หมู่ บ้ าน กข.คจ. ทั้ งนี้ จั งหวั ด/อํ าเภอ สามารถดาวน์ โหลดแบบสํ ารวจฯ ทางเว็ บไซต์ ของกรมการพั ฒนาชุ มชน
(สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน)
๒) ให้ เจ้ าหน้าที่พัฒนาชุมชนอําเภอเป็นผู้ ประมวลผลข้อมูล ตามจํานวนหมู่บ้าน
เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนของอําเภอในแบบสรุปข้อมูลที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
๓) ให้อํา เภอนํ า ผลการประเมิน บัน ทึก ลงในแบบรายงานฐานข้อ มูล หมู่บ้า น
และครั ว เรื อนเป้ าหมายโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยให้บัน ทึก ผลการประเมิน ล งในช่อ ง
ระดับการพัฒนาหมู่บ้าน ตามแบบรายงานดังกล่าว
๔) ให้อําเภอตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่งให้จังหวัด
๕) ให้จ ัง หวัด สรุป ผลการประเมิน ฯ ในภาพรวมของจัง หวัด 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 ส่ งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน
ซึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ระดับครัวเรือน จึงได้ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ (เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในปี ๒๕๖๐) มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เข้มแข็ง
เป็นแกนหลักในการจัดตั้ง และขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่มาจากตัวแทนของกลุ่ม/
องค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่ว มกันทําหน้าที่เชื่อมโยงการบริห ารจัดการเงินทุน ชุมชนให้เกิ ดความคุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ สูงสุดเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิดจากการเป็นหนี้
กองทุนต่าง ๆ ทั้งกองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านเอง และกองทุนที่จัดตั้งโดยภาครัฐผ่านกระบวนการ
บริหารจัดการหนี้ เป้าหมายคือ “การลดหนี/ปลดหนี” ของครัวเรือน
(๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ส่งเสริมการบูรณาการกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินให้มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
เงินทุนชุมชน ให้เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและบริหารจัดการชุมชน

- 311 (๓) กลไกการดาเนินงาน
๑) คณะกรรมการศูน ย์จัดการกองทุน ชุมชน ประกอบด้ว ย ประธาน รองประธาน
เหรั ญ ญิ ก เลขานุ ก าร ประชาสั ม พั น ธ์ กรรมการฝ่ า ยบริ ห ารจั ด การหนี้ และกรรมการฝ่ า ยกิ จ กรรมอื่ น ๆ
โดยคณะกรรมการฯ มีที่มา ๒ ส่วน คือ
- ตัวแทนจากกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
อย่างน้อยกลุ่มละ ๑ คน
- ผู้นําชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน/ชุมชน (มีจํานวนไม่เกินกึ่งหนึ่ งของกรรมการ
จากข้อ ๑))
ทั้งนี้ จํานวนคณะกรรมการขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการบริห ารจัดการของ
ศูน ย์ จั ด การกองทุน ชุ มชนแต่ ล ะแห่ ง โดยให้ นายอําเภอเป็นผู้ แต่งตั้ งคณะกรรมการศูนย์ จัดการกองทุ นชุมชน
ตามที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเสนอ
๒) ที่ปรึกษาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น
(๔) ขันตอนการดาเนินงาน
๑) สารวจ/จัดทาฐานข้อมูล คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสํารวจข้อมูล
กองทุนชุมชนที่ดําเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชนว่ามีกองทุนที่จัดตั้งโดยประชาชน และกองทุนที่เกิดจากการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครั ฐ และเอกชน เท่ าใด พร้อมทั้ง จัด ทําฐานข้อมู ล ลู กหนี้ แต่ ล ะกลุ่ ม /กองทุ นที่ เป็น สมาชิ ก
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และนําข้อมูลที่ได้ของแต่ละกลุ่ม/กองทุนมาจัดทําเป็นทะเบียนฐานข้อมูลภาวะหนี้สิน
ครัวเรือนของหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นรายครัวเรือน

๒) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล /จั ด ประเภทลู ก หนี วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล กองทุ น ชุ ม ชน เกี่ ย วกั บ
สถานภาพของกลุ่ม/กองทุนชุมชนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยวิเคราะห์ถึงที่ม าและวัตถุประสงค์ของกองทุน
เงินทุนปัจจุบัน สมาชิกกองทุน คณะกรรมการกองทุน ระเบียบ/ข้อบังคับ กิจกรรมของกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม

- 312 รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา/ข้อจํากัด และอุปสรรค เพื่อจะได้ทราบถึงสถานการณ์ของแต่ละกลุ่ม/
กองทุนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน และทราบถึงแหล่งเงินทุนในหมู่บ้าน/ชุมชน
๓) ประชุมหารื อ/เจรจา/หากองทุน รั บผิดชอบ คณะกรรมการศู นย์ จัดการกองทุ น
ชุมชนเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ (กลุ่ม/กองทุนที่ลูกหนี้ที่เ ป็นสมาชิกได้กู้ยืม) เพื่อตกลงให้
ความช่วยเหลือในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ย/ค่าปรับ การยืดระยะเวลาการผ่อนชําระ
คืน การกํ าหนดวงเงิน กู้ ใ หม่ เป็ น ต้ น แล้ ว หากลุ่ ม /กองทุ นใดกองทุ น หนึ่ ง เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบเพี ย งกองทุ นเดี ย ว
โดยคํานึงถึงการเป็นสมาชิกของลูกหนี้ และจํานวนวงเงินกู้ที่เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของกลุ่ม/กองทุนนั้น ๆ
๔) บริหารจัดการหนี ประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพื่อดําเนินการ
ปรับโครงสร้างหนี้/โอนภาระหนี้/ปรับเปลี่ยนสัญญา
๑) กรณีปรับอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ให้เท่ากัน ดําเนินการ ดังนี้
- หลั ง จากที่ป ระชุ ม มีม ติ ปรั บ ลดอั ตราดอกเบี้ ย ของกลุ่ ม /กองทุ น ให้ เ ท่า กั น
คณะกรรมการกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้องประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่สมาชิก
กลุ ่ม /กองทุน ของตน พร้อ มทั้ง จัด ทํา /ปรับ แก้ไ ขระเบีย บข้อ บัง คับ กลุ ่ม /กองทุน หรือ ปรับ /ยืด ระยะเวลา
การชําระคืนเงินกู้ ให้เป็นไปตามมติ (กู้พร้อมกัน ส่งใช้คืนพร้อมกัน หรือไม่พร้อมกันก็ได้)
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยส่วนต่างของกลุ่ม/กองทุน อาจนํามาจัดสรรเป็น สวัส ดิการ
ชุมชนหรือสาธารณประโยชน์ โดยให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นตัวกลางดําเนินการในภาพรวม ของหมู่บ้าน/
ชุมชน หรือจะมอบให้กลุ่ม/กองทุนใด ๆ เป็นผู้ดําเนินการก็ได้ ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม
- กําหนดให้กลุ่ม/กองทุนที่จะเข้ามารับผิดชอบในการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑
ครัวเรือน ๑ สัญญา โดยพิจารณาจากการแบ่งกลุ่มลูกหนี้/จัดประเภทลูกหนี้ตามวงเงินหนี้ ให้เหมาะสมกับเงินทุน
(สภาพคล่องทางการเงิน) ของกลุ่ม/กองทุน และการเป็นสมาชิกกลุ่ม/กองทุนของลูกหนี้ รวมถึงข้อจํากัดในเรื่อง
ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม/กองทุน
- เมื่ อหาข้ อตกลงร่ วมกั นระหว่ างลู กหนี้ กั บเจ้ าหนี้ และได้ กองทุ นที่ จะเข้ ามา
รับผิดชอบในการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา ให้ทางคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุ มชนเป็น
ตัวกลางประสานลูกหนี้ เจ้าหนี้ และคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุนที่เป็นผู้รับผิดชอบหนี้มาทําการถ่ายโอนภาระ
หนี้สิน โดยทําสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ระหว่างลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้กับคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุน ที่รับเป็น
เจ้าหนี้ ซึ่งการพิจารณาว่าจะให้กลุ่ม/กองทุนใดเป็ นผู้ให้กู้รายใหม่จะต้องพิจารณาดูว่าลูกหนี้ที่ปรับ โครงสร้างหนี้
เป็น สมาชิก ของกลุ ่ม /กองทุน นั ้น ด้ว ยหรือ ไม่ เมื ่อ ได้แ หล่ง เงิน กู ้ กลุ ่ม /กองทุน ผู ้เ ป็น เจ้า หนี ้ เรี ย กลู ก หนี้
มาทําสัญญาใหม่และมอบเงิน/ชําระหนี้ในสัญญาเดิม
๒) กรณี ไ ม่ ส ามารถปรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ของกลุ่ ม /กองทุ น ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ศูนย์
จัดการกองทุนชุมชนให้เท่ากัน (ดอกเบี้ยไม่เท่ากัน) ดําเนินการ ดังนี้

- 313 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อหารือแนวทางการบริหาร
จัดการหนี้ร่วมกัน โดยดําเนินการภายใต้ข้อจํากัดและความต่างของดอกเบี้ย
- กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการหนี้ เพื่อให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่
(๕) สนับ สนุน ครัว เรือ นเป้า หมาย การบูร ณาการกองทุน ชุม ชนเพื่อ ส่ง เสริม อาชีพ
และสร้า งรายได้ใ ห้กับ คนในชุม ชน ถือ เป็น บทบาทสํา คัญ ของคณะกรรมการศูน ย์จัด การกองทุน ชุม ชน
ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครัวเรือนเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา ให้สามารถ
ใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางการดําเนินงาน
(๖) ติดตามการดาเนินงาน ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานทุกระดับ ดังนี้
๑) พัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานฯ/พัฒนาการอําเภอ ติดตาม กํากับดูแล รวมทั้ง
กําชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ความสําคัญในการดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนย์จัดการกองทุ น ชุ ม ชน
ตามแนวทางที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนกํา หนด ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ที่ กํา หนด และเมื่อดําเนินงาน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา ครบตามเป้าหมายที่ กรมการพัฒนาชุมชน
กําหนดแล้ว ให้คอยติดตาม สนับสนุน และควบคุมให้มีคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต่อไป
๒) นัก วิช าการพัฒ นาชุม ชนจัง หวัด ต้อ งติด ตาม สนับ สนุน และกํ า กับ ดูแ ล
ให้คําแนะนําเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอย่างสม่ําเสมอ หากมีข้อติดขัดในการดําเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ให้ลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
๓) พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ควรให้ความสําคัญในการติดตาม
ผลการดํ า เนิ น งานของศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน อย่ า งต่ อ เนื่ อ งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ รั บ ทราบถึ ง ปั ญ หา/อุ ป สรรค
และให้คําแนะนํารวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
๔) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ควรติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการฯ เป็ นประจํ า เพื่อรั บ ทราบปั ญหา ไม่ว่าจะเป็น ด้านหนี้ สิ น หรือการประกอบอาชีพ รวมทั้งส่ งเสริ ม
สนั บสนุ น ให้ ครัว เรื อนมีการจัดทําบั ญชีครั วเรือน เพื่อให้รู้ร ายรับ รายจ่ าย รู้ต้นทุน ป้องกันจุดรั่ว ไหล นําไปสู่
การจัดทําแผนพัฒนาครัวเรือน ซึ่งคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจะนําข้อมูลที่ได้มาวางแผนและจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง นํามาปรับใช้ในการดําเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๓

๓.๓ การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ส่ ง เสริ ม การประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างกว้ างขวาง รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
พัฒ นายกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานของผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม ช่อ งทางการตลาดแก่ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ
ผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและพัฒนา
ศัก ยภาพของหมู่บ้ า น/ชุ ม ชน ให้ มี ค วามพร้ อ มในการรองรั บ นัก ท่ อ งเที่ ยวและการขยายตั ว ของอุ ตสาหกรรม
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ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
๓.๓.๑ โอทอป เทรดเดอร์ (OTOP Trader)
(๑) ความเป็นมา
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาสินค้า OTOP ระดับ
๑ – ๓ ดาว ให้มีคุณภาพ และมีตลาดจําหน่าย กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมยกระดับ ของ
มาตรฐานสิน ค้า และการเพิ ่ม ยอดจํ า หน่า ยสิน ค้า OTOP โดยให้ม ีก ารคัด เลือ กผู ้ที ่ม ีค วามสามารถ
ด้านการตลาด เรียกชื่อว่า “โอทอป เทรดเดอร์” เพื่อทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการพัฒนาและจําหน่ายสินค้า OTOP
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
(๒) วัตถุประสงค์
๑) เป็นตัวกลางในการจําหน่ายสิน ค้า OTOP ที่มีคุณภาพ มาตรฐานและศักยภาพ
ทางการตลาด แต่ขาดโอกาสและช่องทางในการจําหน่าย
๒) ดําเนินการกระจายสินค้า OTOP จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ไปยังผู้ซื้อทั้งที่อยู่
ภายในจังหวัด ระหว่างจังหวัด รวมถึงต่างประเทศ
๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า OTOP ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
๔) จัดหาแหล่งจําหน่ายสินค้า OTOP ในทุกรูปแบบ
(๓) กลไกการดาเนินงาน
๑) OTOP Trader ระดับประเทศ
๒) OTOP Trader ระดับจังหวัด
(๔) ขันตอนการดาเนินงาน
๑) OTOP Trader ระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ผู้มีอํานาจประกาศ
การเป็น OTOP Trader ระดับจังหวัด
การดาเนินกิจกรรมของ OTOP Trader ระดับจังหวัด
- แสวงหา รวบรวม และคัดเลื อกสิ นค้า OTOP ที่มีคุณภาพ มาตรฐานแต่ข าด
โอกาสและช่องทางในการจําหน่าย
- พัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและพร้อมจําหน่าย
- สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ในรู ป แบบเงิ น สด หรื อ ประสานให้ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP
นําสินค้ามาฝากขายกับตนเอง
- นํา สิน ค้า OTOP วางจํา หน่า ยในทุกช่อ งทาง อาทิ การจํา หน่า ยในร้านของ
OTOP Trader ระดับจังหวัด ส่งไปจําหน่ายในหน้าร้านของ OTOP Trader ระดับจังหวัดอื่น ๆ การจําหน่ายในงาน
แสดงและจํา หน่า ยสิน ค้า การจํา หน่า ยในห้า งสรรพสิน ค้า การจํา หน่า ยออนไลน์ การจําหน่ายในร้านค้าของ
OTOP Trader ระดับประเทศ เป็นต้น

- 315 - ให้คําแนะนําผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการผลิตและพัฒนาสิน ค้า ให้ตรง
กับความต้องการของตลาด
- ดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มช่อง
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 และกรรมการอื่นจํานวนไม่เกิน ๒๐ คน
การดาเนินกิจกรรมของ OTOP Trader ระดับประเทศ
- แสวงหา รวบรวม และคัดเลือกสินค้า OTOP จาก OTOP Trader ระดับจังหวัด
เพื่อเป็นตัวกลางในการจําหน่าย
- พัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและพร้อมจําหน่าย
- สั่งซื้อสินค้าจาก OTOP Trader ระดับจังหวัดในรูปแบบเงินสด หรือประสานให้
OTOP Trader ระดับจังหวัดนําสินค้ามาฝากขายกับตนเอง
- นํา สิน ค้า OTOP วางจํา หน่า ยในทุกช่อ งทาง อาทิ การจํา หน่า ยในร้านของ
OTOP Trader ระดับประเทศ ส่งไปจําหน่ายในหน้าร้านของ OTOP Trader ระดับจังหวัด การจําหน่ายในงาน
แสดงและจําหน่ายสินค้า การจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า การจําหน่ายออนไลน์ เป็นต้น
- จัดทําร้าน OTOP Trader ระดับประเทศ และขยายสาขาไปยังจังหวัดต่าง ๆ
- ให้คําแนะนํา OTOP Trader ระดับจังหวัด ในการผลิตและพัฒนาสินค้า ให้ตรง
กับความต้องการของตลาด
- ดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มช่อง
ทางการจําหน่ายให้กับสินค้า OTOP โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๐๕๗
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(๑) ความเป็นมา
โครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ
ประชารัฐ พัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับ
ทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอยรวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่
ค้าขาย โดยภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้าขายให้ประชาชนสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินโครงการตลาด
นัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
เห็ น ชอบให้ ก ระทรวงมหาดไทยดํ า เนิ น โครงการตลาดประชารั ฐ โดยการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ มีแนวคิดการดําเนินงาน “พัฒนาตลาดใหม่
ขยายพื้นที่ตลาดเดิม” วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่ ทําให้ตลาดในภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน
เปลี่ยนชื่อจาก “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่ วยไทย 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) กลไกการดาเนินงาน
๑) คณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาด
ประชารัฐ
๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจําจังหวัด
(๓) ขันตอนการดาเนินงาน
๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนํางบประมาณ ดําเนินการ ดังนี้

- 317 - กิ จกรรมบั งคั บ ได้ แก่ การจั ดประชุ มเชิ งปฏิบั ติ การคณะกรรมการบริ หารตลาด
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวน/ประเมินผลการดําเนินงานตลาดที่ผ่านมา และกําหนดแผนการ
ดําเนินงานส่งเสริมตลาดโดยใช้แนวคิดส่ว นผสมทางการตลาด 7Ps (Products, Price, Place, Promotion,
People, Physical Evidence และ Process) เป็นกรอบแนวคิดในการประเมินผลและกําหนดแผนงาน ทั้งนี้
ให้นําผลการประเมินโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ในปีที่ผ่านมา มาประกอบการจัดทําแผนด้วย
- กิจกรรมเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่บังคับสามารถดําเนินการได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
สภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ อาทิ
 การนํ า คณะกรรมการบริ ห ารตลาดไปศึ ก ษาดู ง านตลาดต้ น แบบที่ ป ระสบ
ผลสําเร็จ
 การพัฒนาเทคนิคการขายให้กับผู้ประกอบการในตลาดที่ยังขาดประสบการณ์
 การสร้างจุดขายของตลาด เช่น ตลาดปลอดโฟม (No Foam) ตลาดปลอดพลาสติก
(No Plastic) ตลาดอินทรีย์ เป็นต้น
 การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสิ น ค้ า ในตลาดนั ด ชุ ม ชนให้ มี ม าตรฐานและปลอดภั ย
เช่น การจัดให้มีการสุ่มสํารวจสินค้าโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 การส่งเสริมให้เป็นตลาดกลางในการระบายสินค้าชุมชน
 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารจัดการตลาด (Chief Marketing Officer : CMO)
 การปรับภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอกของตลาดให้น่าซื้อ
 การพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในตลาด
 การประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการรับรู้ทางสื่อออนไลน์
 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด
และตลาดประชารัฐ Modern Trade
๒) จัง หวัด /อํา เภอ ประสานขอรับ การสนับ สนุน งบประมาณจากภาคส่ว นต่า ง ๆ
เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการ/กิ จ กรรมตามแผนที่ ดํา เนิ น การจั ด ทํา (ในกรณี ที่ ง บประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
จากกรมการพัฒนาชุมชนไม่สามารถดําเนินการได้หรือไม่เพียงพอ)
๓) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ติดตามการดําเนินงาน
ร่วมกับผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) ในพื้นที่
๔) ติดตามการดําเนินงานโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
๕) สรุปผลการดําเนินงานโครงการ รายงานผู้บริหารในระดับอําเภอและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๐๕๗

- 318 ๓.๔ การเสริมสร้างพลังชุมชน (Community
Empowerment)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
พลังชุมชนภายใต้แนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง ได้แก่ การบริหาร
จั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การพั ฒ นา
การสร้างผู้นําเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมการ
บริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างพลังชุมชน อาทิ
๓.๔.๑ โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและ
รายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) ความเป็นมา
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มุ่ ง เน้ น ให้ ป ระเทศไทย สามารถ
ยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน โดยมียุทธศาสตร์
ที่ส อดคล้ องและเกี่ย วข้องกับ ภารกิจ ของกรมการพัฒ นาชุมชน คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง (ภายใต้
แผนงานตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน ) ซึ่งได้กําหนดเป็นประเด็น การสร้ างความมั่น คงด้านอาชีพและรายได้ และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและภารกิจข้างต้น
รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ชุมชนพึ่งตนเองได้ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้
จัดทําโครงการสร้ างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ จํ านวน ๕๗,๒๑๗ หมู่บ้าน รวมประชาชนที่ได้รับการฝึ กอบรมอาชีพตามแนวทางการสร้ าง
สั มมาชีพชุมชน จํ านวน ๑,๕๙๕,๔๒๐ ครั วเรื อน (คน) และได้ ดําเนิ นการต่ อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จํ านวน ๖,๐๐๐ หมู่ บ้ าน รวมประชาชนที่ได้รั บการฝึ กอบรมอาชีพตามแนวทางการสร้างสั มมาชี พชุมชน จํานวน
๑๒๐,๐๐๐ ครัวเรือน (คน) ดังนั้น โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้าน จํานวน ๖๓,๒๑๗ หมู่บ้าน (จาก ๗๔,๖๕๕ หมู่บ้าน) ๑,๗๑๕,๔๒๐ ครัวเรือน (คน)
เป้าหมายสําคัญของโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คือ “รายได้” ทําให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ด้วยกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” สอนอาชีพที่เขาต้องการอยากทํา
โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดําเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย
(๒) กลไกการดาเนินงาน
๑) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (ครัวเรือนเป้าหมาย)
๒) ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ
๓) เครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพ

- 319 (๓) ขันตอนการดาเนินงาน

๑) เตรี ย มความพร้ อ มการสร้ า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชน โดยเจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชน
ดําเนินการ ดังนี้
- ค้ น หาปราชญ์ ชุ ม ชนด้ า นอาชี พ หมู่ บ้ า นละ ๕ คน โดยพิ จ ารณาจากผู้ ที่ มี
ความชํ า นาญหรื อ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการประกอบอาชี พ ประสบความสํ า เร็ จ จากการประกอบอาชี พ และ
เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ตลอดจนมีจิตอาสาที่จะถ่ายทอดและขยายผลไปยังบุคคลอื่น ๆ
- คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๒๐ ครัวเรือน (คน) ตามเงื่อนไข กล่าวคือ
เป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อย/ต่ํากว่าเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน (ตามข้อมูล จปฐ.) หรือเป็นครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการพัฒ นาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ของกรมการพัฒนาชุมชน หรือเป็นครัวเรือนที่มีความสนใจในการฝึกอบรมอาชีพ
๒) สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพ โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดําเนินการ ดังนี้
- สร้ า งที ม วิ ท ยากรสั ม มาชี พ ชุ ม ชน ด้ ว ยการสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การน้ อมนํ าหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งสู่ การสร้ างสั มมาชีพชุมชน การพั ฒ นาทักษะการเป็ นวิทยากร
ผู้ถ่ายทอดและการจัดการความรู้ด้านอาชีพ ให้ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ (หมู่บ้านละ ๕ คน) เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสร้างอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
- สํารวจและวิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอบรม (ปัจจัยความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพ โอกาสทางการตลาด การต่อยอดขยายผล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมาย
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เพื่อให้การประกอบอาชีพดังกล่าวประสบความสําเร็จและเกิดรายได้อย่างยั่งยืน
- กําหนดรู ปแบบและจัดทําแผนปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนา
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่โครงการฯ กําหนด
๓) สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการ ดังนี้
- ส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ใน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูก พืชผัก
สวนครัว เลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน และแปรรูปผลผลิตในบ้านเพื่อถนอมอาหาร (๒) การสร้างสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนโดยการบริหารจัดการขยะ จัดสุขลักษณะในบ้าน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ (๓) การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสั งคม โดยการปฏิบั ติตามศาสนกิจ/ตามพิธีกรรมความเชื่อเป็นประจํา การร่ว มกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา และออกกําลังกายเสริมสุขภาพ
- สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอบรม
ประกอบด้วย (๑) ความสําคัญ/ความจําเป็น/ความเป็นมา (๒) วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการในการประกอบอาชีพ
(๓) คุณภาพมาตรฐาน (๔) ตลาด/ช่องทางการตลาด (๕) การพัฒนาต่อยอดขยายผล และอื่น ๆ ที่จําเป็น และ
(๖) สาธิตวิธีการประกอบอาชีพให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การฟัง
การกระทําหรือการสาธิตดังกล่าว
- ฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย ณ สถานที่ที่ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพจัดเตรียมไว้ โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนฯ ประกอบอาชีพที่ได้ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
- สนับสนุนให้สถาบันการเงินหรือกองทุนชุมชน สนับสนุน/ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและช่ องทางการตลาดแก่ครั ว เรื อนเป้าหมาย (รวมถึงกลุ่ มอาชีพ/กลุ่ มสั มมาชีพชุมชน) เพื่อให้ ส ามารถ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ได้อย่างต่อเนื่อง
๔) จัดตังและพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดําเนินการ ดังนี้
- คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ และประกอบอาชีพตามที่ได้
ฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน และมีความสนใจต้องการรวมเป็นกลุ่มอาชีพ
- ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม อาชี พ ตามแนวทางการบริ ห ารกลุ่ ม อาชี พ หลั ก 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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ที่เกี่ยวข้อง
- สนับ สนุนให้ชุมชนจัดระบบบริห ารการจัดการเงิน ทุนประกอบอาชีพ ส่ งเสริม
ช่องทางการตลาด เพื่อให้กลุ่มสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕

๓.๔.๒ การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล

(๑) ความเป็นมา
ด้ ว ยรั ฐ บาล กํ า หนดให้ ก ารจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทุ ก ระดั บ ต้ อ งมี ค วามเชื่ อ มโยงและ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความต้องการของประชาชน ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ จึงได้มีการบูรณาการด้านการจัดทําแผน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. ๒๕๖๒ (One Plan) ส่งผลให้การจัดทําแผนและ
ประสานแผนระดับต่าง ๆ ต้องมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับ
กรมการพัฒนาชุมชน โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลเพื่อให้สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และ
สอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคที่เป็นการบูรณาการการ
ทํา งานของทุก หน่ว ยงานในพื้น ที่ เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจัด ทํา แผน และ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. ๒๕๖๒
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๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) กลไกการดาเนินงาน
๑) คณะกรรมการบูร ณาการนโยบายพัฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) โดยมีน ายกรัฐ มนตรี
เป็นประธาน และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
๒) คณะกรรมการนโยบายการบริห ารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูร ณาการ
(ก.น.จ.) โดยมีน ายกรัฐ มนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็น
กรรมการและเลขานุการ
๓) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
เป็ น ประธาน และผู้ แ ทนสํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) เป็ น อนุ ก รรมการ
และเลขานุการ
๔) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) โดยมีหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
เป็น ประธาน และข้า ราชการในสัง กัด กระทรวงมหาดไทยที่ป ลัด กระทรวงมหาดไทยแต่ง ตั้ง เป็น กรรมการ
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) ขันตอนการดาเนินงาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริห ารงานตําบลแบบบูร ณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีบูร ณาการ
แผนชุมชนระดับตําบล โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ขันตอนที่ ๑ วิเคราะห์ปัญหา คณะกรรมการบริหารงานตําบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)
ร่ วมกั บคณะกรรมการศู นย์ ประสานงานองค์การชุ มชนระดับตํ าบล (ศอช.ต.) และผู้ เกี่ ยวข้อง นํ าแผนชุ มชนหรื อ
แผนพัฒนาหมู่บ้านของทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในตําบลมาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยค้นหาปัญหาของตําบล ความจําเป็น
เร่งด่วนของปัญหา ปัจจัยสาเหตุของปัญหาจากภายในหรือภายนอกชุมชน ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในตําบล
อย่างไร โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย เงินออม และหนี้สินจากข้อมูล
พื้นฐานของครัวเรือน เช่น ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (ข้อมูล จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ข้อมูล

- 323 บัญชีครัวเรือน เป็นต้น เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างมี เป้าหมาย
และกําหนดเป็นประเด็นปัญหา เช่น ประเด็นแหล่งน้ํา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด เป็นต้น
ขันตอนที่ ๒ จัดทาแผนพัฒนาตาบล โดยนําข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เจาะลึกแต่ละด้าน
เช่น ทุนชุมชนทั้งที่เป็ นเงินและไม่ใช่เงิน ธุรกิจชุมชน วั ฒนธรรมชุมชน สุ ขภาพของประชาชน เป็นต้น ของแต่ละ
หมู่บ้าน/ชุมชน มารวบรวมเป็นข้อมูลระดับตําบล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจํากัด ของ
หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความแม่นยํา ชัดเจน สามารถนํามากําหนดทิศทาง/เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับ
บริบทของตําบล สําหรับการวางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล มีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
๑) วิเคราะห์หมู่บ้าน/ชุมชน โดยนําข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ชุมชนและข้อมูลพื้นฐานของ
ครัวเรือนมาวิเคราะห์ เพื่อให้รู้ว่าในตําบลมีทรัพยากรอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข
๒) ค้น หาโอกาสและแนวทางแก้ไ ขปัญ หา โดยสามารถใช้ข้อ มูล พื ้น ฐาน ของ
ครัวเรือนเพื่อวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในมิติด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้านการเรียนรู้ ด้านสุข
ภาวะ เป็นต้น เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตําบล โดยบูรณาการและจัดทําเป็นโครงการ
ต่าง ๆ ตามประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมของตําบล
๓) กํา หนดทิ ศ ทางหรือ เป้ าหมายการพัฒ นา ระยะสั้ น ระยะกลาง หรือ ระยะยาว
โดยใช้ข้อมูลในการค้นหาปั ญหา สาเหตุ การจั ดลํ าดับและประเมินตนเอง เพื่อนํามากําหนดเป้าหมายหรือทิศทาง
การพัฒนาระดับตําบล
๔) กําหนดรายละเอียดการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา ได้แก่ การนําปัญหาที่ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบในวงกว้าง มาเป็นประเด็นในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
๕) จั ดกลุ่ มแผนงาน/โครงการ/กิ จกรรมเพื่ อแสวงหาแหล่ งงบประมาณให้ เหมาะสม
โดยคณะกรรมการบริหารงานตําบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ
ตําบล (ศอช.ต.) และผู้เกี่ยวข้อง ต้องรู้แหล่งงบประมาณเพื่อจะได้ประสานเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้
สามารถจัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ทําเองได้ เช่น การลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยการปลูก
ผักสวนครัว ลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น หรือลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องทําร่วม เป็นแผนที่ต้องประสานขอความร่วมมือ
กับหลายภาคส่วน โดยร่วมกันในด้านทรัพยากรบุคคลหรือเงิ น เช่น โครงการดูแลสุขภาพชุมชน ร่วมกับสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ โครงการปลูกข้าวพันธุ์ดีร่วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ เป็นต้น
- แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ ต้ อ งขอรั บ การสนั บ สนุ น เป็ น แผนที่ ต้ อ งมี
การประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและเป็นปัญหาร่วมกัน
หลายพื้นที่ หากสามารถจัดทํารายละเอียดต่าง ๆ ได้ครบถ้วนและสอดคล้อ งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ย่อมมีโอกาสได้รับการสนับสนุน
สูงกว่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ชัดเจน

- 324 การจัดลําดับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้พิจารณายึดหลักความสําคัญ ความจําเป็น
หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านเวทีประชาคม โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น
การอภิปรายถึงความสําคัญของโครงการ การใช้เสียงส่วนใหญ่จากการออกเสียงสนับสนุนในเวทีประชาคม หรือ
การประเมินข้อมูลด้วยตารางวิเคราะห์คะแนนความสําคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้หมู่บ้าน/
ชุมชนสามารถแสวงหาความร่ว มมือและโอกาสในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนในทุกระดับ
ขันตอนที่ ๓ ประเมินผลแผนพัฒนาตาบล เพื่อให้แผนพัฒนาตําบลมีประสิทธิภาพ
โดยสํ านักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอดําเนิ นการตรวจสอบความสมบู รณ์ของการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาตําบล
รวมถึงตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาตําบลตามแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาตําบลที่
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕

๓.๔.๓ การบริหารการจั ดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้น ฐาน (ข้อมูล จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

(๑) ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๐ อนุมัติให้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช. ๒ค) เป็น ประจําทุก ๒ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นไป และคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
(กชช.) มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๓๒ มอบหมายให้ ก ระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นไป นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๖ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทใช้ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช. ๒ค) และข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานพัฒนาชนบท
วางแผนพัฒนา อนุมัติโครงการ และการติดตามการปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาชนบท ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน

- 325 ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยบริหารจัดเก็บ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้พัฒนาฐานข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ค
เพื่อการนําข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาโดยตลอด
ข้อมูล จปฐ. คือ ข้อมูล ในระดับ ครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจําเป็นพื้นฐานของ
คนในครัวเรือนด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพชีวิต
ในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ สําหรับข้อมูล กชช. ๒ค คือ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านที่แสดงถึง
ระดับการพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้านในเขตชนบท สําหรับห้วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. จัดเก็บทุกปี และข้อมูล กชช. ๒ค จัดเก็บทุก ๒ ปี
สําหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค กรมการพัฒนาชุมชน
ได้นํ าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบั นทึก ประมวล และรายงานผลการจัดเก็บ โดยเริ่มให้ บ ริการในลั กษณะ
Web Service (http://ebmn.cdd.go.th) มาตั้ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อ มาในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดรัฐบาล
ด้า น Smart Government ดัง นั้น เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารจัด เก็บ ข้อ มูล กรมการพัฒ นาชุม ชน
จึงได้ดําเนิน การจัดเก็บ ข้อ มูล จปฐ. และข้อ มูล กชช. ๒ค ด้ว ยเครื่องมือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ตั้ง แต่ปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็ น ต้นไป เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐ บาลในการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง 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
เพื่อการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๓) กลไกการดาเนินงาน
๑) คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
๒) คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด
๓) คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอําเภอ
๔) คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับตําบล
๕) อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
๖) ครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
๗) ผู้นําชุมชนท้องถิ่น/ท้องที่ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) ขันตอนการดาเนินงาน
ขันตอนที่ ๑ การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

- 326 ๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ สํารวจและกําหนดครัวเรือนเป้าหมายในการ
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และหมู่บ้านเขตชนบท (เขตองค์การบริห ารส่ว นตําบล และเทศบาล
ตําบลที่ยกฐานะจาก อบต.) ในการจักเก็บข้อมูล กชช. ๒ค รวมถึงจัดทําคําสั่งคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ
ทุกระดับ และคําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒) คณะทํางานบริห ารการจัด เก็บ ข้อมู ล ฯ ทุกระดับ วางแผนให้ การสนับ สนุนการ
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)
๓) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ ประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)
๔) สํ านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ด/อํ าเภอ ร่ วมกั บผู้ ประสานงานโครงการฯ (ถ้ ามี )
กําหนดการประชาสั มพันธ์สร้างการรับรู้ แก่ประชาชน เพื่อให้ความร่วมมือในการจั ดเก็บข้ อมูลความจําเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)
ขันตอนที่ ๒ การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพืนฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช. ๒ค)
๑) กําหนดการจั ดเก็ บ ข้อมูล ความจําเป็น พื้น ฐาน (จปฐ.) และข้อมูล พื้น ฐานระดั บ
หมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ตามห้วงระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ทั้งนี้ สําหรับการจัดเก็บข้อมูล ความจําเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ให้จัดหาอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จํานวน ๒๐ - ๓๐ คน ต่อตําบล/อปท.
๒) คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูล ฯ ทุกระดับ นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ทันที เมื่อเริ่ม
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ
ขันตอนที่ ๓ การตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ความจ าเป็ น
พืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)
๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จัดประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บ
ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตําบล ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บ ริห ารท้อ งที่
ผู้นํา ชุม ชน และผู้แ ทนครัว เรือ น เพื่อ ตรวจสอบยืน ยัน ความถูก ต้อ งครบถ้ว นของข้อ มูล ความจําเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)
๒) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จัดประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บ
ข้อมูล ความจํ าเป็ น พื้น ฐาน (จปฐ.) และข้ อมูล พื้นฐานระดั บหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ระดับอําเภอ ประกอบด้ว ย
คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอําเภอ ให้รับทราบและร่วมตรวจสอบยืนยัน ความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ที่ผ่านการรับรองตามข้อ ๑)
๓) ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด โดยคณะทํางาน
บริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลฯ ที่ผ่านการรับรองตามข้อ ๒)
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ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลฯ ก่อนที่จะนําไปใช้ประโยชน์ กรณีที่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ ทําหนังสื ออุทธรณ์
ต่อกรมการพัฒนาชุมชน
ขันตอนที่ ๔ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.) และ
ข้อมูลพืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)
๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานรับผิดชอบตัว ชี้วัด ฯ
และภาคีก ารพัฒ นา บูร ณาการแผนพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ของประชาชน ระดับ อํา เภอ/จัง หวัด โดยใช้ข้อมูล
ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นเป้าหมายดําเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนี้
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับอําเภอ จํานวน ๘๗๘ อําเภอ
อําเภอละไม่น้อยกว่า ๑ แผน
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวัด
จังหวัดละไม่น้อยกว่า ๑ แผน
๒) สํ านั กงานพัฒ นาชุมชนจั งหวัด รายงานแผนพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามข้อ ๑) ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบตามช่องทางการรายงานที่กําหนด
๓) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ และภาคี
การพัฒนา ร่วมพิจารณารายงานการวิเคราะห์เชิงพื้นที่พร้อมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
อนาคต ระดับจังหวัด
๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๒๗๕ - ๗๖

- 328 ๓.๔.๔ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชน

ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) / อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
(๑) ความเป็นมา
อาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาสมัครจากราษฎรในท้องถิ่นที่มีจิตใจเสียสละ มีความสมัครใจ
อาสามาปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมในด้านการพัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑. อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู่บ้านให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในหมู่บ้านหนึ่ง เรียกชื่อ
ย่อว่า “อช.” มีจํานวนหมู่บ้านละอย่างน้อย ๔ คน โดยให้มีจํานวนหญิงชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และ ๒. ผู้นา
อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้
ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นําของอาสาพัฒนาชุมชนในตําบลหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “ผู้นํา อช.” มีจํานวน ๒ คน
(ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน)
(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
(๓) กลไกการดาเนินงาน
๑) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
๒) ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.)

- 329 (๔) ขันตอนการดาเนินงาน
๑) สร้างผู้นา 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 ผู้นา 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 ผู้นา อช.
- จัดทําระบบติดตาม ประเมินผล แบบ Online Real-time
- ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของผู้นํา อช./อช. ทุกขั้นตอน
- สร้างทีมพี่เลี้ยง (Mentor) โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทํางานคู่กับ ผู้นํา อช./อช. ในพื้นที่
- ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้นํา อช./อช. ที่มีผลงานดีเด่น
- ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เข็มเชิดชูเกียรติ ผู้นํา อช./อช.
- ขออนุมัติเพิ่มค่าตอบแทน ผู้นํา อช.
หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)
(๑) ความเป็นมา
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) หรือ “Community Organization Network
Center” เรียกโดยย่อว่า “CON Center” เป็นองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวมพลังระหว่างผู้นํากลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ตําบล ในการทํางานร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กํานัน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประสานกับภาครัฐและภาคประชาชน ในการบริหารจัดการชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ประชาชนสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้ และนําไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โดยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ดํา เนิ น การภายใต้ ร ะเบี ย บกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนว่ า ด้ ว ยการดํา เนิ น งาน
ศูน ย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกําหนดโครงสร้าง ศอช. ไว้ ๓ ระดับ คือ ศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอําเภอ (ศอช.อ.) และศูนย์ประสานงาน

- 330 องค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบการดําเนินงานของ ศอช.
จากระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชน และ
เพื่อเสริมสร้างกลไกการรวมพลังภาคประชาชน
(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) กลไกการดาเนินงาน
๑) คณะกรรมการกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
๒) คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)
๓) คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอําเภอ (ศอช.อ.)
๔) คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.)
(๔) ขันตอนการดาเนินงาน
๑) เสริมสร้างศักยภาพของ ศอช. ในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
- พัฒนาศักยภาพ ศอช. เพื่อส่งเสริมให้ 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. ทุกระดับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในลักษณะพี่สอนน้อง
- 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
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ดํ า เนิน การพั ฒ นาสตรี ม าตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และการมีส่วนร่วมในสังคม โดยกระตุ้นให้
สตรี มีความคิดริ เริ่ ม ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ มีความเชื่อมั่น ในตนเอง สามารถช่ว ยตนเองและครอบครัว
ตลอดจนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและพัฒนาองค์กร
สตรีแต่ละระดับ เพื่อเป็นแกนนําในการคิด ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการเชื่อมประสาน และบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี
โดยดําเนิน การพัฒนาสตรี ภายใต้ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยคณะกรรมการพัฒ นาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(๒) กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) และฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
(๓) กลไกการดาเนินงาน
๑) สมาคมผู้นําสตรีพัฒนาชุมชนไทย
๒) คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค
๓) สมาคมผู้นําสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด
๔) คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด
๕) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ
๖) คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล
๗) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
(๔) ขันตอนการดาเนินงาน
๑) เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี (กพสภ./กพสจ./กพสอ./กพสต./กพสม.)
- สื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในภารกิจงานสตรีทุกระดับ

- 332 - สร้างองค์กรสตรีทุกระดับให้มีอาชีพมั่นคง
- สร้างองค์กรสตรีทุกระดับให้มีจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน
- สร้างองค์กรสตรีทุกระดับให้ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
- สร้างองค์กรสตรีทุกระดับให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคม
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสตรี (กพสภ./กพสจ./กพสอ./กพสต./กพสม.)
- องค์กรสตรีทุกระดับร่วมกันวางแผนและกําหนดภารกิจ
- องค์ กรสตรี ทุ กระดั บ ร่ ว มดํ าเนิ น กิ จกรรมพั ฒ นาชุ มชน อาทิ การสร้ างอาชี พ
และรายได้ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สร้างสั มมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน) การพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา
โมเดล” เป็นต้น
- องค์กรสตรีทุกระดับดําเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- องค์กรสตรีทุกระดับดําเนินกิจกรรมออมเงิน ออมบุญ ออมความดี
๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสตรี (กพสภ./กพสจ./กพสอ./กพสต./กพสม.)
- ประกวดผู้นําองค์กรสตรีต้นแบบทุกระดับ
- สานพลังเครือข่ายองค์กรสตรีทุกระดับจัดกิจกรรมรวมพลังสตรี ทําความดีเพื่อแผ่นดิน
- เครือข่ายองค์กรสตรีทุกระดับรวมพลัง ประชาสั มพันธ์ความดี ผ่ านสื่ อสั งคม
ออนไลน์ต่าง ๆ
๔) ส่งเสริมบทบาทขององค์กรสตรีในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด
- ส่ง เสริม ให้ส ตรีเ ป็น แกนนํา สํ า คัญ ในการเสริม สร้า งให้ค รัว เรือ น ในพื ้น ที ่มี
ความมั่น คงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
- ส่งเสริมองค์กรพัฒนาสตรีและสมาชิกสตรีเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนตํา บล
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
- ส่ง เสริม ให้ส ตรีเ ข้า มามีบ ทบาทส่ง เสริม สตรี ใ ห้ เ ป็น แกนหลัก ในการสืบ สาน
พระราชปณิธ านสมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีน าถ พระบรมราชชนนีพัน ปีห ลวง ในการอนุรัก ษ์
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

- 333 - ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รสตรี เ ป็ น แกนหลั ก สํ า คั ญ ในการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมสตรี อาทิ
กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว
แข็งแรง จัดกีฬาสัมพันธ์สตรี การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- สนับสนุนให้สตรีเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมวันสําคัญเกี่ยวกับสตรี อาทิ วันแม่
แห่งชาติ วันสตรีสากล วันสตรีไทย เป็นต้น เพื่อเป็นการแสดงพลังของสตรีในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
- ส่งเสริม สนับสนุนสตรี ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการพั ฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน
- ส่ งเสริ ม สนั บสนุน สตรีขับเคลื่ อนกิจกรรมปลู กผั กสวนครั ว จัดเก็บเมล็ ดพัน ธุ์
ปันผัก ปันรัก ปันสุข
- ส่ งเสริ ม สนั บสนุนสตรีให้ ความร่ว มมือตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสํ านั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งกับกรมการพัฒนาชุมชน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข แก่ ป ระชาชน และเข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ตรี เ ป็ น แกนนํ า หลั ก ในการร่ ว มรณรงค์ ใ ห้ ค วามรู้
สร้างความเข้าใจในการป้องกัน รักษา และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕

การเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๑) ความเป็นมา
กรมการพัฒนาชุมชน
มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิ จชุ มชนฐานรากให้ มีความมั่นคง
และมี เสถี ยรภาพ โดยกรมการพั ฒนาชุ มชนให้
ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนใน
การสนับสนุ นนโยบายรั ฐบาลที่มุ่งสื บสาน รักษา
ต่ อยอด และพั ฒ นาประเทศตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อสร้างการพึ่งตนเอง
และรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา” ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งขับเคลื่อนภายใต้หลักการ
“๑ หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทังตาบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
(๒) กลไกการดาเนินงาน
๑) กลไกการประสานงานภาคีเครือข่าย
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๓) กลไกการติดตามประเมินผล
๔) กลไกการจัดการความรู้
๕) กลไกการสื่อสารสังคม
(๓) ขันตอนการดาเนินงาน
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) การจัดทําแผนปฏิ บัติการระดับตําบลในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
“ปิดหมู่บ้าน ๓ เดือน พวกเราอยู่ได้”
กิจกรรมที่ ๓ กระบวนการพัฒนาสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล ภายใต้กิจกรรม “วาไรตี้ผู้นํา เพราะคุณทําเรา
จึงตามไปดู”
กิจกรรมที่ ๕ ผู้นําการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เป็นการประกวดผลการดําเนินงานระดับ
ตําบล โดยพิจารณาคัดเลื อกตําบลที่มีผ ลการดําเนิ น งานดีเด่น (เขตตรวจราชการ ๑๘ เขตตรวจ) ซึ่งจะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนําไปพัฒนาตําบล
กิ จ กรรมที่ ๖ เวที ส รุ ป ผลการดํ า เนิ น งานโครงการเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาผู้ นํ า
การเปลี่ย นแปลงและการประกวดผู้นําการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ จํานวน ๑๘ ตําบล โดยพิจารณาคัดเลือกตําบล
ที่มีผลงานระดับดีเลิศ ซึ่งจะได้รับงบประมาณ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติผู้นําการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมที่ ๗ ถอดบทเรียนความสําเร็จ
หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๒๖๕

- 335 ๓.๕ การพัฒนาปัจจัยที่เอือในการขับเคลื่อนงาน (Enabling Factors) อาทิ
๓.๕.๑ รางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
สาขารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขารางวัลบริการภาครัฐ
(๑) ความเป็นมา
รางวั ล เลิ ศ รั ฐ สาขาการบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น รางวั ล ที่ ม อบให้ กั บ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญกําลังใจในการเชิดชูผลการปฏิบัติราชการ โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Consult)
การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) รวมทั้ง สร้างความภาคภูมิใจของผู้ที่
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นหรื อ ผลั ก ดั น การดํ า เนิ น งานให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ อั น นํ า ไปสู่ ก ารเพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพการบริห ารราชการที่ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของประชาชนได้อ ย่า งแท้จ ริง และ
การนําไปสู่แนวปฏิบัติห รือต้นแบบที่ดี (Best Practice) โดยมุ่งเน้น ทั้งกระบวนการ (Process) และผลลัพธ์
(Result) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
รางวัล เลิ ศ รั ฐ สาขาบริ การภาครั ฐ เป็ น รางวัล ที่แสดงให้ เ ห็ น ว่า ผลการทํางานของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ นที่ยอมรับ และเป็ นสิ่งยืน ยัน ความสํ าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บ ริการว่าสามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
การให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
(๒) วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงานราชการทุกแห่งอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ให้ได้รับบริการที่ดีเพิ่มขึ้น
๒) เพื่อเผยแพร่ผลสําเร็จจากการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน
ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน
๓) สร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่
๔) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานราชการและร่วมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี
กรมการพัฒนาชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๓๐๖ – ๑๑
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(๑) ความเป็นมา
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ พั ฒ นากลไก กระบวนการและสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิ ชอบแบบบู รณาการทั้งภายในและภายนอกองค์ กร โดยดําเนินงาน “โครงการพั ฒนาชุ มชนใสสะอาด”
ภายใต้วัต ถุป ระสงค์ เพื่อ พัฒ นากลไกและกระบวนการป้อ งกัน การทุจ ริต และประพฤติมิช อบแบบบูร ณาการ
ทั้งภายในและนอกองค์ก ร รวมถึง เพื่อ ให้ห น่ว ยงานในสัง กัด กรมฯ ยึด หลัก ธรรมาภิบ าล ความโปร่ง ใส และ
เสริมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกรมการพัฒนาชุมชนในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในสังคม ผ่านกระบวนการพัฒนาชุมชน
(๒) ขันตอนการดาเนินงาน
๑) ส่งเสริมและ
พั ฒ นาความโปร่ ง ใส โดยการกํ า หนด
แนวทาง แผนงานติ ด ตามประเมิน ผลการ
ดํ า เนิน ง าน แ ละ กา รใ ห้คํ า ป รึก ษา แ ก่
หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ในการดําเนินงาน
พัฒ นาชุมชนใสสะอาด ตามกรอบแนวทาง
ที ่กํ า หนด รวมถึง การส่ง เสริม การสร้า ง
แรงจูงใจ การให้ร างวัล แก่ห น่ว ยงานที่มี ผล
การดําเนินงานดีเด่น
๒) พัฒนาข้าราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติ ในการทํางาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริ ต โปร่ งใส เสริมสร้างทักษะในการดําเนินงานแก่บุคลากรในสังกัด เช่น ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดําเนินการทางวินัย ด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ และ
การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เป็นต้น
๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ด้านความโปร่งใส และธรรมาภิบาลของกรมการพัฒนาชุมชน
ผ่านภารกิจและกระบวนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ตําบล หมู่บ้าน เพื่อสร้างการเรียนรู้ ภายใต้ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เกิดเป็นเครือข่ายผู้นําที่มีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
๔) การประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงาน และนําผลการประเมินมากําหนดนโยบาย
ปรับปรุงแนวทาง แผนงาน โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๗๙
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เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ กาหนดให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจดูแลและจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทาบริการ
สาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง และการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่ง ต้ อ งท าเพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ น เพื่ อ การคุ้ ม ครองประโยชน์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ นหรื อ ประโยชน์ ข องประเทศ
เป็ น ส่ ว นรวม การป้ องกันการทุจริ ตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและ
ความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น เป็ น ส่ ว นราชการระดับกรมที่ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๓ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๔๖
มีภารกิจหลักสาคัญในการให้คาปรึกษาแนะนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและ
มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการกระจายอานาจและการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
จากราชการส่วนกลาง และนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาของราชการส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ กับ ประชาชนในพื้น ที่ ภายใต้วิสัย ทัศน์ “ส่ งเสริมองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้ตาม
มาตรฐานเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
กลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จาแนกเป็น ราชการบริหารส่วนกลาง
ประกอบด้วย ๑๘ สานัก/กอง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด และสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอ (สถอ.)
ช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลมุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ด้วยการเป็นระบบราชการที่ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือไว้ว างใจได้ตามแนวคิดระบบราชการ ๔.๐
ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน การมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีปัจจัยสาคัญ
ในการสานพลังทุกภาคส่วน สร้างนวัตกรรม และปรับสู่ความเป็นดิจิทัล ดังนั้น กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จึงนาแนวคิดระบบราชการ ๔.๐ มาสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารจั ด การและการจั ด บริ ก ารสาธารณะ ภายใต้ แ นวคิ ด
“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานพลังขับเคลื่อนท้องถิ่น 5G to 5G”
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แนวคิด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานพลังขับเคลื่อนท้องถิ่น 5G to 5G
เป็นแนวคิดที่มีจุดเน้น ๓ องค์ประกอบ คือ
ประการแรก การสานพลังระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เป็นหลักการการดาเนินงานสาคัญเพื่อบูรณาการการดาเนินงานไปร่วมกัน
ประการที่สอง 5G ที่เป็นรากฐานการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑. Good Finance (โปร่งใสพึ่งพาตนเองได้) ประกอบด้วย ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS)} การเพิ่มประสิทธิภ าพการจัดเก็บ ภาษีและพัฒ นารายได้ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
การรั บ ช าระภาษี ท้อ งถิ่ น ผ่ านธนาคารบนระบบบัญ ชีค อมพิว เตอร์ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ( e-LAAS)
ด้วยระบบ QR Payment, การตรวจสอบระบบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ข้อเสนอในการบริหารงานภาครัฐในช่วงสถานการณ์ COVID-19
๒. Good Plan and Participation (ใช้แผนดีมีส่ว นร่ว ม) การจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
๓. Good Governance (มีธรรมาภิบาล ดิจิทัล และกฎหมาย) ประกอบด้ว ย ระบบข้อมูล กลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO), การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น , การสอบสวนผู้ ดารงตาแหน่ งบางตาแหน่ง ในองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น และ
การปรับปรุงคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. Good Public Service (มาตรฐานบริการสาธารณะ) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และมาตรฐานบริการสาธารณะ
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การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, การส่งเสริม กากับ ติดตามการดาเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่น, การจัดเก็บข้อมูล
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริ หาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ELE) และการสร้างขวัญ กาลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประการที่สาม 5G ที่เป็นผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑. Good Health (สุขภาวะดี) ประกอบด้วย โครงการขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. Good Society (สังคมดี) ประกอบด้วย การออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก, มาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเปรียบเทียบปรับ, การจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กรอบแนวทางการดาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แก่ประชาชน และการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓. Good Education (การศึกษาดี) ประกอบด้วย กระบวนงานการรับนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔, การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test)
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เพื่อใช้สาหรับ
ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า (ปวช.๓) และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. Good Economy (เศรษฐกิจ ดี) การก่อสร้ างถนนทางหลวงท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
๕. Good Life (คุณภาพชีวิตดี) ประกอบด้วย อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
การส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษา, การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ
งานก่อสร้างและบารุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ,
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ตามภารกิจที่สาคัญ ได้แก่ ระบบแผนท้องถิ่น ระบบงบประมาณ ระบบบริการสาธารณะ
และการศึกษา ระบบการตรวจสอบและติดตาม ระบบบริหารงานบุคคล และระบบสารสนเทศ ดังนี้
๑. ระบบแผนท้องถิ่น
การจั ด ทาแผนพัฒนาท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น ” : การจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
๑.๑ ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๘ กาหนดให้ แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทาหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทาหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับถัดไปคือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเพื่อให้การจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน จึงอาศัยอานาจ
ตามข้ อ ๕ แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๑.๒ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
เป้าหมายการดาเนินงาน : จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗,๘๔๙ แห่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ภายในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน ๗,๗๓๓ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลจานวน ๒,๔๗๓ แห่ง (เทศบาลนคร ๓๐ แห่ง/
เทศบาลเมือง ๑๙๕ แห่ง/เทศบาลตาบล ๒,๒๔๗ แห่ง/เมืองพัทยา ๑ แห่ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ภายในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน ๗๖ แห่ง
๑.๓ กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) ดาเนิ นการรวบรวมข้อมูล /ปัญหา/แนวทางปฏิบั ติ เพื่อจัดทาแนวทางการจั ดทาแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) เสนอหนังสือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓) เสนอหนังสือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔) แจ้งหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
๕) แจ้งหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่ ม งานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น กองพัฒ นาและส่ง เสริม การบริห ารงานท้อ งถิ ่น กรมส่ง เสริม
การปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๑/๒๑๒๒/๒๑๒๓
ผู้อานวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น โทร ๐๘๑ ๙๑๐ ๖๕๑๑

- 342 ๒. ระบบงบประมาณ การเงิน และการคลัง
การดาเนินการตามภารกิจในการส่ งเสริม สนับสนุน และประสานการดาเนินงานด้านการเงิน การคลั ง
การงบประมาณ การพั ส ดุ การจั ดเก็บ รายได้ และการประกอบกิ จการพาณิ ช ย์ข อง อปท. รวมทั้ ง วางระบบ
ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท.
๒.๑ การจัดทางบประมาณ
๒.๑.๑ ขั้นตอน

๒.๑.๒ รายละเอียด
(๑) ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ อปท.
(๒) ต้องเป็นไปตามรูปแบบจาแนกงบประมาณ
(๓) ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
(๔) ต้องเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่ ม งานการจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น และพั ฒ นาระบบงบประมาณ ส านั ก บริ ห ารการคลั ง ท้ อ งถิ่ น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒ – ๑๕๒๔, ๑๕๒๘

- 343 ๒.๒ การรวบรวมคาของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง
เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ
๒.๒.๑ ขั้นตอน

๒.๒.๒ รายละเอียด
(๑) พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณบั ญ ญั ติ ใ ห้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.), เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.), กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้ง เป็นหน่ว ยรับงบประมาณ ประกอบกับให้ ผู้อานวยการ
สานักงบประมาณกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อานวยการสานักงบประมาณ
(๒) ผู้อานวยการส านั กงบประมาณกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการยื่นคาของบประมาณ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร (ทน.) และเทศบาลเมือง (ทม.) ยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยตรงในระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ( BBL) ตามที่
สานักงบประมาณกาหนด โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมและให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อยื่นคาขอตั้งงบประมาณต่อผู้อานวยการสานักงบประมาณ
(๓) กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กาหนดแนวทางในการยื่น คาของบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ รวบรวมรายงานขอความเห็ น ชอบต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
โดยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การบั น ทึ ก ค าขอในระบบการขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) และให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลคาของบประมาณรายจ่ายของ

- 344 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ส่ ง ให้ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามเห็ น ก่ อ นรายงาน
กระทรวงมหาดไทยนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินคาขอขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งให้สานักงบประมาณพิจารณาต่อไป

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔ ,๑๕๒๘

- 345 ๒.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๓.๑ ที่มาและความสาคัญ
แหล่งที่มาของรายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย มีด้วยกัน ๔ ประเภท คือ
(๑) รายได้ที่ท้องถิ่น จั ดเก็บเอง ได้แก่ รายได้จากภาษียาสู บ น้ามัน และค่าธรรมเนียม
เข้าพักโรงแรม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยจัด เก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เดิมคือ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และภาษีบารุงท้องที่) ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์ อากรรังนกอีแอ่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตต่าง ๆ
ซึ่งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยจัดเก็บ
(๒) รายได้ ที่ รั ฐ บาลจั ด เก็ บ ให้ เช่ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด สรรรายได้
ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบ่งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ใน ๙ ของ VAT ๗%) และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีส รรพสามิต ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียม ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ รายได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น
(๓) รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (แบ่งให้เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท)
ดังนั้ น การพัฒนารายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะต้องดาเนินการทั้งในเชิง
โครงสร้ างและในระดับ พื้ น ที่ควบคู่กัน ไป โดยกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นมีห น้าที่ส่ งเสริม และสนับสนุ น
ในกระบวนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับรายได้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคม การเพิ่มประสิท ธิภาพ
การจั ดเก็ บ ภาษี การอ านวยความสะดวกในการช าระภาษี รวมทั้ง การสร้ างความรู้ ความเข้า ใจแก่ เ จ้า หน้ า ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้จัดเก็บและชาระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม

- 346 ๒.๓.๒ กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัดการจัดทาฐานข้อมูลผู้เสียภาษี
(๒) กาหนดตัวชี้วัดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้จัดเก็บเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
(๓) พัฒ นาเครื่ องมือในการจัดเก็บ ภาษี เช่น โปรแกรมและระบบบูรณาการฐานข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สิน (ONLINE) เชื่อมโยงระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ เป็นต้น
(๔) ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบและขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
(๕) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปรับปรุงอัตราภาษี ขยายฐานภาษี
(๖) อานวยความสะดวกในการช าระภาษีให้ แก่ป ระชาชน ผ่ านช่องทางการช าระภาษี
อิเล็กทรอนิกส์
(๗) รณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของประชาชนในการชาระภาษี
และประโยชน์ของการชาระภาษี เพื่อนาไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

๒.๓.๓ ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
(๑) ร่วมกับสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรมที่ดิน และกรมธนารักษ์
สนับสนุนการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบลและเมืองพัทยา เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

- 347 (๒) พั ฒ นาโปรแกรมแผนที่ ภ าษี แ ละ
ทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น (LTAX 3000) เพื่ อ ให้ เ ทศบาล องค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลและเมืองพัทยา นาไปใช้ในการแจ้งบัญชีรายการ
ทรั พย์ สิ น ก าร ค า นว ณภ าษี แล ะก าร แจ้ งป ระ เมิ นภ า ษี
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(๓) จั ด ฝึ ก อบรมให้ ค ว ามรู้ เ กี่ ย ว กั บ
การจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งให้ แ ก่ บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ านวน ๔,๒๒๗ คน
และบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน ๑๙๔ คน รวมทั้งจัดทาคลังความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (ผ่านคิวอาร์ โค้ด) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเผยแพร่ในเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน ๔ ตอน รวมทั้งให้บริการสายด่วนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(๐-๒๐๒๖-๕๘๐๐) จานวน ๑๐ คู่สาย
(๔) ออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอานาจในการจัดเก็บภาษี
ป้ายในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และมีรายได้
เพิ่มขึ้น
(๕) สนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มช่องทางในการ
อ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนในช าระภาษี ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (QR Payment) โดยร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่ ม งานนโยบายการคลั ง และพั ฒ นารายได้ ส านั ก บริ ห ารการคลั ง ท้ อ งถิ่ น กรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๘๙๘, ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๖-๓๐

๒.๔ การรับชาระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-LAAS) ด้วยระบบ QR Payment
๒.๔.๑ ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้
ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการจัดทา
ระบบการรั บช าระภาษี ท้ องถิ่ นผ่ านธนาคาร ระหว่ างกรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้ องถิ่ นกั บธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน) เมื่ อ วั น ที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จั ด ท าเอกสารแจ้ ง ยอดช าระภาษี ได้ แก่ ภาษี บ ารุ งท้ องที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ

- 348 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (e - LAAS) ส่ ง ให้ กั บ ผู้ ช าระภาษี โดยผู้ ช าระภาษี ส ามารถช าระภาษี ผ่ านสาขา
ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เท่านั้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการพัฒนาระบบการรับชาระภาษี
ท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) ผ่านระบบ QR Payment
เพื่อรองรับการรับชาระภาษีข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) สาหรับธนาคารที่ให้บริการชาระบิลข้ามธนาคาร
โดยผู้ ช าระภาษี ส ามารถช าระผ่ านช่ องทางต่ าง ๆ เช่ น ATM, Internet Banking และ Mobile Banking เป็ นต้ น
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้ชาระภาษีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒.๔.๒ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดใช้บริการรับชาระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชี
คอมพิว เตอร์ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น (e - LAAS) ด้ว ยระบบ QR Payment จานวน ๕,๔๒๘ แห่ง
(ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเมืองพัทยา) คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)
๒.๔.๓ กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
(๑) ติดต่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อขอใช้บริการรับชาระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร
(๒) เมื่ อ ได้ ร หั ส Company Code จากธนาคารแล้ ว ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
นารหั ส Company Code มาบั นทึกข้อมูล การรับ ช าระภาษีท้องถิ่น ผ่ านธนาคารบนระบบบัญชี ค อมพิ ว เตอร์
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (e - LAAS) เพื่อสร้าง Barcode และ QR Code และให้พิมพ์แบบทดสอบ
เอกสารแจ้งยอดการชาระภาษีนาไปทดสอบที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่ขอใช้บริการ เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดใช้งานการรับชาระภาษีผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e - LAAS)
(๓) จัดทาเอกสารแจ้งยอดการชาระภาษีของปีปัจจุบันที่ไม่เกินกาหนดระยะเวลาการชาระภาษี
และพิมพ์แบบฟอร์ มการชาระเงินผ่ านธนาคารจากระบบบัญ ชีค อมพิว เตอร์ข ององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
(e - LAAS) ส่งให้กับผู้ชาระภาษีเพื่อชาระภาษีผ่านช่องทางต่าง ๆ
(๔) ผู้ ช าระภาษี น าเอกสารแจ้ ง ยอดการช าระภาษี แ ละแบบฟอร์ ม
การช าระเงิน ผ่ า นธนาคารจากระบบบัญชี คอมพิว เตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) ไปชาระภาษี เงินภาษีจะฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที
(๕) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะส่งข้อมูล การรับชาระภาษี
ผ่านธนาคารให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นผ่ านระบบบัญชีคอมพิว เตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) ทุกสิ้นวัน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (e - LAAS) จะท าการประมวลผลข้ อ มู ล
เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ชาระภาษีในวันรุ่งขึ้น

- 349 (๖) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พิ ม พ์ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น จากระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ส่งให้กับผู้ชาระภาษี พร้อมทั้งจัดทาใบนาส่งเงินและใบสาคัญสรุปใบนาส่งเงิน
เพื่อบันทึกบัญชีบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

๒.๔.๔ ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดใช้บริการรับชาระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จานวน ๖๔๖ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
๒.๔.๕ เป้าหมายการดาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดใช้บริการรับชาระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด้วยระบบ QR Payment อย่างน้อยร้อยละ ๕๐.๐๐
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร.
๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑ – ๑๖๑๑, Call Center : ๐ ๒๒๐๖ ๖๓๐๐
เว็บบอร์ดระบบคลังความรู้ (KM e-LAAS) : http://km.laas.go.th/laaskm/

๓. ระบบการบริ ก ารสาธารณะและการศึ ก ษาในอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
๓.๑ ด้านสาธารณสุข
๓.๑.๑ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สุ ข ภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง และปั ญ หาการจ้ า งงานของสถานประกอบการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

- 350 ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อนุมัติแผนงานหรือโครงการ
เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแล
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ภายใต้ ก รอบวงเงิ น
๑,๐๘๐,๕๙๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงกันยายน ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรม
การดาเนินงาน จานวน ๒ กิจกรรม ได้แก่
๑) การจัดฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วงเงิน
๑๔๗,๗๐๖,๐๐๐ บาท
๒) ค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน ๗,๗๗๔ แห่ง แห่งละ ๒ คน คนละ ๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน
วงเงิน ๙๓๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๑) ข้ อ มู ล ผู ้ ส ู ง อ า ยุ ทั ่ ว ป ร ะ เ ท ศ จ า น ว น
๙,๕๓๑,๓๐๒ คน และข้ อมูล ผู้ สู งอายุ ที่มี ภ าวะพึ่ งพิงทั่ว ประเทศ จานวน
๘๐๐,๒๔๔ คน จากการคัดกรองตามเกณฑ์ประเมินความสามารถในการ
ดาเนิ น กิจวัตรประจาวัน Barthel ADL ขององค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
(ข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดกิจการที่เป็นผลประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้อานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๖๒ เรื่อง การกาหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๓๐๕๗
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดาเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น แจ้ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์
เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและให้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว จานวนเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล แห่งละ ๒ คน โดยมีคุณสมบัติ (๑) อายุไม่ต่ากว่า
๑๘ ปี บริบูรณ์ (๒) มีภูมิลาเนาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งพื้นที่
(๓) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจา และแจ้งรายชื่อให้สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
๒) กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่น ได้ รั บ การจั ดสรรงบประมาณเงิ น กู้ จ ากส านั ก
งบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ
ให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๗๖ จังหวัด พร้อมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
๓) ส านั กงานส่ ง เสริ มการปกครองท้ องถิ่ นจั งหวั ดดาเนิน การจัด ฝึ กอบรมตามแผน
การฝึกอบรมโครงการ ซึ่งจะดาเนิ นการจั ดเองหรือจัดร่ว มกับส่ว นราชการหรือหน่ว ยงานอื่นก็ได้ และรายงาน
การใช้จ่ายเงินกู้ของแต่ละเดือนที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
๔) เมื่อส านั กงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมอบใบประกาศนียบัตรให้ แก่
ผู้ผ่านการฝึกอบรม และส่งรายชื่อบุ คคลดังกล่ าวให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ดาเนินการแต่งตั้งเป็น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาคาสั่ง
แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมโครงการ
อาสาสมั ค รบริ บ าลท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี
ภาวะพึ่ง พิ ง และมอบหมายให้ ปฏิ บัติ ห น้า ที่เ ป็ น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแ ลผู้ สู งอายุที่ มี
ภาวะพึ่ ง พิง ในพื้ นที่ ตามแผนการดู แลรายบุ คคล
ที่จัดทาโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ
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ของเทศบาลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีร ะยะเวลา ๑๒ เดือน
โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จานวน ๑ คน ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จานวน ๔ คน เว้นแต่
กรณีในพื้นที่มีจานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ถึง ๔ คน ให้ดูแลเท่ากับจานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีอยู่จริงใน
พื้นที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) และต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า
เดือนละ ๒๐ วัน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องลงลายมือชื่อเวลาที่มาปฏิบัติหน้าที่และเวลากลับ เมื่อทางาน
ในวันนั้น ๆ เสร็จสิ้นทุกครั้ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน และจัดทาผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน ส่งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตรวจสอบแล้วส่งให้สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะทางานการจัดทาแผนการดูแลรายบุคคล
(Care Plan) /กากับและควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
๘) ให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโอนเงินให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
โดยตรงผ่านบัญชีธนาคารของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการฯ ประกอบด้วย ๑) การจัดฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จานวน ๑๔๗,๗๐๖,๐๐๐ บาท และ
๒) การจ่ า ยค่ า ตอบแทนอาสาสมั ค รบริ บ าลท้ อ งถิ่ น จ านวน ๙๓๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท ให้ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๗๖ จังหวัด แล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดาเนินงานตามโครงการฯ (ข้อมูล ณ เดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔) ทั้ง ๒ กิจกรรม มีดังนี้
๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จานวน ๑๐๑,๓๗๗,๑๔๕.๘๗ บาท
๒) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จานวน ๔๗๐,๖๕๓,๑๖๐.๐๐ บาท
รวม ๕๗๒,๐๓๐,๓๐๕.๘๗ บาท
๓) มีจานวนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลที่เข้าร่วมโครงการ จานวน ๖,๘๙๓ แห่ง
๔) มีจานวนจานวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จานวน ๑๓,๒๒๖ คน
๕) มีจานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล จานวน ๕๖,๐๔๔ คน
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หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗ หรือ ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕

๓.๑.๒ โครงการขับ เคลื่ อนการด าเนิ น การป้อ งกัน ควบคุมโรคพิ ษสุนั ขบ้า ภายใต้ โ ครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้ า ฟ้ า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
ด้ ว ยพระปณิ ธ านที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็ จ พระเจ้ า น้ อ งนางเธอ เจ้ า ฟ้ า ฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ประกอบกับ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์ก ารควบคุม โรคระบาดสัต ว์ร ะหว่า งประเทศ (OIE)
ได้ตกลงร่วมกันกาหนดเป้าหมายให้ประเทศที่มีอุบัติการณ์ของโรคจะต้องร่วมมือกันกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ การดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระวินิจฉัย
ให้มีการขยายการดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อเนื่องไปจากปี ๒๕๖๓
ประเทศไทยเป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ ยั ง คงพบโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ทั้ ง ในคนและสั ต ว์ ดั ง นั้ น
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัข บ้า ตามพระปณิธ านศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้า น้อ งนางเธอ เจ้า ฟ้า ฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขยายระยะเวลาในการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
เพื ่อ เป็น กรอบและแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มสั ง คมเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ร่วมกันคือไม่ให้มีคนและสัตว์เสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies
Free Area) เพื่อให้แต่ละจังหวัดนาไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคในพื้นที่ต่อไป
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
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(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
๕) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๖) พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่ าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๙) หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๒๗
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๐) ค าสั่ ง กรมปศุ สั ต ว์ ที่ ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวั น ที่ ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่ อ ง มอบอานาจให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ออกประกาศตามมาตรา ๑๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จั ด ท าหรื อ ทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยให้ บ รรจุ
“โครงการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ” ไว้ ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าสารวจและค่า
วัคซีน พร้อมค่าวัสดุและอุป กรณ์ จากการสารวจจานวน
สุนัขและแมวของปีที่ผ่านมา โดยบวกเพิ่มร้อยละ ๒๐
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส ารวจจ านวนสุ นั ข และแมวและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบ
ฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies One Data)
๔) กรมส่ งเสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ขับเคลื่ อนโครงการสั ตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าสารวจและค่าวัคซีน พร้อมค่าวัสดุและอุปกรณ์

- 355 ๕) ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า
พ.ศ. ๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานสานักงานปศุสัตว์จังหวัด/อาเภอ เพื่อขอรับ
สนับสนุนบุคคลากรในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตท้องถิ่น
๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผล โดยรายงานให้จังหวัดทราบผล
การดาเนินงาน
๘) จั ง หวั ด รวบรวมและรายงานผลการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ของทุกปี
๑. จัดหาบุคลากร (สัตวบาล) ๑ คน หรือข้าราชการผู้รับผิดชอบ มาดาเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ
๒. คณะทางานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนขั บ้า ระดับตาบลครอบคลุม
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ปศุสัตว์ สาธารณสุข ,ท้องถิ่นจังหวัด
๓. บูรณาการโครงการร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการ
สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนขั บ้า
๔. ดาเนินการตาม ๘ ยุทธศาสตร์หลัก
๑) การขึน้ ทะเบียนระบุตวั ตนของสุนัขที่มีเจ้าของ
บันทึกข้อมูลในระบบ Rabies One Data ปีละ ๒ รอบ
๒) การฉีดวัคซีนและการควบคุมโรคระบาด
๓) การป้องกันและการควบคุมการเจริญพันธุ์
๔) การจัดให้มีสถานสงเคราะห์สนุ ัขจรจัด

๕) การสนับสนุนการเป็นเจ้าของทีม่ ีความรับผิดชอบ
๖) ออกเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(การใช้มาตรการทางกฎหมาย)
๗) เผยแพร่ขอ้ มูลความรู้ให้หน่วยงานต่างๆ
๘) การเฝ้าระวังและป้องกันโรคในคน
๙) การจัดทาคู่มอื ประชาชน

๕. สร้างระบบการจัดการโดยปรับรูปแบบการดาเนินงานจากเชิงรับเป็นเชิงรุกให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ข้าถึงการให้บริการ
๖. พัฒนาระบบการจัดการพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผูน้ าชุมชน เยาวชนติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง,ขยายเครือข่าย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู,้ สร้างแกนนา สร้างจิตสานึกรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์ สร้างจิตอาสาทุกวัย
๗. รับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายเพื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการทางาน, พัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผูน้ าชุมชน เยาวชน,ติดตาม
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง….พื้นทีจ่ ะปลอดโรค.....คนจะปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

(๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว
จ านวนทั้ ง สิ้ น ๓๑,๓๘๓,๖๑๒ ตั ว โดยการส ารวจใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีประชากรสุนัขและแมว จานวน
๑๑,๐๗๘,๖๖๔ และได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน ๙,๘๖๒,๙๓๑ ตัว
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมการเลี้ยงและ
การปล่อยสัตว์แล้ว จานวนทั้งสิ้น ๖,๒๙๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด

- 356 ๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรใน
สังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอาเภอ รวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น
๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับกรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์
ดาเนินการจัดประกวด “โครงการ Thailand Rabies Awards ๒๐๒๐” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ
กาลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และเป็ น ต้ น แบบให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น แห่ ง อื่น ๆ ได้ พัฒ นาปรับ ปรุ งการด าเนิน งานให้ ดียิ่ งขึ้น ต่อ ไป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทเทศบาล คือ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม และประเภทองค์การบริหารส่วนตาบลไกรในจังหวัดสุโขทัย
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ กองสาธารณสุขท้องถิ่น อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕

๓.๒ ด้านสังคม
๓.๒.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทา
บั นทึ กข้ อตกลงว่ าด้ วยความร่ ว มมื อการสร้ างความรู้
ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตย อั นมี พระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็ นประมุ ข
แก่ ป ระชาชน ร่ ว มกั บ หน่ วยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมสนั บ สนุ น บริการ
สุขภาพ กรมการพัฒนาชุมชน และกรมกิจการผู้สูงอายุ
เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกัน
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
การดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงตามบทบาทภารกิจอานาจหน้าที่ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
๑) ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนการดาเนินการ
ของศูนย์ส่งเสริม พัฒนาประชาธิปไตย ตามอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

- 357 ๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บรรจุแผนงาน/โครงการประจาปี เพื่อดาเนินการ
ตามกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
๓) ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ในการพิ จ ารณาสนั บ สนุ น การด าเนิ น การตาม
แผนงานโครงการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
๔) เชิญผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
การประชุมฝึกอบรมสัมมนา และกิจกรรมของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง/สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด/ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
รับผิดชอบดาเนินการ
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) การดาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจตามบันทึกข้อตกลง
๒) การขยายผลหลักสูตร "พลเมืองคุณภาพ"
๓) การติดตาม ประเมินผล

(๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
๑) กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี ห นั ง สื อ ที่ มท ๐๘๑๘.๒/ว๒๕๗ ลงวั น ที่
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอความร่ ว มมือจั งหวัดแจ้งองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นศึกษาและพิจารณาดาเนินการ
ตามแนวทางความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงและขยายผลหลักสูตร"พลเมืองคุณภาพ" โดยใช้วิทยากรหลักและ
วิทยากรขยายผลในพื้นที่

- 358 ๒) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานแผนการดาเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบด้านบริหารการคลัง
เป็นประธาน
๓) กาหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงานจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่บรรจุแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการดาเนินการของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
(๕) เป้าหมายการดาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จานวนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่บรรจุ
แผนงานโครงการด้านประชาธิปไตย ๒,๘๕๙ แห่ง
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ ่ม งานอ านวยการ ประสานงานและจัด การเลือ กตั ้ง ท้อ งถิ ่น กองการเลือ กตั ้ง ท้อ งถิ ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๓

๓.๒.๒ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
แผนปฏิบั ติการ
ก าหนดขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้ แ ก่ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ ก าหนดให้ โ อน
อานาจในการกากับดูแลการประกอบกิจการ
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 า ช บั ญ ญั ติ ห อ พั ก พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๘
ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี
อานาจกากับดูแลการประกอบกิจการหอพัก
เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและอาศัยในหอพักให้
ได้รับการดูแล มีความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยอย่างเหมาะสม
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวงประกอบ
กิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็น

- 359 ผู้จัดการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดแบบคาขอและใบอนุญาตการประกอบ
กิจการหอพักลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
พระราชบั ญ ญั ติ ห อพั ก พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๓ ก าหนดให้ ก าร
ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชนต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ได้แก่ นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือนายกเมืองพัทยา สาหรับในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) สถานศึ กษาหรือ บุค คลยื่ นค าขอรั บใบอนุญ าต (แบบ หพ. ๑, หพ. ๒) ต่ อนาย
ทะเบียน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หอพักตั้งอยู่พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
๒) นายทะเบียนออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐานและตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของคาขอ เอกสาร และหลักฐานรวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพักโดยเร็ว
๓) ในกรณี ที่ ค าขอเอกสารหลั ก ฐานไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ลั ก ษณะและ
มาตรฐานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ นายทะเบียนจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน
๔) ในกรณี ที่ ค าขอ เอกสาร หรื อ หลั ก ฐานถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น รวมทั้ ง ลั ก ษณะและ
มาตรฐานของหอพัก เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ที่ ก าหนด นายทะเบี ยนต้อ งมีห นัง สื อ แจ้ง ให้ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตช าระ
ค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วัน
๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วัน และนายทะเบียนต้องออก
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
๖) ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่อนุญาต นายทะเบียนต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่ ม งานกฎหมายและระเบี ย บท้ อ งถิ่ น ๒ กองกฎหมายและระเบี ย บท้ อ งถิ่ น กรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๓๖

๓.๒.๓ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึง กาหนดแนวทางปฏิบัติ โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น มีวัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน และประสาน
การดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชน

- 360 (๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๑) สถิติที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันมีการ
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน ๗,๔๘๙ แห่ง และมีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จานวน ๘๙๒ แห่ง
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบฯ
๒) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบหมายให้
บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทีมสารวจโดยอาจประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ผู้นาชุมชน อสม. อปพร. ฯลฯ
และจัดเก็บข้อมูลผู้เดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่
๔) รวบรวมข้อมูลเสนอให้
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือทั้งแนวทาง
ที่ ใช้ งบประมาณขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นหรื อ
การประสานความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายตามแนวทาง
ประชารั ฐ เช่ น ผู้ ประกอบการห้ างร้ านบริ ษั ทสมาคม
มูลนิธิต่าง ๆ หากเรื่องใดเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งต่อเรื่องให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อประชาชนของ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) เพื่อรายงานขอความช่วยเหลือ
จากอาเภอ จังหวัด หน่ว ยงานอื่น ๆ หรือ กรมส่ งเสริม
การปกครองท้องถิ่นต่อไป

- 361 ๕) เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการ
บันทึกข้อมูลเรื่องร้องขอความช่ว ยเหลือในระบบข้อมูล กลางของ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ( INFO) หัว ข้อ
"ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ให้เป็นปัจจุบัน
๖) รายงานผลการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนของ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่ น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒

๓.๒.๔ มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ด้านการเปรียบเทียบปรับ
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
การเปรี ย บเทีย บปรับเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มีอานาจดาเนิ นการ
ตามที่กฎหมายให้อานาจไว้โดยเป็นมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ช่วยในการดูแลสังคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้ อย
ซึ่งการเปรี ยบเทียบปรั บตามกฎหมายต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอานาจในการเปรียบเทียบปรับได้นั้ น
สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ กล่าวคือ การเปรียบเทียบคดีอันเนื่องมาจาการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายนั้น
โดยตรงและการเปรียบเทียบคดีอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นในกรณีที่มีกฎหมายให้อานาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นไว้

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
มีกฎหมายแม่บทที่ให้อานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเปรียบเทียบปรับ
และให้อานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อดาเนินการเปรียบเทียบปรับกับผู้ละเมิด
ข้อ บัญ ญัต ิท้อ งถิ่น หลายฉบับ เช่น พระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น

- 362 (๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
(๓.๑) การเปรียบเทียบคดี กรณีมีการละเมิดบทบัญญัติตามกฎหมาย
๑) ผู้มีอานาจเปรียบเทียบปรับ (เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
แล้วแต่กรณี) ต้องออกหนังสือเรียกตัวผู้กระทาความผิดมาเปรียบเทียบปรับ
๒) บันทึกคาให้การผู้กระทาความผิด และแจ้งการกระทาที่ได้กระทาความผิด
ตามกฎหมาย
๓) ถ้าผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ผู้มีอานาจเปรียบเทียบปรับทาการ
เปรียบเทียบปรับ ถ้าไม่ยินยอม ให้ผู้มีอานาจเปรียบเทียบปรับส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนในเขตอานาจดาเนินคดี
กรณีที่ผู้ต้องหายอมแต่ไม่ชาระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กาหนดในกฎหมาย ให้ทาหนังสือร้องทุกข์ ต่อพนักงาน
สอบสวนให้ดาเนินคดี
๔) เมื่อได้ชาระเงินค่าปรับแล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงิน
๕) เมื่อได้เปรียบเทียบปรับ เสร็จแล้ ว ให้ ส่ งส านวนไปยังพนักงานสอบสวน
ฝ่ายปกครอง หรือพนักงานอัยการ
๖) บันทึกประวัติผู้กระทาความผิดตามแบบพิมพ์ประวัติผู้กระทาความผิด
(๓.๒) การเปรี ย บเทีย บปรั บ กรณี มีก ารละเมิ ดข้อบั ญญัติ ท้องถิ่น ตามข้อ บังคั บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๑) องค์ ก รปกครองส่ ว นนท้ อ งถิ่ น ตรวจสอบอ านาจการเปรี ย บเที ย บคดี
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจเปรียบเทียบคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือคดีความผิดที่มีอัตรา
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล
มีอานาจเปรีย บเทีย บคดี ที่มีโ ทษปรั บสถานเดียวอย่างสู งไม่เกินหนึ่งพันบาท หากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มีอานาจเปรียบเทียบคดี ให้ออกหนังสือเรียกตัวผู้กระทาความผิดมาเปรียบเทียบปรับ แต่หากไม่มีอานาจให้ส่งเรื่อง
ให้กับพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองผู้มีอานาจหน้าที่
๒) บันทึกคาให้การผู้กระทาความผิด และแจ้งการกระทาที่ได้กระทาความผิด
ตามกฎหมาย
๓) ถ้ า ผู้ ต้ อ งหายิ น ยอมให้ เ ปรี ย บเที ย บคดี ด าเนิ น การ ตามข้ อ ๔ ต่ อ ไป
ถ้าไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบคดี ให้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองในเขตอานาจดาเนินคดี กรณีที่ยอมให้
เปรียบเทียบคดีแต่ไม่ชาระค่าปรับภายใน ๓๐ วัน ให้ผู้มีอานาจเปรียบเทียบคดีทาหนังสือร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนให้ดาเนินคดี
๔) เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับ ให้ออกใบเสร็จรับเงิน
๕) เมื่อทาการเปรียบเทียบคดีเสร็จแล้ว ให้ส่งสานวนไปยังพนักงานสอบสวน
ฝ่ายปกครองในเขตอานาจ
๖) บันทึกประวัติผู้กระทาความผิดตามแบบพิมพ์ประวัติผู้กระทาความผิด

- 363 ขั้นตอนการเปรียบเทียบปรับ กรณีมีการละเมิด
บทบัญญัติตามกฎหมาย

ขั้นตอนการเปรียบเทียบปรับ กรณีละเมิด
ข้อบัญญัติท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานคดี กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๓๖

- 364 ๓.๒.๕ การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑

- 365 ๓.๒.๖ การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑

- 366 ๓.๒.๗ การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑

- 367 ๓.๒.๘ การจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
มีเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขปั ญหาการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งอาจก่อให้ เกิด
อันตรายต่อประชาชน โดยการกาหนดให้มีหลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจอดรถที่เหมาะสม และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจอดรถ ค่า ใช้ จ่ า ยในการใช้เ ครื่ องมือ บั ง คับ ไม่ ให้ เคลื่ อนย้า ยรถ ค่า เคลื่ อ นย้ ายในกรณี ที่มี การเคลื่ อนย้า ย
และค่าดูแลรักษารถ ในเขตกรุงเทพมหานคร เมือ งพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ยกเว้น เทศบาลตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการบังคับใช้แล้ว จานวน ๓ ฉบับ
๑) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนากฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ
การจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้ จ่ายในการใช้
เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีที่มีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) กฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทาหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) การขอใช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บการจอดรถในเขตองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล
เมื่อเทศบาลตาบลหรือองค์การบริหารส่ วนตาบลมีลั กษณะตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนากฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผู้บริหาร
ท้องถิ่นและนายอาเภอรับรองข้อมูล ดังนี้
๑.๑) มีรถสัญจรเกินวันละ ๑๐๐ คัน
๑.๒) มีรายได้ต่อปีรวมเงินอุดหนุนไม่ต่ากว่า ๒๕ ล้านบาท
๑.๓) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อจังหวัดรายงานและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบแล้วว่าข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน จะจัดทาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยให้พระราชบัญญั ติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้ บั ง คั บ กั บ เทศบาลต าบลหรื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เพื่ อ เสนอ

- 368 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยลงนาม และแจ้ ง ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ส่ ง ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับ
๒) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประสงค์ จ ะใช้ บั ง คั บ กฎกระทรวงก าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีที่มี
การเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงการมอบให้
เอกชนทาหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ของตนจะต้อ งด าเนิ น การตราข้ อ บัญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ นเพื่ อ จั ด ระเบี ย บการจอดรถตามพระราชบั ญ ญั ติ
จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

- 369 (๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
๑) กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๕/
ว ๓๒๒๖ ลงวัน ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แจ้งซักซ้อมกฎกระทรวงกาหนดอัตรา
ค่ า ธรรมเนี ย มจอดรถในที่ จ อดรถ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ บั ง คั บ ไม่ ใ ห้
เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีที่มีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขต
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงการมอบให้ เอกชน
ทาหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยได้ ล งนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับในเขต
เทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จานวน ๙ จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน ๑๒ แห่ง
(๕) เป้าหมายการดาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะติดตามปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดทาบริการสาธารณะต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๑ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖ ต่อ ๕๒๒๒

๓.๒.๙ การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
ปั จ จุ บั น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้ครบวาระการดารงตาแหน่ง
ทั่วประเทศแล้ว ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้ บริห ารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ดัง กล่ า วยั ง คงอยู่ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ ต่ อไป ตามค าสั่ ง หั ว หน้ าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่ ง ชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่ อง การได้ มาซึ่ งสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรื อผู้ บริ หารท้ องถิ่ นเป็ นการชั่ ว คราว ลงวั นที่
๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษา

- 370 ความสงบแห่ งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตาแหน่ง และการแต่งตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
พระราชบัญ ญัต ิก ารเลือ กตั ้ง สมาชิก สภาท้อ งถิ ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๔๒ ในการเลือกตั้งครั้งแรก
ภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อคณะรักษาความสงบ
แห่ ง ชาติ เ ห็ น สมควรให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใด ให้ แ จ้ ง ให้
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ทราบ และเมื่ อ คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศกาหนดให้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้วให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และกาหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
๑) ประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่ อง การได้ มาซึ่ งสมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
๒) ประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่ อง การได้ มาซึ่ งสมาชิ ก
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
๓) คาสั่ งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่ อง การได้ มาซึ่ งสมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
๔) คาสั่ งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิ ก
สภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๕) คาสั่ งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรื อผู้ บ ริห ารท้องถิ่น เป็น การชั่ว คราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่ วนตาบลเป็นเทศบาล
การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๖) ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบ
แห่ งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่ อง การให้ ผู้ ว่ า ราชการกรุ งเทพมหานคร
พ้นจากตาแหน่ ง และการแต่งตั้งผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่
๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๗) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวัน ที่ ๑๖ กุม ภาพัน ธ์
พุทธศักราช ๒๕๖๐

- 371 ในกรณีที่ไ ม่มีค ณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ให้อานาจของคณะรัก ษาความสงบ
แห่งชาติตามวรรคหนึ่งเป็นอานาจของคณะรัฐมนตรี
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๑) กฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- หนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง ซั กซ้อ มแนวทางปฏิบั ติการตั้ง งบประมาณ
การใช้จ่ า ยเงิ น สะสมและเงิ น ทุ น ส ารองเงิ นสะสมขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ
การเลือกตั้งท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกาหนดมาตรการเพิ่มเติมกรณีการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้ส ถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) กระทรวงมหาดไทยมี ค าสั่ ง
ที่ ๒๑๘๑/๒๕๖๓ ลงวั น ที่ ๘ กั น ยายน ๒๕๖๓ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประสานงานและสนั บสนุ นการเลื อกตั้ งสมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลั ดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้า
กลุ่มภารกิ จด้ านพัฒนาชุมชนและส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น
เป็นประธานกรรมการ และมีผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการ
เลื อ กตั้ ง ผู้ แ ทนเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ผู้ แทนเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกฤษฎี กา ผู้ แทนส านั กงบประมาณ อธิบ ดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น อธิ บดีกรมการปกครอง
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย และผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
เพื่อจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) การดาเนินการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ ดังนี้

- 372 - ส านั กทะเบี ยนกลาง กรมการปกครอง จะด าเนิ น การประกาศจ านวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- กรมการปกครองแจ้งจังหวัดเพื่อแจ้งนายอาเภอดาเนินการสารวจและประกาศ
รวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง ๒๕ คน กับหมู่บ้านอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งจังหวัดกาชับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทา
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจาปี เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผู้บริหารทองถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ไวเปนการลวงหนา
๓) การดาเนินการเตรียมความพร้อมของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปได้ ดังนี้
- ออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- การดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
 ดาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประกาศแต่งตั้ง
 ด าเนิ น การอบรมผู้ อ านวยการการเลื อกตั้ งประจ าจั งหวั ด ผู้ อ านวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
- ดาเนินการจัดทาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
๔) การดาเนินการเตรียมความพร้อมของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้
- การประกาศราชกิจจานุ เบกษา เรื่อง การแบ่งเขตเลื อกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
- การประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การกาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

- 373 (๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
๑) คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห ารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๖๓ การดาเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้น และได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
๒) คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่นของ
เทศบาล เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ การดาเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้น และได้มีการ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้ว
(๕) เป้าหมายการดาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นต่อไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นั้น เป็นอานาจ
ของคณะรั ฐ มนตรี ตามมาตรา ๑๔๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานอานวยการ จัดการ และสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๒ – ๓

๓.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม
๓.๓.๑ การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
แผนแม่บทการบริ หารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) กาหนดให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น
หน่วยงานหลักในการนามาตรการและการปฏิบัติในการจัดการ
ขยะมู ล ฝอย ตั้ ง แต่ จั ด ระบบคั ด แยกขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน
การขนส่ ง ไปจนถึ ง การก าจั ด ขยะมู ล ฝอย รวมถึ ง การน า
ขยะมู ล ฝอยตกค้ า งไปก าจั ด อย่ างถู กต้ องตามหลั ก วิ ช าการ
โดยแผนแม่บทดังกล่ าว ได้กาหนดมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ให้มีการ
ยกย่ องเชิดชูเกียรติผู้ ประกอบการ หรื อชุมชน หรือผู้ บริหารองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่มีการบริห ารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ดี

- 374 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นจึงได้ดาเนินการจัดประกวด
“จังหวัดสะอาด” เพื่อคัดเลือกให้เป็ นจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ดีเด่น
ระดับประเทศเพื่อเป็นการสร้างแรงจู งใจ ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ ตลอดจนเป็นแรงผลักดันให้จังหวัด อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ตามหลักการ ๓ ช: ใช้น้อย
ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ (๓Rs : Reduce Reuse และ Recycle) และหลักการ “ประชารัฐ” เพื่อนาไปขยายผล
การดาเนินการให้มีต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้น จึงได้จัดทา “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
แผนแม่ บ ทการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยไว้ ดังนี้
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยดาเนินการ ดังนี้
๑) เร่งรัดการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างทั่วประเทศให้หมดไป โดยกากับดูแล
จังหวัด และองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ดาเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้น ฟูส ถานที่กาจัดขยะมูล ฝอยเดิม
ให้ถูกต้อง
๒) เป็นหน่ วยงานจัดตั้งงบประมาณการจัดการขยะมูล ฝอยของจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) กากับ ติดตาม เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
๔) สนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม พื้น ที่และจั ด ตั้งศู นย์ก าจัด ขยะมูล ฝอยรวมในทุ กจัง หวั ด
[ ขนาดใหญ่ (L) ขนาดกลาง (M) ขนาดเล็ก (S)] โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน และส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน
ในการจัดการขยะมูลฝอย
๕) สนับสนุนการจัดตั้งโรงกาจัดขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง
๖) ดาเนิ น การลดและคัดแยกขยะมูล ฝอยในส่ ว นราชการของจั งหวัด สร้ างความรู้
ความเข้าใจกับภาคประชาชน เพื่อลดการต่อต้ านในการดาเนินมาตรการเกี่ยวกับมาตรการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องการถ่ายทอดนโยบายหลัก การกากับ ติดตาม เร่งรัด
การดาเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของพื้นที่ โดยดาเนินการ ดังนี้
๑) จัดทาแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อดาเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
๒) เร่งรัดการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในจังหวัดให้หมดไป โดยกากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง

- 375 ๓) สนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม พื้น ที่และจัด ตั้งศู นย์ก าจัด ขยะมูล ฝอยรวมในทุ กจัง หวั ด
[ ขนาดใหญ่ (L) ขนาดกลาง (M) ขนาดเล็ก (S) ] โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน และส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน
ในการจัดการขยะมูลฝอย
๔) สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๕) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่ต้นทางให้กับประชาชน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการลด คัดแยกและนาขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์
๖) ติดตามและกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการบริหารจัดการขยะ
มูล ฝอยและของเสี ยอัน ตรายภายในจั งหวัดอย่างมีประสิ ทธิภ าพและถูกต้ องตามหลั กวิช าการ รวมถึงให้มีการ
รายงานผลการดาเนินงาน
๗) สนับสนุนการจัดหาพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘) สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และสามารถเข้าร่วมรับรู้ ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการดาเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ต้น
๙) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือระเบียบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในระดับพื้นที่ โดยดาเนินการ ดังนี้
๑) ร่วมกับจังหวัดจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของจังหวัด
๒) ดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในพื้นที่ให้หมดไป โดยดาเนินการปิด และ/
หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง
๓) ดาเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ และจัดระบบการเก็บรวบรวมขนส่ง
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนแบบแยกประเภท เพื่อส่งกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
๔) รวมกลุ่มพื้นที่และจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมในทุกจังหวัด [ขนาดใหญ่ (L)
ขนาดกลาง (M) ขนาดเล็ก (S)] โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในการจัดการขยะมูลฝอย
และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่
๕) เตรียมการในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการจัดการขยะมูลฝอย
๖) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่ น การคั ด แยก การเก็บ รวบรวม การเก็ บ ขนและกาจั ดขยะมู ล ฝอย การจั ดเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขน และกาจัดขยะมูลฝอยให้เหมาะสม เป็นต้น รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

- ๓๗๖ ๗) จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
ในระดับท้องถิ่น
๘) ติดตามและบังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้
เอกชนดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่บริการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
๙) ด าเนิ น การให้ ข้อมู ล ข่า วสาร ให้ ประชาชนสามารถเข้ าร่วมรับรู้ ให้ ข้อเสนอแนะ
ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการดาเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ต้น
๑๐) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือระเบียบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
๑) ขยะมูลฝอยมีการนากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
๒) ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
๓) ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
๔) ขยะอันตรายได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
๕) ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางเพิ่มขึ้น
๖) การดาเนินการเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขภาวะที่ดีของท้องถิ่น
และจังหวัด
โดยอาศัยกรอบการดาเนินงาน ๓ ขั้นตอนในการวางแผนและกาหนดมาตรการ คือ
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
๑) ระยะต้นทาง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการลด
และคัดแยกขยะมูล ฝอยในพื้น ที่ตามหลั ก 3Rs หรือ ๓ ช. (ใช้น้ อย ใช้ซ้า แปรรูป การใช้) เพื่อ ส่ง เสริม ให้เ กิด
การจัดการแบบ Zero waste หรือการจัดการขยะให้เป็น
ศูนย์ เนื่องจากในบริบทของพื้นที่ต่างจังหวัดและชนบท
สามารถขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได้ง่าย
ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ธนาคารขยะ การหมัก
ทาปุ๋ ย วั ส ดุ รี ไซเคิล กองทุ น ขยะ ขยะแลกไข่ ห รือ แลก
สิ่งของ เป็นต้น ซึ่งแตกต่างกับพื้นที่ ชุมชนเมืองใหญ่หรือ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีปริมาณขยะเป็นจานวนมาก ทั้งนี้
ได้ให้จังหวัดเร่งดาเนินการเผยแพร่ สร้างการรับรู้เชิงรุก
มีการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดสู่พื้นที่ต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งรายงานและสรุปผลให้
กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

- ๓๗๗ เร่งให้ผู้สร้างขยะหรือผู้ก่อขยะมีการคัดแยกขยะ ผ่านการสร้างความรับรู้ให้กับ
ผู้ก่อกาเนิดขยะ 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 (สีน้าเงิน) ขยะอินทรีย์
(สีเขียว) ขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) ขยะอันตรายชุมชน (สีแดง) หรือจัดกิจกรรมรองรับการคัดแยกขยะและนาขยะ
ที่ผ่านการคัดแยกแล้วนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก จัดทา
ถังขยะเปียกครัวเรือน นาไปทาเป็นปุ๋ยหรือฝังให้ย่อยสลายหลังบ้าน
- ขยะรีไซเคิล จัดตั้งกลุ่มธนาคารขยะ
กลุ่มผ้าป่าขยะ นาขยะรีไซเคิลไปจาหน่าย
- ขยะอันตรายชุมชน จัดตั้งถังขยะ
อันตรายทุกชุมชนนาไปกาจัดโดยวิธีการเฉพาะ
- ขยะทั่วไป นาไปกาจัดตามหลักสุขาภิบาล
 ขยะในพื้นที่สาธารณะ ให้จัดถังขยะไว้ ๒ ประเภท คือ ถังขยะทั่วไป (สีน้าเงิน)
กับถังขยะรีไซเคิล (สีเหลือง)
๒) ระยะกลางทาง การเก็บขนขยะไปยังสถานที่กาจัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระเบียบวางแผนการเก็บขน เช่น การกาหนดจุด นัดวันเวลาหรือสถานที่เก็บ
ขยะ พร้ อ มทั้ ง ออกกฎหมายและระเบี ย บเพื่ อ ก าหนดแนวทางในพื้ น ที่ โดยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กาหนดเวลานั ดการเก็บ แต่ล ะประเภทขยะตามความเหมาะสมของปริมาณและพื้น ที่ เพื่ อให้ เกิ ดความคุ้มค่ า
และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน และควบคุมดูแลให้รถเก็บขยะมีสภาพพร้อมใช้งาน
๓) ระยะปลายทาง กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย
(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๒๖๒ กลุ่ม
เพื่อรวบรวมขยะให้สามารถกาหนดเทคโนโลยีในการกาจัดขยะ
ที่เหมาะสมกับปริมาณขยะ และศักยภาพของพื้นที่ได้ แบ่งเป็น
- กลุ่ มพื้ นที่ ขนาดใหญ่ (L)
หมายถึง กลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยรวมกันแล้ว มากกว่า ๕๐๐ ตัน/วันขึ้นไป ปัจจุบัน
มีจานวน ๑๑ กลุ่ม
- กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (M) หมายถึง กลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกัน ตั้งแต่ ๓๐๐ - ๕๐๐ ตัน/วัน ปัจจุบันมีจานวน ๑๑ กลุ่ม

- ๓๗๘ - กลุ่ มพื้ น ที่ ขนาดเล็ ก (S) หมายถึ ง กลุ่ มพื้ นที่ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันแล้วน้อยกว่า ๓๐๐ ตัน/วัน ปัจจุบันมีจานวน ๒๔๐ กลุ่ม
โดยปัจจุบันมีวิธีการกาจัดขยะหลายวิธี และวิธีหนึ่งที่เหมาะสมและเป็นทางออก
ในการกาจัดขยะของประเทศไทย คือ การกาจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีความเหมาะสมในการกาจัดขยะมูล
ฝอยปริมาณที่มากให้หมดไป โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมทุนดาเนินการ ลดภาระงบประมาณภาครัฐ ทั้งรายได้
จากพลังงานยังลดต้นทุนค่ากาจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑) ด้านการจัดการขยะต้นทาง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบจ.) ทั้งหมด ๗,๗๗๕ แห่ง มีการออกข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖ (กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจาปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐)
- ครัวเรือน ทั้งหมด ๑๗,๘๙๓,๘๕๕ ครัวเรือน มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ จานวน
๑๗,๖๒๕,๔๔๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕ (กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจาปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐)
- ครั ว เรื อ น ทั้ งหมด ๑๐,๔๙๐,๘๓๖ ครัวเรือน เข้ าร่ ว มเครื อ ข่า ย “อาสาสมั ค ร
ท้องถิ่น รั กษ์โ ลก” เพื่อส่ งเสริ มการจั ดการขยะมูล ฝอย จานวน ๗,๘๘๕,๖๑๒ ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ ๔๕.๑
(กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจาปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๖๐)
๒) ด้านการจัดการขยะกลางทาง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบจ.) ทั้งหมด ๗,๗๗๕ แห่ง มีภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในที่สาธารณะ และ/หรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง จานวน ๗,๕๖๒ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๙๗.๒๗ (กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจาปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐)
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบจ.) ทั้งหมด ๗,๗๗๕ แห่ง มีการวางระบบ
การเก็บขนหรือมีประกาศเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพื้นที่ จานวน ๗,๒๐๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๙
(กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจาปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๘๕)
- หมู่บ้ าน/ชุมชน ทั้งหมด ๖๘,๑๓๖ แห่ ง มีการจั ดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน” จานวน ๖๘,๑๓๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจาปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐)
๓) ด้านการจัดการขยะปลายทาง
- ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและเก็บขนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ
๘๔.๕๒ (๒๓,๑๑๖,๒๔๙.๔ ตัน) ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ยกเว้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นพื้นที่ Zero Waste) [กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจาปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๘๐ (๒๑,๘๗๙,๘๙๒.๙ ตัน)]
- ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๙ (กาหนด
เป้าหมายตัวชี้วัดประจาปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐)

- ๓๗๙ - กลุ่ มพื้ น ที่ในการจัดการมูล ฝอย (Clusters) ของ องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
(ยกเว้ น อบจ.) ในแต่ ล ะจั ง หวั ด จ านวน ๒๖๖ กลุ่ ม มี การด าเนิ นการก าจัดขยะหรื อมี แผนการดาเนิ นการฯ
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด จานวน ๒๒๖ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕
(กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดประจาปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ – ๒๑๑๒

๓.๔ ด้านการศึกษา
๓.๔.๑ การรับนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ กาหนดว่าบุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษา ตามมาตรา ๑๐ กาหนดให้การจัดการศึกษา
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในแต่ล ะ
ปีการศึกษา ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน เป็นการดาเนินการผ่านหน้าระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC.) ของ กศ. โดยจะดาเนินการปรับปรุงเมนูให้สามารถรับสมัครนักเรียนหรือเด็กเล็ก
ออนไลน์โดยไม่ต้องล็อคอิน
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) สถานศึกษาประกาศวันเวลารับสมัครนักเรียนหรือเด็กเล็ก โดยให้ผู้ปกครองสามารถ
สมัครด้วยตนเองหรือผ่านระบบรับสมัครนักเรียนและเด็กเล็กออนไลน์
๒) ผู้ ป กครองเข้ า ระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น (LEC.) ทางเว็ บ ไซต์
http://lec.dla.go.th
๓) ให้ผู้ปกครองเข้าเมนูระบบรับสมัครนักเรียนและเด็กเล็กออนไลน์ โดยไม่ต้องล็อคอิน
เลือกจังหวัด/ต้นสังกัดของสถานศึกษา/สถานศึกษาที่สมัคร/เลือกระดับชั้นที่สมัคร/กรอกข้อมูลของนักเรียนหรือ
เด็กเล็กลงในระบบ
๔) สถานศึ ก ษารวบรวมและจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของนั ก เรี ย นและเด็ ก เล็ ก ที่ ส มั ค ร
ด้วยตนเองและทางระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
๕) ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด

- ๓๘๐ ๖) สถานศึกษาประกาศรายชื่อนักเรียนหรือเด็กเล็ก และแจ้งกาหนดการและหลักฐาน
การรายงานตัว
๗) รับรายงานตัวเด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โดยสถานศึกษาสแกนเอกสารรายงานตัว
ของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และจัดพิมพ์เอกสารจากระบบให้ผู้ปกครองรับรองความถูกต้อง
๘) สถานศึกษาอนุมัติการนาข้อมูลของเด็กที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวเข้าสู่
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC.)
(๔) เป้าหมายการดาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถดาเนินการรับสมัครนักเรียนหรือ
เด็กเล็กออนไลน์โดยไม่ต้องล็อคอิน ผ่านหน้าระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC.)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้ องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๕

๓.๔.๒ การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น กระทรวงมหาดไทย
(ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดให้ กองส่งเสริมและพัฒ นาการจัดการศึกษาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ส่ งเสริม
สนับสนุน และประสานการบริหารจัดการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนากิจการด้านเด็ก
เยาวชน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษา วิเคราะห์ และจั ดทามาตรฐานการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นในทุกระดับ และติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เด็ก
เยาวชน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๒) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) ประมวลผลความต้องการ/คาขอ ส่ง สงป.
- กรณี เงิ นอุ ดหนุ นเฉพาะกิ จ แจ้ ง องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เพื่ อจั ดท าขอรั บ
การสนับสนุนงบประมาณรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยให้จังหวัดรวบรวมคาขอจัดส่งให้ สถ. ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- กรณีเงินอุดหนุนทั่วไป ใช้ข้อมูลการประมวลผลจากระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC)
๒) กระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่ สงป. กาหนด
๓) เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีมีผลบังคับใช้ ประกอบกับ สงป. อนุมัติงวด
เรียบร้อยแล้ว กศ. วิเคราะห์ ข้อมูลและจัดทาบัญชีจัดสรรเพื่อเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติจัดสรรงบประมาณ และ
มีหนังสือแจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบ
๔) แจ้ง สน.คท. เพื่อโอนจัดสรรงบประมาณให้ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๓๘๑ (๓) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน ๓๙,๑๕๔,๖๔๓,๑๖๒ บาท
จั ด สรรให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ านวน ๗,๗๓๘ แห่ ง (ทน./ทม./ทต./อบต.) เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
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) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕
(๗ ตรี) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา
๕๐ (๖) กาหนดให้เทศบาลตาบลมีหน้าที่ให้ ราษฎรได้รับการศึ กษาอบรม มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๖ (๑)
กาหนดให้เทศบาลเมืองและเทศบาลนครมีหน้าที่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ (๕) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่จัดการ
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือ

- ๓๘๒ สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ (๙) ก าหนดให้ เทศบาล และองค์การบริหารส่ ว นตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการ
จั ดการศึ กษา มาตรา ๑๗ (๖) ก าหนดให้ องค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัดมี อานาจและหน้า ที่ในการจัดการศึ กษา
ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๑ กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และ
ความต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา ๔๒ กาหนดให้กระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจั ดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และมีห น้าที่ในการประสานและส่ งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย จึ ง กาหนดแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง รวม หรื อ เลิ ก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๕) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
๙) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ว ยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๐) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๘๖๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

- ๓๘๓ (๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
ความประสงค์จะจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกาหนดชื่อ
หรือการเปลี่ย นชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดาเนิน การตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้น พื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สั งกัดองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น (ตามนัย หนัง สือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๘๖๖ ลงวัน ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๓, ๕๓๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘

๓.๔.๔ การประเมิน คุณ ภาพผู้เ รีย น (NT : National Test) ในสถานศึก ษาสัง กัด องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ร่ วมกั บส านั กทดสอบทางการศึ กษา ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน จากสถานศึกษาในทุกสังกัด โดยประเมิน
ความสามารถพื้ นฐานของผู้ เรี ยน ๒ ด้ าน คื อ ความสามารถด้ าน
ภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสาคัญที่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นตัวบ่งชี้
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมที่นาไปใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการกาหนดนโยบาย
หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของชาติในทุกระดับ
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๑) กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กาหนดให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด
เป็นศูนย์สอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปี
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับการสอบ พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕)

- ๓๘๔ (๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนดให้
สานั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด เป็ น ศู น ย์ ส อบประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ( NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้
๑) วางแผน กาหนดแนวทางการบริหาร
จัดการสอบของศูนย์สอบให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการ
อานวยการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติกาหนด ให้คาแนะนา
กากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบที่
เป็นเรื่องเร่งด่วนของศูนย์สอบ
๒) กากับ ติดตามให้สถานศึกษาบันทึก
ข้อมูลห้องสอบ และข้อมูลผู้เรียนที่เข้าสอบประเมินในระบบ NT Access ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓) จัดสนามสอบในระบบ NT Access
๔) แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ เช่น คณะกรรมการอานวยการ
สอบคณะกรรมการรับส่งแบบทดสอบ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะกรรมการประจาสนามสอบหรือ
คณะทางานเฉพาะเรื่ อง ตามความจ าเป็ นและเห็นควร เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการดาเนินการสอบที่เป็นเรื่องเร่งด่วนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการอานวยการสอบ
โดยให้เป็นมติของคณะกรรมการอานวยการสอบ
๕) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการระดั บ สนามสอบ
ประกอบด้วย ประธานสนามสอบ กรรมการกลางกรรมการคุมสอบ
กรรมการตรวจข้ อ สอบเขี ย นตอบ กรรมการรั บ – ส่ ง ข้ อ สอบ/
แบบทดสอบและกระดาษคาตอบนักการภารโรง และกรรมการอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม ส าหรั บ กรรมการคุ ม สอบ และกรรมการ
ตรวจข้อ สอบแบบเขี ยนตอบ ต้ อ งมาจากต่า งสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น
สนามสอบ โดยใช้ วิ ธี ก ารหมุ น ไขว้ กั น ส าหรั บ ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา และนักการภารโรง ให้ทาหน้าที่ในสถานศึกษาที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่
การจัดสนามสอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการอานวยการสอบ ดาเนินการ ดังนี้
๑) จัดสนามสอบ โดยกาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีนักเรียนเข้าสอบเป็นสนามสอบ หรือเป็นไปตามประกาศแต่ละปีการศึกษา
๒) บันทึกข้อมูลการจัดห้องสอบของแต่ละสนามสอบในระบบ NT Access โดยกาหนด
จานวนผู้สอบ ห้องละ ๒๐ คน ยกเว้นกรณีที่ห้องสุดท้ายมีผู้สอบไม่เกิน ๓ คน อาจยุบรวมห้องสอบได้ ทั้งนี้ หากยุบ

- ๓๘๕ รวมห้องสอบห้องสุดท้าย ในการจัดส่งกระดาษคาตอบให้บรรจุซองกระดาษคาตอบตามเกณฑ์ห้องละ ๒๐ คน
สาหรับนักเรียนที่ถูกยุบรวมห้องสอบ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดให้แยกกระดาษคาตอบ
บรรจุแยกออกมาอีก ๑ ซอง เพื่อป้องกันปัญหาในการตรวจข้อสอบ
๓) กรณีสถานศึกษามีนักเรี ยนสอบไม่ถึง ๕ คน อนุโลมให้ รวมสนามสอบกับสถานศึกษา
ใกล้เคียงได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอานวยการสอบพิจารณาตามเหตุผลความจาเป็น และต้อง
คานึงถึงความโปร่งใสและยุติธรรมในการสอบ
๔) แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ห้องละ ๒ คน และต้องมาจากต่างสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ
๕) แต่ งตั้ ง กรรมการตรวจข้ อ สอบแบบเขี ย นตอบ โดยมี ก รรมการตรวจข้ อ สอบ
อย่างน้อย ๒ คน ต่อหนึ่งฉบับ และต้องมาจากต่างสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ
๖) กาหนดแนวทางการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบว่าจะให้ดาเนินการตรวจข้อสอบ
ที่สนามสอบ หรือตรวจข้อสอบในสถานที่ที่ศูนย์สอบกาหนด
การดาเนินการกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการสอบได้ กรณีสถานศึกษาแห่งใดอยู่ใน
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รุนแรงเสี่ยงต่อการติดเชื้อและสถานศึกษาไม่สามารถ
ดาเนินการสอบได้ หรือเหตุสุดวิสัยให้สถานศึกษารายงานนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการ
อานวยการสอบทราบ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการอานวยการสอบที่จะพิจารณาเหตุผลความจาเป็น
เป็นกรณี ๆ ไป และให้บันทึกมติของที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงาน
การประชุม พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
การตรวจข้อสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กาหนดรูปแบบของข้อสอบในการทดสอบเป็น ๒ แบบ ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ และข้อสอบแบบเขียนตอบ
โดยจาแนกการตรวจข้อสอบ ดังนี้
๑) ข้อสอบแบบเลือกตอบ ดาเนินการตรวจให้คะแนนโดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน ตรวจให้ คะแนนด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ การอ่ า นแผ่ น กระดาษค าตอบผ่ านเครื่ อ งอ่ า น
สัญลักษณ์ด้วยแสง (Optical Mark Reader : OMR)
๒) ข้อสอบแบบเขียนตอบ ดาเนินการตรวจให้คะแนนโดยคณะกรรมการตรวจข้อสอบ
แบบเขียนตอบที่ศูนย์สอบแต่งตั้ง โดยสามารถดาเนินการได้ ๒ แนวทาง คือ การตรวจข้อสอบที่สนามสอบ หรือ
ตรวจข้อสอบในสถานที่ที่ศูนย์สอบกาหนด
การติดตามการบริหารการทดสอบ
๑) กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ร่ว มมือกับ ศูน ย์ส อบในการติดตามการบริห าร
การทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะสุ่มตรวจเยี่ยม
ศูนย์สอบและสนามสอบในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ
๒) ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อนและหลังวันสอบ

- ๓๘๖ การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนความโปร่งใสในการสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เปิดช่องทางการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนในความโปร่งใสในการสอบสาหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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

- ๓๘๗ (๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการทดสอบเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ มีนักเรียนชั้น ป.๓ เข้าสอบ จานวน ๔๙,๗๕๙ คน
๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการทดสอบเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มีนักเรียนชั้น ป.๓ เข้าสอบ จานวน ๕๑,๖๙๐ คน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น กองส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๖ ต่อ ๒๐๓

๓.๔.๕ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ อ งถิ่ น ร่ว มกั บส านั ก
ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน กาหนดดาเนิ น การประเมิน ความสามารถด้าน
การอ่ า นของผู้ เ รี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๖๓ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษามี เ ครื่ อ งมื อ ที่ มี
คุณภาพได้มาตรฐานในการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน ทั้งในเรื่องการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้
เรื่อง รวมทั้ง เพื่อทาให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคลนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ โดยใช้ข้อสอบกลางที่สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้สร้างเป็นเครื่องมือประเมินการอ่าน ตามมาตรฐานและตัว ชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยตามระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นการดาเนินการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ๒ ด้าน คือ อ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง
อ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านคา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นคาในวงคาศัพท์
ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ค าที่ มี ค วามหมายโดยตรงหรื อ ค าที่ มี ค วามหมายโดยนั ย ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน โดยวิธีการอ่านออกเสียง
อ่านรู้เรื่อง หมายถึง การอ่านคา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นคาในวงคาศัพท์
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งที่เป็นคาที่มีความหมายโดยตรงหรือคาที่มีความหมายโดยนัย ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง สาหรับเด็ก (เป็นข้อความง่าย ๆ) จับใจความจากเรื่องที่อ่าน
ตอบค าถามจากเรื่ อ งที่ อ่ า น บอกความหมายของเครื่ อ งหมายสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ส าคั ญ ที่ พ บเห็ น ในชี วิ ต ประจ าวั น
คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล แปลความและสร้างสรรค์จากภาพ

- ๓๘๘ ผลการประเมิน จะเป็ น ข้อมู ล ส าหรับ ครูผู้ ส อนสามารถน าไปใช้วิ นิจฉั ย ข้อบกพร่อ ง
ด้านการอ่านของนักเรียน และการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ตรงประเด็นและ
สามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามความเป็นจริงต่อไป
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนดให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ทุกจังหวัด เป็นศูนย์ส อบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
(Reading Test : RT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ มีนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เข้าสอบ จานวน ๕๒,๕๐๙ คน
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับ
การสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการสอบ ให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ทุกจังหวัด เป็นศูนย์สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้
๑) วางแผน กาหนดแนวทางการบริหารจัดการสอบของศูนย์ส อบให้ส อดคล้ องกับ
นโยบายที่คณะกรรมการอานวยการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติกาหนด ให้คาแนะนา กากับ ดูแล ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ
ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนของศูนย์สอบ
๒) ก ากั บ ติ ด ตามให้ ส ถานศึ ก ษาบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย นที่ เ ข้ า สอบประเมิ น ในระบบ
NT Access ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓) แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ เช่น คณะกรรมการอานวยการสอบ
คณะกรรมการรับ ส่ งแบบทดสอบ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะกรรมการประจาสนามสอบหรือ
คณะทางานเฉพาะเรื่ อง ตามความจ าเป็ นและเห็นควร เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการดาเนินการสอบที่เป็นเรื่องเร่งด่วนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการอานวยการสอบ
โดยให้เป็นมติของคณะกรรมการอานวยการสอบ
๔) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย ประธานสนามสอบ กรรมการ
รับ – ส่งข้อสอบ/แบบทดสอบและกระดาษคาตอบ กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน กรรมการบันทึกคะแนน
นักการภารโรง และกรรมการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

- ๓๘๙ -

การจัดสนามสอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการอานวยการสอบ ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้ สถานศึ กษาทุ กแห่ ง ในสั งกั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ มีนั กเรี ยนเข้ าสอบ
เป็นสนามสอบ
๒) จั ดห้ องสอบของแต่ล ะสนามสอบโดยมีจานวนผู้ส อบ ห้อ งละ ๒๐ คน ยกเว้น
กรณีที่ห้องสุดท้ายมีผู้สอบไม่เกิน ๓ คน อาจยุบรวมห้องสอบได้
๓) ให้แต่งตั้งกรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนนห้องละ ๒ คน โดยเป็นครูผู้สอนภายใน
สถานศึกษาเดียวกันหรือสถานศึกษาอื่นได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ
๔) แต่ งตั้ งกรรมการบั น ทึ ก คะแนน โดยน าแบบบั น ทึ ก คะแนนการอ่ า นออกเสี ย ง
(แบบบั นทึกคะแนน ๑) และแบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๒) ฉบับส าเนา ไปบันทึก
คะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนนตามที่ดาวน์โหลดมาจากระบบ NT Access และให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนนาเข้าระบบอีกครั้ง
การบริ ก ารการทดสอบ ส านั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการขนส่งเอกสารและแบบทดสอบ ไปยังศูนย์สอบ
๑) การรับ แบบทดสอบ ศูนย์สอบจะต้องมีผู้ประสานงานเป็นผู้ล งนามทุกครั้ง และ
ศูนย์สอบต้องเก็บรักษากล่องแบบทดสอบไว้ในห้องมั่นคงหรือห้องที่ปิดมิดชิด มีผู้ที่รับผิดชอบคอยดูแล
๒) ศูนย์สอบส่งมอบกล่องแบบทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบการสอบ ให้กับสนามสอบ
ในตอนเช้าของวันสอบ
๓) หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การสอบ ให้ แ ต่ ล ะสนามสอบเก็ บ รั ก ษาแบบทดสอบไว้ ที่
สถานศึกษาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

- ๓๙๐ การดาเนินการกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการสอบได้ กรณีสถานศึกษาแห่งใดอยู่ใน
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแ ดงเข้ม) และพื้นที่ค วบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่
มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รุนแรงเสี่ยงต่อการติดเชื้อและสถานศึกษาไม่สามารถ
ดาเนินการสอบได้ ให้สถานศึกษารายงานนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการอานวยการสอบ
ทราบ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการอานวยการสอบที่จะพิจารณาเหตุผลความจาเป็นเป็นกรณี ๆ ไป
และให้ บัน ทึ กมติข องที่ ป ระชุม คณะกรรมการอ านวยการสอบเป็น ลายลั กษณ์อั ก ษรไว้ใ นรายงานการประชุ ม
พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
การติดตามการบริหารการทดสอบ
๑) กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ร่ว มมือกับ ศูน ย์ส อบในการติดตามการบริห าร
การทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะสุ่มตรวจเยี่ยม
ศูนย์สอบและสนามสอบในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ
๒) ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อนและหลังวันสอบ
การติดตามการบริหารการทดสอบ
๑) กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ร่ว มมือกับ ศูน ย์ส อบในการติดตามการบริห าร
การทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะสุ่มตรวจเยี่ยม
ศูนย์สอบและสนามสอบในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ และหลังวันสอบ
๒) ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อนและหลังวันสอบ
การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนความโปร่งใสในการสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เปิดช่องทางการรับ แจ้ งเรื่ องราวร้องเรี ยนในความโปร่งใสในการสอบสาหรับโรงเรียนในสั งกัดองค์กรปกครอง
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) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนักเรียนชั้น ป.๑ เข้าสอบ จานวน ๕๖,๗๐๘ คน
๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนักเรียนชั้น ป.๑ เข้าสอบ จานวน ๕๒,๕๐๙ คน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น กองส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๖ ต่อ ๒๐๓

- ๓๙๑ ๓.๔.๖ การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุค คลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ของนักเรียนชั้น ม.๖
หรือเทียบเท่า (ปวช.๓)
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการ
บริการสาธารณะและการศึกษาในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในฐานะหน่วยงานที่กากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้ทาหน้าที่
ในการจั ดส่ งข้ อมู ลผลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสมตลอดหลั กสู ตรมั ธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่ า (GPAX) และค่ า
เปอร์ เซ็นต์ไทล์ ของสถานศึกษาสั งกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลจัดส่งให้กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อใช้ในการดาเนินการคัดเลือก
กลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา
ละ ๒ ครั้ง ดังนี้
๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน (รายงานผลการเรียนทุกคนที่กาลังศึกษาอยู่)
๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๖ ภาคเรียน และค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ (รายงานผลการเรียน
เฉพาะนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา นั้น ๆ)
การดาเนิน การดังกล่าวเป็น
เรื่องที่สาคัญและมีผลต่อโอกาสทางเข้าศึกษาต่อในระดับ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องนั ก เรี ย น จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ดท า
ปฏิทินการส่ งข้อมูลนั กเรี ยนและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้ อ มู ล ในระบบ GPAX OBEC (ระบบรายงานผล
คะแนนการเรียนเฉลี่ยสะสมของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ที่จั ดการศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษา
ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า (ปวช.๓) สามารถนาเข้า
ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในระบบ GPAX OBEC ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในระบบพร้อมทั้งรับรองข้อมูลที่สถานศึกษารายงานภายในระยะเวลาที่กาหนดในปฏิทิน
การดาเนินงาน และนาส่งข้อมูลไปยัง สพฐ.ตามกาหนดต่อไป
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๑) สถิติที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จานวน ๓๖๒ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่มา : ระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC))

- ๓๙๒ ๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- หลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช ๒๕๕๑ และฉบั บปรั บปรุ ง
พุทธศักราช ๒๕๖๒
- แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการรายงานข้อมูล
๑) กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางการดาเนินการให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาทราบ
๒) สถานศึกษาลงทะเบียนเข้าระบบ GPAX OBEC เพื่อขอรหัสในการเข้าระบบและ
รายงานข้อมูลในระบบ
๓) สถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูลตาราง Excel ตามที่กาหนด สามารถดาวน์โหลด
ตาราง Excel ได้ที่ 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
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

- ๓๙๓ (๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
๑) ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปี การศึกษา ๒๕๖๒) กรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น ได้รายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ดังนี้
- รอบที่ ๑ ผลการเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน ๓๖๐ โรงเรีย น นัก เรีย น
๒๔,๑๕๙ คน
- รอบที่ ๒ ผลการเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๖ ภาคเรียน ๓๖๐ โรงเรีย น นัก เรีย น
๒๒,๘๗๒ คน
๒) ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปี การศึกษา ๒๕๖๓) กรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น ได้รายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ดังนี้
- รอบที่ ๑ ผลการเฉลี่ ย สะสม (GPAX) ๕ ภาคเรี ย น ๓๕๙ โรงเรี ยน นั ก เรี ย น
๒๓,๓๗๕ คน
- รอบที่ ๒ ผลการเฉลี่ ย สะสม (GPAX) ๖ ภาคเรี ย น ๓๖๑ โรงเรี ยน นั ก เรี ย น
๒๑,๖๑๖ คน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น กองส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

๓.๔.๗ แนวทางการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการของเด็ ก ปฐมวั ย ในช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
กระทรวงมหาดไทย ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ดาเนิ นการส่ งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง กรณี ส ถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปิดเรียนกรณีเหตุพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
โดยให้ส ถานศึกษาระดับ ปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนรูปแบบสื่อสารทางไกล
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงขอความร่วมมือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ตลอดจนการดาเนินการเตรียมความ
พร้ อมรองรั บการเปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และมาตรการ
ระหว่างการเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เนื่องจากในห้วงปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ทาให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยัง ไม่สามารถเปิด

- ๓๙๔ การเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (On-Site) ได้ แต่เด็กปฐมวัยยังต้องมีการทากิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีพัฒนาการสมวัยรอบด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๑) จ านวนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ จั ดการศึ กษาระดั บปฐมวั ย (ข้ อมู ล ณ วั นที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อบจ.
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
อบต.
รวม

๙๙
๑๖๙
๓๗๙
๕๒๔
๑๙๑

จานวนเด็กปฐมวัย
(คน)
๑๓,๐๐๐
๒๓,๘๔๒
๕๒,๗๒๙
๕๗,๔๙๒
๑๕,๔๙๐

๑,๓๖๒

๑๖๒,๕๕๓

โรงเรียน (แห่ง)

๑๑
๑๔๗
๔๗๙
๔๗๕๕
๑๓,๑๔๘

จานวนเด็กปฐมวัย
(คน)
๑๕๑
๘,๙๕๕
๒๗,๒๐๖
๑๘๕,๒๒๐
๔๓๘,๗๘๖

๑๘,๕๔๐

๖๖๐,๓๑๘

ศพด. (แห่ง)

๒) กฎหมาย/หนั งสื อสั่ งการที่ เกี่ ยวข้ อง ได้แก่ หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุ ด
ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๔๐๑๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

- ๓๙๕ (๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสารวจข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาและความพร้อม
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยในภาวะวิกฤต COVID – 19 ของครู และสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยสารวจความพร้อมของผู้ปกครองในการใช้เครื่องมือ/สื่อออนไลน์ และความพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันกับ
เด็กปฐมวัย
๒) แนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน (Home-Based Learning)
อย่างเหมาะสมตามความพร้อมและความแตกต่างของแต่ละครอบครัว โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา
ครูและผู้ปกครอง ซึ่งสามารถดาเนินการได้ใน ๓ ลักษณะ ดังนี้
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online) กรณีสาหรั บ
ครอบครัวที่มีความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยครูจัดทาคู่มือ
หรือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตารางการจัดกิจกรรมแต่ละวัน รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ
เล่านิทานผ่านคลิป ส่งให้กับผู้ปกครองเป็นระยะแต่ละสัปดาห์ หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีการติดตามผล
ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปภาพชิ้นงานหรือบันทึกวิดีโอการทากิจกรรมของเด็กส่งให้ครูทางแอปพลิเคชัน Line และอาจ
มีการกาหนดวันพบปะครูและเพื่อนร่ว มห้องผ่า นระบบแอปพลิเคชัน Zoom, Microsoft Teams, Google
Hangouts , Line ฯลฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย
- การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ผ่ านระบบโทรทั ศน์ /สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ (On-AIR/On–
Demand) กรณีผู้ปกครองที่มีความพร้อมด้านโทรทัศน์สามารถรับสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนผ่านดาวเทียม (DLTV) จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คู่มือ หรือแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน หรือคู่มือการเรียนรู้ผ่านดาวเทียม (DLTV) ส่งไปให้ผู้ปกครองที่บ้าน หรือผู้ปกครองมารับที่
สถานศึกษาเพื่อให้เด็กนาไปใช้ทากิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้านเป็นระยะ แต่ละสัปดาห์ หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
- การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยการน าส่ ง เอกสารที่ บ้ า น (On-Hand) กรณี
ครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยสถานศึกษาให้ครูออกเยี่ยมบ้านของเด็ก
เพื่อจัดส่งคู่มือหรือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตารางการจัดกิจกรรมแต่ละวัน รายละเอียดการจัดกิจกรรม
จัดชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจหรือชี้แจงให้กับผู้ปกครองในการใช้คู่มือ หรือ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ได้อย่างถูกต้อง และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
๓) สถานศึกษาดาเนินการออกแบบกิจกรรมให้ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยการลงมือกระทาบูรณาการผ่านการเล่นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยการส่งเอกสารที่บ้าน (On-Hand) จึงมีความเหมาะสมที่สุด แต่บางกิจกรรม

- ๓๙๖ สามารถใช้หรือบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online) หรือผ่าน
ระบบโทรทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On-AIR/On–Demand) ตามความเหมาะสมและความพร้อมของผู้ปกครอง
๔) สถานศึกษาติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้านของผู้ปกครองจากแอปพลิเคชัน
Line ของผู้ปกครอง หรือจากการออกเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้ปกครอง
และปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามคู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) หรือแอปพลิเคชัน KhunLook และแอปพลิเคชันอื่น
๕) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ต้น สั ง กั ด กากั บดู แลให้ สถานศึกษา (โรงเรียนที่ จั ด
การศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก) ดาเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
เพื่อส่งเสริมและประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่
๑๕ ของทุกเดือน เพื่อติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

(๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
๑) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง ให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัด กรณีปิดเรียนกรณีเหตุพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้ ส ถานศึก ษาระดับ ปฐมวัย สัง กัด องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนรูปแบบสื่อสารทางไกล รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม

- ๓๙๗ ๒) ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย ในช่ว งสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามแนวทาง
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน (Home-Based Learning) อย่างเหมาะสมตามความพร้อมและ
ความแตกต่างของแต่ละครอบครัว โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง ซึ่งสามารถ
ดาเนิ น การได้ใน ๓ ลั กษณะ ดังนี้ ๑) การจั ดกิจ กรรมการเรีย นรู้ผ่า นระบบเครือ ข่า ยอิน เทอร์เ น็ต (Online)
๒) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบโทรทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On-AIR/On–Demand) และ ๓) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการนาส่งเอกสารที่บ้าน (On-Hand) เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยรอบด้าน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย และศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก กองส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
การจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๔๐๔, ๔๑๔, ๔๑๖

๓.๔.๘ การส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษา
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
ปัจจุบันประเทศไทยยังมีเด็กและเยาวชน
ที่หลุดออกจากระบบการศึกษามาจากหลากหลายสาเหตุ เช่น สภาพ
บริ บทของของสั งคมที่เปลี่ ยนไป ปั ญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษา บางส่วนต้อง
ออกกลางคัน นอกจากนี้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจานวน
มากเมื่อกลับเข้ามาเรียนใหม่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ทาให้ต้องยุติการศึกษาลง อีกทั้งโรงเรียนและครูยังขาดความพร้อม ขาดองค์ความรู้ความเข้าใจตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษาที่เหมาะสมทาให้เด็กไม่สามารถเรียนต่อไปได้ ด้ว ยสาเหตุดังกล่าว ทาให้ปัญหาเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษายังมีอยู่และเพิ่มขึ้นทุกปี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ดาเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็ก
ด้อยโอกาสสั งกัดองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
กลุ่มเด็กด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด-19) และมีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะอาชีพได้ตามความศักยภาพและความต้องการ รวมถึง
เพื่อเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม โดยบูรณาการกับโครงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อย
โอกาส ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและต่อยอดสู่การสร้างอาชีพ และสร้างรายได้

- ๓๙๘ ในครัวเรือนให้สูงขี้น รวมทั้งการป้องกันการกระทาผิดซ้า ซึ่งจะนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้า และสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาต่อไป รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
การพัฒนาความรู้ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างกลไกความเข้มแข็งใน
ด้านการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ต่อไป
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๑) สถิติที่เกี่ยวข้องข้อมูล เด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา ๑,๒๗๖,๔๗๓ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๔ ของเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทยที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ ๑๒ ถึ ง ๒๑ ปี จ านวน
๗,๘๕๘,๘๓๙ คน (ข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการฐานข้อมูลประชากร
จากกรมการปกครอง และฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน ที่ลงทะเบียนกับ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ต่ า ง ๆ ภาคเรี ย นที่ ๒/๒๕๖๑ (ณ วั น ที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๑) จากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพื่อให้ความรู้ ปรับพฤติกรรมและ
พัฒนาไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัย ผ่านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิต ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ดังนี้
๑) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จาแนกเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อเข้า
สู่การส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
๒) จั ดท าแผนการช่ ว ยเหลื อดูแ ล ออกแบบการจัด กิจกรรม แนะน า ให้ ค าปรึ กษา
ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยแบ่งกลุ่มเด็กดังนี้
- กลุ่มเด็กและเยาวชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาได้ให้ดาเนินการออกแบบการส่งเสริมและพัฒนาเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต โดยพิจารณาความสาคัญจาเป็นของเด็กว่าควรได้รับการพัฒนาในทักษะใดก่อนเป็นลาดับแรก
- กลุ่มเด็กและเยาวชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดาเนินการส่งเสริม
และพัฒนาได้ เนื่องจากมีความต้องการการช่วยเหลือดูแลลักษณะจาเพาะ เช่น เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กถูกทาร้าย หรือเด็กที่ มีความพิการซ้าซ้อน
หรือมีต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้บุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานแจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อดาเนินการส่งต่อเด็กให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ๓๙๙ ๓) จัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ที่จาเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิต ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับเพศและวัยของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
๔) จัดกิจกรรมและประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
๕) รายงานข้ อ มู ล และผลการส่ ง เสริ ม และการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
(๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
๑) ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ จั ด สรร
งบประมาณให้ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ด าเนิ น การโครงการจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ด็ ก ด้ อ ยโอกาส
จานวน ๗๖๑ คน คนละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นจานวนเงิน ๓,๐๔๔,๐๐๐ บาท
๒) ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ จั ด สรร
งบประมาณให้ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ด าเนิ น การโครงการจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ด็ ก ด้ อ ยโอกาส
จานวน ๑,๐๐๐ คน คนละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นจานวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น กองส่ งเสริ ม และ
พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๒๓

- ๔๐๐ ๓.๕ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๕.๑ การก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ห น้ า ที่ ใ นการให้ บ ริ ก ารสาธารณะ และแก้ ไ ขปั ญ หา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้าง
ถนนทางหลวงท้องถิ่นเป็นการแก้ไขปัญหาเข้าพื้นที่การเกษตร ทาให้เดินทางสั ญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและรองรับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด ๗๘๑,๒๙๖ สาย
ความยาวรวม ๕๙๗,๖๖๗ กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีต ๑๘๐,๔๔๔ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ๑๒๓,๘๓๑ กิโลเมตร
และเป็นถนนลูกรัง ๒๙๓,๓๙๒ กิโลเมตร โดยจาแนกได้ ดังนี้
ถนนที่ องค์กร
ปกครองส่วน
ความยาวถนน
คอนกรีต
ลาดยาง
ลูกรัง
ประเภท
ท้องถิ่น
รวม (กม.)
(กม.)
(กม.)
(กม.)
รับผิดชอบ
(จานวนสาย)
๑. องค์การบริหาร
๗,๖๓๑
๓๗,๑๗๙
๒,๙๑๐
๓๐,๕๘๘
๓,๖๘๑
ส่วนจังหวัด
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
- เทศบาลตาบล
๒๒๗,๓๑๙
๑๓๗,๘๖๑
๕๑,๒๓๑
๒๔,๖๗๐
๖๑,๙๖๐
๓. องค์การบริหาร
๕๐๓,๑๖๓
๔๐๕,๒๙๘
๑๑๖,๒๓๐
๖๒,๗๐๓
๒๒๖,๓๖๕
ส่วนตาบล

- ๔๐๑ (๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) จั ด ท าค าขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณและเอกสารประกอบให้ ค รบถ้ ว น
ตามหลั กเกณฑ์ และแนวทางการเสนอขอรับ การสนับสนุน งบประมาณเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ รายการก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๒) บันทึกคาของบประมาณลงในระบบสารสนเทศ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการก่อสร้ าง/ปรับ ปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจและถนน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
๓) จั ด ส่ ง ค าขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณและรายละเอี ย ดประกอบค าขอรั บ
การสนับสนุนงบประมาณที่มีเอกสารครบถ้วน โดยจัดทาเอกสารตามหลักเกณฑ์การเสนอคาขอตั้งงบประมาณ
ให้จังหวัดพิจารณากลั่นกรองและให้จังหวัดรวบรวมคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวส่งถึงกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่กาหนด
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
๑) เป็นความต้องการของประชาชนและบรรจุโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒) เอกสารโครงการที่ขอรับงบประมาณไปเป็นตามหลักเกณฑ์และเอกสารถูกต้องครบถ้วน
๓) ใช้หลักการกระจายงบประมาณโดยพิจารณาให้อย่างน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานละ ๑ โครงการ
๔) หากวงเงินมากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องสมทบ
งบประมาณจานวน ๑๐% ของวงเงินทั้งหมด
(๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
๑) ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มี ก าร
จัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่ อ มแซมถนนทางหลวงท้ อ งถิ่ น (ถนนถ่ า ยโอนภารกิ จ
และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จานวน ๕,๕๒๘
โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๙,๓๖๙,๕๗๑,๘๐๐ บาท
๒) ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ก าร
จัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่ อ มแซมถนนทางหลวงท้ อ งถิ่ น (ถนนถ่ า ยโอนภารกิ จ
และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จานวน ๗,๐๐๑
โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๑,๒๘๒,๓๔๗,๙๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน กองพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖

- ๔๐๒ ๓.๖ การส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
๓.๖.๑ ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่เป็นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสู่การปฏิบัติตาม
ภารกิ จ หน้ า ที่ ที่ ก ฎหมายระบุ ใ ห้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ โ ดยตรงขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจ หน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่ วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
จาแนกภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น ๒ ประเภท คือ ภารกิจหน้าที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดาเนินการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภารกิจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน ซึ่งภารกิจทั้ง ๒ ประเภทนี้
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ด้ว ยเหตุนี้ เพื่ อให้ ก ารบริห ารจัด การและการจั ดบริก ารสาธารณะขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเกิดประสิทธิผล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้
จัดทามาตรฐานบริการสาธารณะขึ้น โดยมีเจตารมณ์ในการเป็นแนวทางการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขึ้น
มาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระบุถึง มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจะต้องดาเนินการได้ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับ
และพัฒนาการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้มาตรฐานบริการสาธารณะนี้ ยังเป็น
เครื่องมือที่นาไปสู่การกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
๓.๖.๒ ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ด ท ามาตรฐานบริ ก าร
สาธารณะจานวนทั้งสิ้น ๔๘ มาตรฐาน จาแนกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จานวน ๑๓ มาตรฐาน ด้านคุณภาพชีวิต จานวน ๑๓ มาตรฐาน ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย จานวน ๑๑ มาตรฐาน และด้านการลงทุน
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม จานวน ๑๑ มาตรฐาน
ด้านโครงสร้างพื้น ฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานถนน ทางเดิน ทางเท้า, มาตรฐานทาง
ระบายน้ า, มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ, มาตรฐานอ่างเก็บ น้ าและเขื่อนขนาดเล็ ก, มาตรฐานระบบน้าสะอาด,
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และบารุงรักษาแหล่งน้า, มาตรฐานการควบคุมอาคาร, มาตรฐานการวางผังเมือง,
มาตรฐานสะพาน, มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก, มาตรฐาน
สถานีขนส่งทางน้า, มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

- ๔๐๓ ด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, มาตรฐานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ, มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน, มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ,
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ พิการ, มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน, มาตรฐานการจัดการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น, มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, มาตรฐานการพัฒนาการดาเนินงานด้านเอดส์, มาตรฐานส่งเสริม
การกีฬา, มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย, มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย มาตรฐาน
การป้องกันอุบัติภัยทางถนน มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, มาตรฐานการประกอบกิจการน้ามัน
เชื้อเพลิง, มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, มาตรฐานด้านการทะเบียนและอนุ ญาต, มาตรฐาน
ด้านการเปรียบเทียบปรับ, มาตรฐานหอกระจายข่าว, มาตรฐานห้องน้าสาธารณะ, มาตรฐานหอพัก, มาตรฐาน
สุสานและฌาปนสถาน, มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
ด้านการลงทุน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย มาตรฐานการกับ
ดูแลโรงงาน มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว, มาตรฐานตลาด, มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ, มาตรฐานการดูแล
โบราณสถาน, มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น, มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม, มาตรฐานการพัฒนาชุมชน, มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์, มาตรฐานการกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล, มาตรฐานบาบัดน้าเสีย
จานวนมาตรฐานการบริการสาธารณะ
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หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่ น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒

- ๔๐๔ ๔. ระบบการตรวจสอบและติดตาม
๔.๑ การตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
กาหนดให้กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ในการวางระบบการตรวจสอบ ระบบการเงิน
การบัญชี และการพัสดุของท้องถิ่น ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี
การเงิน และการพัส ดุขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น รวมทั้ งติดตามผลการดาเนิ นงานขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๑) ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๗,๘๕๐ แห่ง
๒) ข้อมูลของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
๒๐,๕๖๐ แห่ง
๓) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) จัดทาแผนการตรวจสอบ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ
๒) แจ้งจังหวัดตามแผนการตรวจสอบฯ เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
๔) จั ดส่ ง รายงานการตรวจสอบให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ด าเนิ น การตามข้ อสั ง เกต
และข้อเสนอแนะ
๕) จัดทารายงานผลการตรวจสอบ เสนออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
๖) ติดตามผลการดาเนินการตามข้อสังเกตและเสนอแนะ
๗) สรุปผลการตรวจสอบฯ และผลการดาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรายงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ

- ๔๐๕ (๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
๑) ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองตรวจสอบระบบการเงิ น บั ญ ชี ท้ อ งถิ่ น ได้ ป ฏิ บั ติ ง าน
การตรวจสอบระบบการเงิ น บั ญ ชี
และการพั ส ดุ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
- ตรวจสอบ
การบริ ห ารงานและการปฏิ บั ติ ง าน
ด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และ
การพั ส ดุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น จานวน ๒๙๖ แห่ง
- ตรวจสอบ
การดาเนินงานด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุของสถานศึกษาองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น จ า น ว น
๗๐ แห่ง
- นิ เ ทศการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานจากผล
การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และการพั ส ดุ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น จ าวน ๑๑ จั ง หวั ด องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ๑,๘๕๓ แห่ ง
ผู้เข้ารับการนิเทศ ๓,๖๑๙ คน
๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๑๔๒ แห่ง
- ตรวจสอบการดาเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๒๒๒ แห่ง
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๖ (มท.) ๑๓๐๑, มือถือ ๐๘๕ ๔๘๐ ๒๓๙๕

- ๔๐๖ ๔.๒ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
จากบทบาทภารกิจของ สถ. ที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข็มแข็ง
อย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดีและมีส่วนร่วมในการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักธรรมาภิบาลนั้น จึงได้กาหนดระบบติดตามประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบของการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา และพัฒนาวิธีการ รูปแบบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมิน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา ๑๕ ปีที่ผ่านมา โดยในปัจจุบันใช้ชื่อว่า “การประเมิน ประสิท ธิภ าพ
ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)” เพื่อติดตามและยกระดับ
ประสิ ทธิภ าพการดาเนิ นงานขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น และเพื่อ ใช้เป็นข้ อมูล ในการพัฒ นาและส่ งเสริ ม
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
การประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment
: LPA) มีกลุ่มเป้าหมายการประเมินองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง ยกเว้ น กรุ ง เทพมหานคร
(องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล องค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล และเมืองพัทยา) โดยเกณฑ์การ
ประเมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ า พขององค์ ก รปกครอ ง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น แบ่ ง เป็ น ๕ ด้ า น ประกอบด้ ว ย
๑) ด้ านการบริ หารจัดการ ๒) ด้านการบริ หารงาน
บุคคลและกิจการสภา ๓) ด้านการบริหารงานการเงิน
และการคลั ง ๔) ด้ า นการบริ ก ารสาธารณะและ
๕) ด้านธรรมาภิบาล
ได้ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะแห่ ง ต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(Local Performance Assessment : LPA) เฉลี่ยรวม
๕ ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- ๔๐๗ (๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) สถ. ปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) จั งหวัดแต่งตั้งทีมประเมินประสิ ทธิภ าพขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ทีมละ ๔ คน
ประกอบด้วย ๑. ข้าราชการ สถจ. ๒. ท้องถิ่นอาเภอ ๓. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) จังหวัดถ่ายทอดเกณฑ์และรูปแบบการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบ
๔) ทีมประเมินดาเนินการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่
๕) สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ
๖) จั งหวัดนาผลการประเมิน ประสิ ทธิภ าพขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น แจ้งที่ประชุม
คณะกรรมการข้าราชการ อบจ. หรือพนักงานเทศบาลจังหวัด หรือพนักงานเมืองพัทยา หรือพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดทราบแล้วแต่กรณี
(๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
การประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment
: LPA) ประจาปี ๒๕๖๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๗,๘๕๑ แห่ง (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล และเมืองพัทยา) โดยเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบ่ ง เป็ น ๕ ด้ า น ประกอบด้ ว ย ๑) ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ๒) ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลและกิ จ การสภา
๓) ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ๔) ด้านการบริการสาธารณะ และ ๕) ด้านธรรมาภิบาล
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าปี ๒๕๖๓ พบว่ า มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment: LPA)
เฉลี่ย ๕ ด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ จานวน ๗,๕๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๑
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การประเมิน ประสิทธิภ าพขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี ๒๕๖๔ มีกลุ่มเป้าหมายการประเมิน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน ๗,๘๔๙ แห่ง (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และเมืองพัทยา)
โดยเกณฑ์ ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แบ่ ง เป็ น ๕ ด้ า น ประกอบด้ ว ย
๑) ด้านการบริหารจัดการ ๒) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ๓) ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
๔) ด้ า นการบริ ก ารสาธารณะ ๕) ด้ า นธรรมาภิ บ าล โดยก าหนดให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นแต่ ล ะแห่ ง
ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)
เฉลี่ยรวม ๕ ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่าผ่ านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปี ๒๕๖๔
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่ มงานส่ งเสริ มการบริ หารกิ จการบ้ านเมืองที่ ดี ท้ องถิ่ น กองพั ฒนาและส่ งเสริ มการบริ หารงานท้ องถิ่ น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒

- ๔๐๘ ๔.๓ การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอมีหน้าที่กากับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล และเมืองพัทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีอานาจสั่งหรือ วินิจฉัย
ให้ผู้บ ริห ารท้องถิ่น รองผู้บริห ารท้องถิ่น เลขานุการผู้บ ริห ารท้องถิ่น ที่ป รึก ษาผู้บ ริห ารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่น พ้นจากตาแหน่ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม กระทาการอันต้องห้ามหรือฝ่าฝืน
หรือมีเหตุอื่นตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งจะต้องดาเนินการให้ถูกต้ องตามกฎหมายและกฎกระทรวงว่าด้วยการ
สอบสวนผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นได้ตระหนักถึงบทบาทอานาจหน้าที่ ของผู้กากับ
ดูแลดังกล่าวที่จะต้องสนับสนุน ส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ในการสอบสวนเกิดความถูกต้องและเป็นธรรม
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดาเนินการให้คาปรึกษา แนะนา ตอบข้อหารือ แจ้งเวียน
แนวทางปฏิบัติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและระเบียบกาหนดไว้
ได้อย่ างถูกต้อง นอกจากนี้ ยั งมีห น้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและความเห็ นของผู้ ว่าราชการจังหวัด กรณีที่
ผู้ ว่าราชการจังหวัดเสนอเรื่ องให้ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่ งให้ ผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่น รองผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่ น
ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น พ้นจากตาแหน่ง
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) การพิจารณาและให้ความเห็นทางกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงาน กล่าวคือ
- เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ เ กี่ย วข้ อ ง ต้ อ งส่ ง เรื่ อ งดั ง กล่ า วโดยรวบรวมข้ อ เท็ จจริ ง และท าความเห็ น ในเรื่ อ งนั้ น เสนอให้
นายอาเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้กากับดูแลเพื่อพิจารณา
- เมื่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เห็ น สมควรที่ จ ะให้ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น หรื อ
กระทรวงมหาดไทยได้พิจ ารณาให้ ความเห็ นในเรื่ องดั งกล่ าว ก็จ ะต้อ งรายงานข้อ เท็ จจริ ง มายัง กรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อจัดทาความเห็น
เพื่อให้ผู้กากับดูแลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ นาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป
๒) การดาเนินการเพื่อสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้
- ผู้กากับดูแลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
- คณะกรรมการสอบสวนด าเนิ น การตามขั้ น ตอน กล่ า วคื อ ๑) รวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง
ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๒) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ๓) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักเพื่อแก้ข้อกล่าวหา ๔) พิจารณาทา
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน และ ๕) ทารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้ง

- ๔๐๙ - ผู้กากับดูแลพิจารณารายงานการสอบสวน และวินิจฉัย หรือเสนอความเห็นให้ผู้มีอานาจ
ใช้ดุลพินิจสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มู ลความผิด ผู้กากับดูแลสามารถพิจารณา
ตามฐานความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้ วทาความเห็ นและ
รายงานให้ผู้มีอานาจพิจารณาและสั่งให้พ้นจากตาแหน่งต่อไป
(๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
๑) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้กากับดูแลและกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
- ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบข้อหารือ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอาเภอเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและระเบียบกาหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง จานวน ๑๑ เรื่อง
- ตรวจสอบรายงานและความเห็ น ของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ที่ ข อให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยใช้ ดุ ล พิ นิ จ สั่ ง ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น รองผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประธานสภาท้ อ งถิ่ น หรื อ รอง
ประธานสภาท้ อ งถิ่ น พ้ น จากต าแหน่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และจัดทาความเห็ นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่ งให้
ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่ง ดังนี้ ๑) กรณีที่เกิดจากการร้องเรียนกล่าวหาและถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
จานวน ๖ ราย ๒) กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด จานวน ๖ ราย
๒) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเป้าหมายจะดาเนินการสนับสนุน
ส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบสวนแก่ผู้กากับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการสอบสวนของ
ผู้กากับดูแลได้ดาเนิน การอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายและกฎกระทรวงกาหนดไว้ ได้แก่ การจัดทา
ตัว อย่ างเอกสารที่เกี่ย วข้อ งกับ การสอบสวนตามกฎกระทรวง พร้อมคาแนะนา เพื่อเจ้าหน้าที่นาไปใช้ปฏิบั ติ
ในการสอบสวน การจัดทา Video Conference บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ ขั้น ตอน และวิธีการ
สอบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานวินิจฉัยและกากับดูแล กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖

- ๔๑๐ -

- ๔๑๑ ๔.๔ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน มี อานาจและหน้าที่ในการจัดทา
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตพื้นที่ โดยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจ
ทาให้เกิดข้อร้องเรีย นได้ กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจึงได้ให้ ความสาคัญกับการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และทาหน้าที่เป็น
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น และประสานงานกับ ผู้ ว่าราชการจังหวัด ในฐานะที่ มีอานาจและหน้ าที่ใ นการกากั บดูแ ล
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
จานวน ๙,๙๔๘ เรื่อง มีการดาเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จานวน ๘,๔๐๐ เรื่อง และมีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ จานวน ๑,๕๔๘ เรื่อง
จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๙,๙๔๘ เรื่อง
16%
84%

ดาเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว
8,400 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
1,548 เรื่อง

๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
จะส่งเรื่องให้จังหวัดตรวจสอบและดาเนินการตามอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
๒) จังหวัดดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หรือส่งเรื่องดังกล่าวให้อาเภอดาเนินการตรวจสอบ
๓) เมื่อจั งหวัดหรื ออาเภอได้ตรวจสอบข้อเท็ จจริ งและพิจารณาตามอานาจหน้าที่ ในเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ปรากฏผลดังนี้

- ๔๑๒ - ไม่มีมูลหรือไม่พบการกระทาความผิด ให้พิจารณายุติเรื่องร้องเรียน
- หากพบว่ามีมูลหรือมีการกระทาความผิด ให้พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในเรื่อง
ร้องเรียน พร้อมทั้งดาเนินการทางวินัย ทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับผู้กระทาความผิดตามข้อร้องเรียน
๓) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบและรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ทราบ
๔) กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาผลการด าเนิ น การของจั ง หวั ด หากเห็ น ว่ า
การดาเนิ น การถูกต้องครบถ้ว นก็รายงานผู้ บั งคับบัญชาตามล าดับชั้น เพื่อพิจารณายุติเรื่องร้องเรียนและแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ๔๑๓ (๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
ผลการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเรื่อ งร้องเรียนเกี่ยวกับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ส่ง เข้า มาที่ก รมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น จานวน ๒๕๙ เรื่อ ง ซึ่ง กรมส่ง เสริม การปกครอง
ท้องถิ่นได้ส่งเรื่องให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ทั้ งหมด ๒๕๙ เรื่อง
และจังหวัดได้รายงานผลการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวจนได้ข้อยุติ จานวน ๑๘๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๔
ของจานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖ (มท.) ๕๒๑๔

๔.๕ การสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
การกากับดูแลเป็นกลไกสาคัญในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและโปร่งใส โดยเป็นกระบวนการหนึ่งที่นามาใช้ในการกากับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
อย่ างมีประสิ ทธิภาพ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจัดตั้งองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
ซึ่งรวมถึงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่ งบางตาแหน่งในองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น โดยได้กาหนดให้ มีการออก
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การดาเนินการสอบสวนและ
วินิ จฉัย เพื่อให้ชัดเจนและสอดคล้ องกับ ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด กรณีการสิ้ นสุ ดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาท้องถิ่น รวมทั้งกรณีการพ้นจากตาแหน่ง เพราะกระทาความผิดหรือเพราะเหตุอื่น ของผู้ บ ริห ารท้องถิ่น
รองผู้บ ริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และเลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ดาเนินการออกกฎกระทรวงดังกล่าว
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๑) ในการสอบสวนตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นก่อนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้กากับดูแลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายจั ดตั้งองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ดังกล่ าว ได้มีการกาหนดให้ มีออกกฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์
และวิ ธีก ารในเรื่ องดัง กล่ าวให้ มีค วามชัด เจนและสอดคล้ อ งกั บระยะเวลาตามกฎหมายที่ มีก ารแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
มากยิ่งขึ้น การสอบสวนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนก่อนกฎกระทรวงนี้จะมีผลใช้บังคับ จึงต้องดาเนินการตาม
บทเฉพาะกาลท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ๔๑๔ - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) กระบวนการหรือขั้น ตอนการดาเนิน งานที่เ กี่ยวข้อง (เฉพาะกรณี อบจ. เทศบาล อบต.
และเมืองพัทยา)
๑) กรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือการพ้นจากตาแหน่งของผู้ บริหาร
ท้องถิ่น รองผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น ประธานสภาท้อ งถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น ที่ป รึกษาผู้ บริห ารท้ องถิ่น และ
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือกระทาการต้องห้าม ให้ผู้ว่าราชการ
จั งหวั ดหรื อนายอาเภอ แล้ ว แต่ กรณี ดาเนิ น การรวบรวมพยานหลั ก ฐานและพิจารณาวินิจ ฉัย โดยจะแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อทาการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต้องสอบสวนให้
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ขยายได้ไม่เกิน ๓๐ วัน และวินิจฉัยภายใน ๓๐ วันนับแต่ที่ได้รับรายงานการสอบสวน
๒) กรณีการพ้นจากตาแหน่งเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ เข้าข่ายพฤติการณ์ตามที่กฎหมายกาหนด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาเพื่อสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน (กรณีเมืองพัทยาภายใน ๙๐ วัน) ขยายได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน (การขยายเวลาไม่รวมถึงเมืองพัทยา)
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาความผิด ให้สั่งยุติเรื่อง หากผู้ถูกกล่าวหากระทาความผิดตามที่ถูกสอบสวน ให้รายงานผล
การสอบสวนและความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้ว แต่กรณี พิจารณาสั่ง
ให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากตาแหน่งภายใน ๓๐ วัน กรณีให้สอบสวนเพิ่มเติม ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ผลการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น (กรณีเมืองพัทยา ต้องดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมและรัฐมนตรีต้องสั่งการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด)
(๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
ผลการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้ว ยการสอบสวน
ผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงสอบสวนผู้ดารง
ตาแหน่งบางตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ กฎกระทรวงสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่ง
ในเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ กฎกระทรวงสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๖๓
กฎกระทรวงสอบสวนผู้ ด ารงต าแหน่ ง บางตาแหน่ง ในกรุง เทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ กฎกระทรวงสอบสวน
ผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเมืองพัทยา 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 กากับ ติดตามการดาเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่น
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
การดาเนิ นงานกิจ การต่าง ๆ ของสภาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการให้ ถูกต้องตามหลั กเกณฑ์
ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและแนะนาแนวทาง
ปฏิ บั ติ แ ก่ ส ภาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านด้ า นกิ จ การสภาท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ได้แก่ การแนะนาแนวทางปฏิบัติ การให้ความเห็นทางกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๑) การด าเนิ นงานด้านกิ จการสภา ได้ แก่ การด าเนิ นการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกั บ
การพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ อันอยู่ ในอานาจหน้ าที่ของสภาท้องถิ่น และการดาเนินการประชุมสภาท้องถิ่น ตลอดจน
การจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
องค์การบริ ห ารส่ วนจั งหวัด จานวน ๗๖ แห่ ง เทศบาล จานวน ๒,๔๗๒ แห่ ง และองค์ การบริห ารส่ ว นตาบล
จานวน ๕,๓๐๐ แห่ง รวมทั้งสิ้นจานวน ๗,๘๕๐ แห่ง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งเสริม กากับ
ติ ด ตามการด าเนิ น การด้ า นกิ จ การสภาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ ง
(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)

- ๔๑๖ (๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) การพิจารณาและให้ความเห็นทางกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงาน กล่าวคือ
- เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับงานด้านกิจการสภาหรือ
การปฏิบั ติตามกฎหมายที่เกี่ย วข้ อง ต้องส่ งเรื่อ งดังกล่ าวโดยรวบรวมข้อเท็จจริงและทาความเห็ นในเรื่องนั้ น
เสนอให้นายอาเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้กากับดูแลเพื่อพิจารณา
- เมื่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เห็ น สมควรที่ จ ะให้ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น หรื อ
กระทรวงมหาดไทยได้พิจ ารณาให้ ความเห็ น ในเรื่ องดั งกล่ าว ก็จ ะต้อ งรายงานข้อ เท็ จจริ ง มายัง กรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อจัดทาความเห็น
เพื่อให้ผู้กากับดูแลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ นาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป
๒) การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญหาโต้ แ ย้ ง เกี่ ย วกับ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งตามข้อ ๕ ของระเบียบดังกล่าว ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการไว้
กล่าวคือ
- ประธานสภาท้องถิ่นจะต้องทาการวินิจฉัยปัญหาโต้แย้งหรือกรณีที่ระเบียบมิได้กาหนดไว้นั้น
เพื่อใช้บังคับไปพลางก่อน
- ประธานสภาท้องถิ่นนาข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (กรณีองค์การ
บริหารส่วนตาบล ให้เสนอต่อนายอาเภอเพื่อพิจารณาวินิจฉัย)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดจะทาการวินิจฉัยและคาวินิจฉัยนั้นให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุม
คราวนั้น (กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล คาวินิจฉัยของนายอาเภอให้ใช้บัง คับได้เฉพาะในการประชุมคราวนั้น
แล้วรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องตรวจสอบพิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
เพื่อจัดทาความเห็ นให้เกิดความถูกต้องและสามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ กากับดูแ ล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ นาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป
(๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลการดาเนินการงาน ดังนี้
๑) การให้ความเห็นทางกฎหมายหรือตอบข้อหารือในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดหารือมา จานวน ๖ เรื่อง

- ๔๑๗ -

๒) การแนะน าแนวทางปฏิ บั ติ งานแก่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ได้ แก่ แนวทางการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินกิจการ
สภาท้องถิ่น
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานวินิจฉัยและกากับดูแล กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖

- ๔๑๘ ๕. ระบบบริหารงานบุคคล
๕.๑ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแนวคิดการเป็นหน่วยงานสมัยใหม่ที่กะทัดรัด มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นกรอบให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามแนวนโยบายภาครัฐ คณะกรรมการมาตรฐาน
การบริ ห ารงานบุ คคลส่ ว นท้องถิ่น จึ งอาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่ งพระราชบั ญญัติร ะเบีย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติให้
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
นาไปจัดทา ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไป
พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามอานาจหน้าที่ต่อไป โดยมี ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑) ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสมกับประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) พัฒนาประสิทธิภาพระบบทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น
๓) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง Thailand ๔.o
๔) เน้นความโปร่งใสในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ยึดหลักสมรรถนะและการสร้าง
เสริมหลักธรรมาภิบาล
๕) ต่อยอดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น
๖) ขับเคลื่อนระบบทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๗) การกากับ ติดตาม และประเมินผล
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่ ม งานวิ จั ย และพั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลท้ อ งถิ่ น ส านั ก งานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป. โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๗๕๒ (มท.) ๕๐๕๙๘

๕.๒ การจัดทามาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓
(๑) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือ ก.ถ. มีอานาจหน้าที่ในการกาหนด
มาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้ง
และการให้พ้น จากตาแหน่งของพนักงานส่ว นท้องถิ่น รวมตลอดถึงการกาหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น ทั้งนี้ การกาหนด มาตรฐานกลางและแนวทางจะต้อ งไม่มีลัก ษณะเป็น การกาหนดหลัก เกณฑ์
การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเจาะจงที่ทาให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ไม่ส ามารถบริห ารงานบุคคลตาม
ความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

- ๔๑๙ สาระสาคัญ ความในมาตรานี้เป็นการกาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฯ (ก.ถ.) ไว้ ๘ เรื่องซึ่งเป็น
อานาจเพียงกาหนดมาตรฐานกลางในการบริหารงานบุคคลและเรื่องที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อให้คณะกรรมการกลาง
และคณะกรรมการท้องถิ่นดาเนินการซึ่งเป็นการดาเนินการในเชิงวิชาการมิได้มีอานาจในการให้คุณให้โทษแก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด
ส าหรั บ การด าเนิ น การของ ก.ถ. ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คล
ส่วนท้องถิ่น มาตรา ๓๖ บัญญัติให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขึ้นใน
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๒) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และรวบรวมข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ งานของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) ช่วยเหลือ และให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๕) จัด ประชุม สัม มนา ฝึก อบรม รวมทั้ ง การประชาสัม พัน ธ์แ ละเผยแพร่ค วามรู ้เ กี ่ย วกับ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๖) จัดทารายงานประจ าปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ในการดาเนิ นงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ว นท้องถิ่นและสานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
สาระสาคัญ เมื่อมี ก.ถ. ก็จาเป็นต้องมี สานักงานใดสานักงานหนึ่งเพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบงาน
ราชการของ ก.ถ.ข้างต้น กฎหมายฉบับนี้จึงกาหนดให้มีการจัดตั้งสานักงานเพื่อทาหน้าที่ดังกล่าวขึ้น ในสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สานักงาน ก.ถ. จึงต้องทาหน้าที่ใน ๒ บทบาท กล่าวคือ ทาหน้าที่ในบทบาทงานราชการ
ของ ก.ถ. บทบาทหนึ่ง และบทบาทในฐานะหน่วยงานราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงอีกบทบาทหนึ่ง
สาหรับหน้าที่ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของ ก.ถ. นั้น มีกระบวนการทางานโดยแบ่ง
โครงสร้างและอานาจหน้าที่ออกเป็น ๔ กลุ่มงาน กับ ๑ ฝ่าย ประกอบด้วย (๑) กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบ
บริ ห ารงานบุ คคลท้ องถิ่น (๒) กลุ่ ม งานมาตรฐานการบริห ารงานบุคคล (๓) กลุ่ มงานกฎหมาย (๔) กลุ่ มงาน
สารสนเทศและติดตามประเมินผล (๕) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ๔๒๐ สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา

มหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ (๙) ข้อ ๑๔

๓๖
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

- ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ประสานงาน ช่วยเหลือ ให้คาปรึก ษา และแนะนาในด้านมาตรฐานกลาง
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกลางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นศูนย์กลางและศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกั บมาตรฐานกลางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- กลั่นกรองมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ลงนาม
- งานผู้ช่วยเลขานุการ ก.ถ. และงานเลขานุการคณะอนุกรรมการใน ก.ถ.
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ในการกาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีกระบวนการและขั้นตอนใน
การดาเนินงานดังนี้
(๑) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยเปรียบเทียบกับ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อนามากาหนดเป็นมาตรฐานกลางที่จะนาไปใช้สาหรับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตาบล และต้องเป็นแนวทางที่จะ
สามารถนาไปใช้กับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาได้ด้วย แล้วนาเสนอ
ทางเลือกเพื่อให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพิจารณา
(๒) จั ด ท ามาตรฐานกลางการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น เมื่ อ คณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม จึงนาทางเลือกที่ได้ไปกาหนดเป็นระบบบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจัดทาเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานบุคคล
สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยจาแนกออกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งประกอบด้วย
๑) บททั่วไป
๒) การกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการการกาหนดตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง
๓) โครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
๔) การสรรหาบุคคล
๕) การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตาแหน่ง

- ๔๒๑ เงินเดือน

๖) การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้น

๗) วินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
๘) การอุทธรณ์
๙) การร้องทุกข์
๑๐) การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น
๑๑) การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
๑๒) บทเฉพาะกาล
(๓) จัดทาประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุคคลส่ว นท้อ งถิ่น พิจารณาสาระสาคัญของ
ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแล้วจึงออกเป็นประกาศคณะกรรมการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่ว นท้องถิ่น และประกาศในราชกิจ จานุเบกษาเพื่อให้มีผ ลบังคับ ใช้ตามเวลาที่กาหนด เพื่อให้คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่นนาไปจัดทามาตรฐานทั่ว ไปเพื่อใช้เป็นการเฉพาะกับองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น แต่ล ะประเภท คือ มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคลของข้า ราชการองค์การบริห าร
ส่ว นจัง หวัด มาตรฐานทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ การบริห ารงานบุค คล พนั ก งานเทศบาล มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
การบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนตาบล
(๔) การพัฒนาเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เมื่อมีการนามาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ สานักงาน ก.ถ.
มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลระบบการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบข้อดีข้อเสียของมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร.๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๘

- ๔๒๒ ๕.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้การบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ง
ต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องคานึงถึงความเหมาะสมและ
ความจ าเป็ น ของแต่ล ะท้องถิ่น และองค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
เพื่อให้สามารถพัฒนาร่ วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ รวมไปถึงคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น กาหนดให้คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก และการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม เพื่อเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กาหนดแนวทาง
จัดทา และปรับ ปรุ งมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ การบริห ารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม ตลอดจนสามารถ
เยียวยาแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงที
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๑) สถิตที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
จานวน ๑๕๘,๓๐๑ คน, ลูกจ้างประจา จานวน ๑๒,๑๘๔ คน, พนักงานจ้าง จานวน ๒๒๖,๖๔๒ คน รวมทั้งหมด
๓๙๗,๑๒๗ คน (ข้อมูลระบบ LHR ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
๒) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และคาสั่ง หัว หน้า คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวัน ที่ ๒๑ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) จั ด ทา พั ฒ นา ปรั บ ปรุ งมาตรฐานทั่ว ไป หลั กเกณฑ์ เ กี่ย วกั บ การสอบแข่ งขั นการสอบ
คัดเลือกการคัดเลือก และการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

- ๔๒๓ ๒) ด าเนิ น การตามมาตรฐานทั่ ว ไป หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ
การสอบแข่ ง ขั น การสอบคั ด เลื อ กการคั ด เลื อ ก และการโอน
ข้าราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่นของข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
๓) การให้คาปรึกษาและแนะนาตอบข้อหารือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในการปฏิ บั ติ งานด้ านการบริ หารงานบุ ค คลขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดาเนินการปรับปรุง
มาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประกาศคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรื อพนั กงานส่ ว นท้องถิ่น เรื่อง การกาหนด
กอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับตาแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดาเนินการปรับปรุง
มาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น เรื่ อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับตาแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๔๒๔ - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔
- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๗

๕.๔ การสร้างขวัญ กาลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
มติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุมัติให้ มีการจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ผู้ ปฏิบั ติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสื อสานักเลขาธิการ
คณะรั ฐ มนตรี ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๖๙๕๑ ลงวั นที่ ๒๐ พฤศจิ กายน ๒๕๕๑ ประกอบระเบี ยบส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยบาเหน็จความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ข้ าราชการหรื อพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น ลู กจ้ างประจ า และพนั กงานจ้ าง สั งกั ดเทศบาลต าบล
และองค์การบริห ารส่ วนตาบล ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิว าส ปัตตานี ยะลา และ ๔ อาเภอ
ของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน อัตราคนละ
๒,๕๐๐ บาทต่อเดือน
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) กรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น เสนอขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณเงิ น
อุ ด หนุ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ใ น พื้ 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 ใ ห้ แ ก่ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
ตามลาดับ
๒) ส านั ก งบประมาณอนุ มั ติ แ ละโอนเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรให้ ก รมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น

- ๔๒๕ ๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจสอบข้อมูลจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ
๔) กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ขออนุมั ติ แ ละโอนจั ด สรรงบประมาณให้ กั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ
(๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนสาหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับ ข้าราชการ/พนักงานส่วนถิ่น ลูกจ้างประจา
และพนั กงานจ้ าง ในพื้ น ที่เ ทศบาล และองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบล ในพื้ นที่จัง หวัด นราธิว าส ปัตตานี ยะลา
และ ๔ อาเภอ ของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) จานวน ๑๒,๙๒๐ คน เป็นเงิน
๓๙๐,๓๓๐,๐๐๐ บาท
๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนสาหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับข้าราชการ/พนักงานส่วนถิ่ น ลูกจ้างประจา
และพนั กงานจ้ างในพื้นที่เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล ในพื้นที่จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
และ ๔ อ าเภอ ของจั งหวั ดสงขลา (อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้ อย) จานวน ๙,๘๓๙ คน เป็ นเงิ น
๒๙๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๘๙๙๑

๕.๕ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๕.๕.๑ การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรจองสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(๑) ที่มาและความสาคัญ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว
ท่ามกลางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้
การจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ณ ที่ตั้งได้รับผลกระทบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จึ งได้ป รั บ รู ปแบบและแพลตฟอร์ มการเรี ยนรู้แ ละการเข้า รับ การอบรมให้ เป็น การอบรมทางออนไลน์ โดยใช้
การสื่อสารสองทางและทางอิเล็ กทรอนิ กส์ จานวน 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 ให้ผู้เข้ารับการอบรมพิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน
๕) ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมจะต้ อ งขออนุ ญ าตและขออนุ มั ติ เ ข้ า รั บ การอบรมจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจจากต้นสังกัด
๖) นาใบชาระเงินไปชาระได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารได้ทุกสาขา
๗) กรณีบางหลั กสูตรที่เป็นหลั กสูตรความร่ว มมือทางวิช าการกับสถาบันการศึกษา
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงานที่ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดการอบรมได้โดยตรง
๘) เก็บหลักฐานและรายละเอียดการชาระเงินเพื่อส่งยืนยันให้สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นทราบทางช่องทางต่าง ๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๕๑๖ ๒๑๐๖, ๐๒๕๑๖ ๔๒๓๒

- ๔๒๗ ๕.๕.๒ โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ
Local MOOC
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
ภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น เพื่ อ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การกระจายอานาจและการด าเนิ นงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้จัดทาระบบ
การเรียนรู้ผ่านพลตฟอร์มทางออนไลน์ภายใต้โครงการ “พัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่ว ยงานไปสู่
องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC” ซึ่งเป็นการพัฒนาต้นแบบในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน
ระบบการเรียนรู้แบบเปิดทางออนไลน์สาหรับมหาชน (Massive Open Online Course : MOOC)
เมื่อส าเร็ จ การศึกษาตามหลั กสู ตร ซึ่งระบบจะระบุจานวนเวลาขั้นต่าที่จะต้องเข้า
เรียนรู้และมีแบบทดสอบวัดความรู้ในแต่ละรายวิชาผู้เข้าเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรทางออนไลน์ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าเรียนรู้กับระบบ Local MOOC ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ก้าว
ข้ามอุปสรรคในเรื่องสถานที่และเวลา เพราะเป็นระบบการเรียนที่ “เรียนรู้ได้ทุกที่ ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”
(๒) ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ Local MOOC
๑) เข้าเว็ปไซต์ Local MOOC (www.localmooc.com) ผ่านเว็ปไซต์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
๒) สมัครเปิดบัญชีเพื่อเข้าเรียนในระบบ
๓) เลือกคอร์สเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เมื่อสนใจเข้าเรียนในคอร์สใด ให้กดเพิ่มใส่รถเข็น
๔) กดเลือกเมนูคอร์สเรียนของฉัน เลือกคอร์สที่ต้องการเรียนรู้ และกด “เริ่มเรียนคอร์สนี้”
๕) กด “เริ่ม” เพื่อทาแบบทดสอบก่อนเรียน
๖) เมื่อเรียนจบและทาแบบทดสอบหลังเรียนแล้วให้กลับไปที่เมนู “คอร์สเรียนของฉัน”
เพื่อประเมินความพึงพอใจและดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร

- ๔๒๘ (๓) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา สถิติการเข้าเรียนรู้ในระบบ Local MOOC (ข้อมูล ณ วันที่
๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) มีผู้เรียนรู้ในระดับกล่าวทั้งสิ้น ๔,๒๔๗ คน และมีผู้สาเร็จการศึกษาทุกรายวิชาจานวน ๖,๖๙๑ คน
และมีรายวิชาเปิดให้เรียนรู้ในระบบทั้งสิ้น ๒๗ รายวิชา
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร. 0 2241 9000 ต่อ 1251, 1252

๖. ระบบสารสนเทศ
๖.๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง
ท้องถิ่น ได้จัดทาโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local
Administrative Accounting System : e-LAAS)
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น การคลั ง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ลดความผิ ด พลาดและภาระในการปฏิ บั ติ ง าน
ด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ซึ่งเริ่มพัฒ นาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้เริ่มให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิว เตอร์ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (e-LAAS) ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.laas.go.th และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงมหาดไทยได้ย กเลิ กการจั ดทาบั ญชีด้ว ยระบบมือและให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจัดทาบัญชีและ
รายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิว เตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพียงระบบเดียวตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้อมูลการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนามาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนในการบริหารการคลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนิน งาน ปัจจุบัน มีองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ๗,๘๔๘ แห่ง
ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
(๓) กระบวนการหรื อขั้นตอนการดาเนิน งานที่เกี่ยวข้อง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น (e-LAAS) ประกอบด้ว ยระบบงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลัง ดังนี้

- ๔๒๙ -

๑) ระบบงบประมาณ เป็นระบบสาหรับจัดทางบประมาณประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยสามารถบันทึกร่างเทศบัญญัติประมาณการรายรับ ร่างเทศบัญญัติประมาณการรายจ่าย อนุมัติเทศบัญญัติ
การโอนงบประมาณ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ การร่างประมาณการเพิ่มเติมระหว่างปี และ
สามารถตรวจสอบงบประมาณคงเหลือเปรียบเทียบกับรายรับจริงและรายจ่ายจริงได้
๒) ระบบรายรั บ เป็ นระบบส าหรับจัดการการรับเงินของขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
โดยสามารถออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงิน สาหรับรายการธุรกรรมการรับเงินทุกรายการขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น การจัดทาใบน าส่งเงินประจาวันของเจ้าหน้าที่ผู้ทารายการรับเงิน การจัดทาใบส าคัญสรุป
ใบนาส่งเงินเพื่อนาฝากธนาคารประจาวัน
๓) ระบบรายจ่ าย เป็ นระบบส าหรั บ จั ดการการจ่ ายเงิ น ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
โดยสามารถจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทาสัญญา/ข้อตกลง การตรวจรับงาน การจัดทาฎีกา การจัดทารายงานการ
จัดทาเช็ค การพิมพ์เช็ค สาหรับรายการธุรกรรมการจ่ายเงินทุกรายการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) ระบบบั ญชี เป็นระบบสาหรับจัดทาบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงบประมาณ ระบบรายรับ และระบบรายจ่ายเพื่อใช้ในการจัดทารายการบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกรายการปรับปรุงประจาปีสาหรับการปิดบัญชี การจัดทางบการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) ระบบสินทรัพย์ถาวร เป็นระบบสาหรับการจัดการสินทรัพย์ การบันทึกฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจาหน่าย/โอนสินทรัพย์ การยืม/คืนสินทรัพย์ การบันทึกประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
และการคานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
๖) ระบบบริหารจัดการ เป็นระบบสาหรับการจัดการกาหนดข้อมูลตั้งต้น และการกาหนดสิทธิการ
ใช้งานสาหรับส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

- ๔๓๐ ๗) ระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบสาหรับ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ งานระบบบั ญชีคอมพิวเตอร์ การประกาศข่าวสาร และประชาสั มพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

(๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดาเนินการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระบบงานอื่น ๆ ของกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
หน่วยงานภายนอก ตามนโยบายการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อลดความซ้าซ้อนและลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) เชื่อ มต่อ กับ ระบบบริห ารงานบุค คลท้อ งถิ่น (LHR) ในส่ว นที่เ กี่ย วกับ ข้อ มูล บุค ลากร
ฐานข้อมูลเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ จากระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (LHR) เพื่อนาข้อมูลมาจัดทาฎีกา
เพื่อเบิกจ่ายเงินเดือน
๓) เชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ( GFMIS) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง
โดยกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินสวัสดิการภาครัฐแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งข้อมูลมาเพื่อบันทึกบัญชี
ในระบบบัญชีคอมพิว เตอร์ขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น (e-LAAS) รวมทั้ง การเบิกจ่ายเงิน อุด หนุน ทั่ว ไป
เงินอุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีขอรับ
งบประมาณโดยตรงจากสานักงบประมาณ
๔) เชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ในส่วนที่เกี่ยวข้องจาก
ระบบ e-GP เพื่อบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชีในระบบ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

- ๔๓๑ -

e-Plan

e-GP

eLAAS

LHR

GFMIS
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑ – ๑๖๑๑ Call center : ๐ ๒๒๐๖ ๖๓๐๐

๖.๒ ฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้อยู่ในรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางสร้างมาตรฐานการทางานที่เป็นแบบการใช้ข้อมูลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลักการสร้างเครื่องมือในการบริการจัดการข้อมูลที่ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน
และให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ที่ ตั ว เองเป็ น ผู้ จั ด ท าในการบริ ห ารจั ด การ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตัวเองเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงจากการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง เป็นการ
กระจายการบริหารจัดการข้อมูลไปสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
(๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ระบบข้อ มูล กลางองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น (INFO) เป็น ระบบฐานข้อ มูล ที่จัด ทาขึ้น
เพื่อสารวจ ข้อมูลขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ นทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูลที่นาเข้าโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ประกอบด้วยข้อมูล
๘ ด้าน ดังนี้ ด้านที่ ๑ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ด้านที่ ๒ นวัตกรรมและการศึกษา ด้านที่ ๓ สาธารณภัย
ด้านที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านที่ ๕ บริหารจัดการน้า ด้านที่ ๖ การจัดการภายในและธรรมาภิบาล ด้านที่ ๗ ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม ด้านที่ ๘ เศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยว

- ๔๓๒ (๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลโครงการและแผนงานให้ครบถ้วนถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๒) ข้ อมู ลเชิ งลึ กของแต่ ล ะ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ทั้ ง ๘ ด้ านสามารถแก้ ปั ญหาและ
พัฒนาการให้บริการประชาชน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) สามารถมองภาพรวม สถานะของทั้งประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ตั้งแต่ กระทรวงมหาดไทย, กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้องถิ่น , ส านักงานส่ ง เสริม การปกครองท้องถิ่นจัง หวัด ,
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) เพื่อนาข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผล ศึกษา วิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญได้อย่างครบถ้วน
๒) กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น สามารถเผยแพ่ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสู่สาธารณะผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ https://info.dla.go.th
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๖ - ๙

- ๔๓๓ ๖.๓ ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
การจัดเก็บข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและทะเบียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE)
(๑) ที่มาและความสาคัญ โดยสังเขป
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้อ งถิ่น โดยกองการเลื อกตั้ง ท้อ งถิ่น ได้จั ดท าระบบศู นย์ ข้อ มู ล
เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ประวัติการจั ดตั้ง ยุบรวม ยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้ง ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น ข้อมูลวาระการเลือกตั้ง ข้อมูลประวัติการดารงตาแหน่ง ข้อมูลวุฒิ
การศึกษา ข้อมูลจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็น ต้น ซึ่ง ระบบศูน ย์ข้อมูล เลือกตั้งฯ
นี้ ได้มีก ารปรับ ปรุง และพั ฒ นาเพื่อ สนับ สนุน การทางานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๔๓๔ (๒) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๑) จัด เก็บข้อมูล ชื่อ - สกุล และวาระการดารงตาแหน่ง ของผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE)
๒) จัดเก็บข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
๓) จัดเก็บข้อมูลประวัติการจัดตั้ง ยุบรวม ยุบเลิก และเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔) ประมวลผลข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นแบบแยกเพศชาย เพศหญิง
๕) เผยแพร่ร ายชื่อผู้ บริ หารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยแยกเป็นรายประเภทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัด ทางหน้าเว็บไซต์ของระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง https://ele.dla.go.th
โดยไม่ต้อง login เข้าระบบใช้งาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นาข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นไปศึกษา
วิเคราะห์ และวิจัย
(๓) กระบวนการหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนี้
๑) กรณี ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
- เพิ่มข้อมูลวาระ/ครั้งที่/เขตเลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
- เพิ่มข้อมูลผู้สมัคร
- เพิ่มข้อมูลผลการนับคะแนน
- ดาเนินการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่ง
- พ้นจากตาแหน่ง
๒) กรณี ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น มาจากวาระ คสช.
- แต่งตั้ง (ผู้บริหารท้องถิ่น รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก) ในวาระการแต่งตั้ง
แบบพิเศษ
- แต่งตั้ง (สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) ในวาระ
การแต่งตั้งแบบพิเศษ
๓) พ้นจากตาแหน่ง
(๔) ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา
จัดเก็บข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนี้
๑) องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๕,๓๐๐ แห่ง แยกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๔,๖๒๘ คน (ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก จานวน ๖๗๒ คน) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๑๐๓,๑๓๔ คน
๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวน ๗๖ แห่ง แยกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน ๗๖ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน ๒,๓๑๖ คน

- ๔๓๕ -

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่ ม งานประชาสั ม พั น ธ์ การมี ส่ ว นร่ ว มและข้ อ มู ล การเลื อ กตั้ ง กองการเลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. ๐ ๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๖๒ - ๓

- 436  ตัวอย่างการดาเนินงานภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่
๑. การพัฒนาเส้นใยกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ : จังหวัดปทุมธานี
๑.๑ สรุปสาระสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ”
โดยยกระดั บ ศั ก ยภาพของประเทศในหลากหลายมิ ติ พั ฒ นาคนในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ เ ป็ น คนดี เก่ ง
และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชน น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลัก ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่ วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
โดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้าน หรือชุมชนให้มีวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข”
จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ปลูกกล้วยมากกว่า ๓,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันการผลิตและจัดจาหน่ายกล้วย
เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่มากขึ้น โดยต้นกล้วย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกร
จะตัดทิ้ง เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกพืชรอบใหม่ ปริมาณมากกว่า ๓๐,๐๐๐ ตันต่อปี ซึ่งหากมีการนา เศษวัสดุเหลือทิ้ง
ในส่วนของกาบและก้านใบของกล้วย นามาแยกสกัดเป็นเส้นใยถือเป็นการลดวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกล้วย
และสร้ า งมู ล ค่ า ด้ า นการพั ฒ นาเส้ น ใยในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอให้ แ ก่ เ กษตรก รลดการน าเส้ น ใยธรรมชาติ
จากต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มทางเลือกใช้ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการ ด้านเครื่องแต่งกาย
และเคหะสิ่งทอ ในการผลิตเสื้อผ้าจากเส้นใยกล้วย ซึ่งเป็นแนวโน้มในการผลิตเสื้อผ้า Eco - friendly เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋าถือ หมวก และรองเท้า เป็นต้น สามารถเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่ องแต่งกาย และภาคเกษตร จังหวัดฯ จึงเล็ งเห็ นความส าคัญของกล้ว ยพืช เศรษฐกิจสาคัญ
จึงมอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อน “การพัฒนาเส้นใยกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ” เพื่อเพิ่มมูลค่าจากต้นกล้วย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและนาวัตถุดิบทางการ
เกษตรมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด
จังหวัดปทุมธานี โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเส้นใยกล้วย
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ ซึ่งมีการดาเนินการดังนี้
๑.๒ การดาเนินการ โดยได้กาหนดเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
๑.๒.๑ ระยะเริ่มการพัฒนา
การพัฒ นาเส้ นใยกล้ ว ย จังหวั ดปทุม ธานี ได้มอบหมายส านั กงานพัฒ นาชุมชนจั งหวั ด
ปทุมธานี ได้จัดทา “โครงการพัฒนาเส้ นใยกล้ว ย เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่ งทอ” งบประมาณ
๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้ า หมื่ น บาทถ้ ว น) โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย
ตามโครงการน้ อมน าแนวพระราชดาริ และหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการพั ฒ นาและแก้ไขปั ญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้ดาเนินการ ๒ กิจกรรม ดังนี้

- 437 (๑) กิจกรรมการฝึกอบรม สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเส้นใยกล้วยให้แก่ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสง
ตะวัน” โดยกาหนดอบรมเป็น 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) ผลิ ตภัณฑ์ผ้ าที่ผ ลิ ตมาจากส่ ว นประกอบของใยกล้ ว ย และมีเป็นเอกลั กษณ์ของ
จังหวัดปทุมธานี และเป็นผ้าประจาจังหวัดที่มีชื่อว่า “ผ้าใยกล้วยบัวหลวง”
ผลลัพธ์โครงการ (outcome)
๑) ประชาชนในพื้นที่ได้มีอาชีพ และมีรายได้จากการผลิตผ้าใยกล้วย
๒) สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรผู้ปลูกกล้วยจากการนาของกาบกล้วยมาใช้ประโยชน์
ให้คุ้มค่ามากที่สุด
๑.๒.๒ ระยะการพัฒนาและต่อยอด
จังหวัดปทุมธานี มอบหมายสานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จัดทา “โครงการ
พัฒนายกระดับการผลิตผ้าใยกล้วย” งบประมาณ ๘๙๕,๑๐๐ บาท เพื่อส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ยกระดับมาตรฐานการผลิต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยได้ดาเนินการ ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าใยกล้วยและการแปรรูป
ผ้าทอใยกล้วย
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์เพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องแยกเส้นใย
กล้วยขนาดใหญ่ เครื่องทอผ้าอัตโนมัติ และวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๓ ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าใยกล้วยบัวหลวง จานวน ๒ ผลิตภัณฑ์
ผลผลิตโครงการ (output)
๑) ผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วยได้รับการพัฒนาแปรรูปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความสวยงาม
ตรงตามความต้องการของตลาด อย่างน้อยจานวน ๒ ผลิตภัณฑ์
๒) กลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

- 438 ผลลัพ ธ์โ ครงการ (outcome) กลุ่ม ผู้ผ ลิต ชุม ชนมีร ายได้จ ากการผลิต และจาหน่า ย
ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยกล้วยที่หลากหลาย
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๓๗๐

๒. การสร้างมูลค่าเพิ่มผักตบชวาสู่เศรษฐกิจชุมชน : จังหวัดปทุมธานี
๒.๑ สรุปสาระสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒ นาคนในทุกมิ ติและในทุกช่ว งวัยให้ เป็นคนดี เก่ง และมี คุณภาพ
สร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม สร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชน น้อมน าหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลั ก
ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยการพัฒนาคน
ให้ พึ่งตนเอง มีความเป็ นเจ้าของและบริห ารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข”
จังหวัดปทุมธานี โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดทาโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชา
และน้อมนาเอาแนวคิดที่ทรงพระราชทานไว้ให้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์
กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุม ธานี ดาเนินการ “โครงการ
สร้างมูลค่าเพิ่มผักตบชวาสู่เศรษฐกิจชุมชน” เพื่อร่วมกันกาจัดผักตบชวาที่เป็นปัญหา (ขยะ) ในแม่น้าเจ้าพระยา
และคลองหมายเลข ๓ ซึ่งมีปัญหาเรื่องผักตบชวาที่เป็นขยะของชุมชนมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการทางานของคนในชุมชน
๒.๒ วิธีการดาเนินการ
๒.๒.๑ การสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
(๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การแปรรูปผักตบชวา กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ๙๐ คน
(๒) จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนในการดาเนินกิจกรรม จานวน ๓ กลุ่ม
๒.๒.๒ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
(๑) ชมรมรั กษ์วัฒนธรรมวัดโบสถ์และกลุ่มสั มมาชีพชุมชน ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
(๒) กลุ่มอาชีพสตรีตาบลบางหลวง หมู่ที่ ๒ ตาบลบางหลวง อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี
(๓) กลุ่มจักรสานคันทรีพาร์ค ๑๕ หมู่ที่ ๔ ตาบลบางเตย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
๒.๒.๓ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ได้ ม อบหมายให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด /อ าเภอ
โดยใช้กระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ดังต่อไปนี้

- 439 (๑) ปรับทุกข์ โดยการสอบถามพูดคุยเรื่องความทุกข์ของประชาชนในชุมชน การแลกเปลี่ยน
ความทุกข์ซึ่งกันและกัน ในฐานะที่เราก็มีทุกข์เช่นเดียวกันกับประชาชนในชุมชน เราก็สามารถมีความสัมพันธ์
กับประชาชนในชุมชนในระดับหนึ่ง และสามารถรับรู้ปัญหาของชุมชน
(๒) ผูกมิตร การทางานกับชุมชนจาเป็นต้องทราบข้อมูลที่ลึกซึ้งและรอบด้าน ต้องเข้าไป
ผูกมิตร เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่รอบด้านของชุมชน
(๓) วิเคราะห์ประชาชนในชุมชนว่ามีทัศนะอย่างไร มีความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ และต้อง
วิเคราะห์/จัดลาดับประชาชนในชุมชนที่เราไปทางานร่วมออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับที่ก้าวหน้า ระดับปานกลาง
และระดับที่ห ล้าหลัง โดยเราต้องเริ่มต้นทางานกับประชาชนที่มีแนวคิดก้าวหน้า เพื่อที่จ ะเข้าไปสร้างกระแส
การรับรู้กับคนที่ปานกลาง และดึงส่วนที่ล้าหลังให้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนต่อไป
(๔) บ่ มเพาะแกนน าและชักชวนให้ เข้ าร่ ว มท างานกับ เรา เพื่ อให้ แกนน าขยายบทบาท
ในการไปทางานกับประชาชนในชุมชน
(๕) ขยายผลกับชุมชนอื่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
๒.๓ ประโยชน์ในการดาเนินการ
๒.๓.๑ ผลผลิตโครงการ (output)
ได้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผักตบชวา จานวน ๓ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
(๑) กระเป๋าสานผักตบชวา
(๒) บับเบิ้ลกันกระแทก/ทรายแมว
(๓) จานรักษ์โลก
๒.๓.๒ ผลลัพธ์โครงการ (outcome)
(๑) มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผักตบชวา
(๒) ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น
(๓) ขยะจากผักตบชวาในแม่น้าเจ้าพระยาและคลองหมายเลข ๓ ลดน้อยลง
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๓๗๐

๓. ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง : จังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็น มุ่งเน้นการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้า สร้างรายได้แก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความสุข
๓.๑ สรุปสาระสาคัญ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑.๑ การสร้างความเข้มแข็งให้ครัวเรือนยากจน
(๑) นโยบายและแนวทางของจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ านวยการขจั ด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และ

- 440 ระดับต่าง ๆ โดยจะมีคณะทางานวิเคราะห์และติดตามในการวางแผนให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ ๕ มิติ
คือ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านสุขภาพ และมิติด้านการเข้าถึงบริการรัฐ
(๒) บูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนงาน
(๓) การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น มุ่ ง เน้ น พั ฒ นา
ขีดความสามารถคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลจากระบบพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map
and Analytics Platform : TPMAP) ควบคู่กับการใช้ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลผู้ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการยืนยันข้อมูลซึ่งกันและกัน
(๔) การดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนโดยอาศัยกลไกการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยการส่งเสริมอาชีพที่ตรงกับทักษะและภูมิสังคมของครัวเรือน
๓.๑.๒ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
(๑) ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้างมากกว่า
การแก้ไขปัญหาแบบสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะสามารถสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์
(๒) ทาให้ผู้มีรายได้น้อย มีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้และคุณภาพที่ดีเพิ่มขึ้น
๓.๒ ขั้นตอนการดาเนินงาน
๓.๒.๑ โครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
(๑) จัดทาฐานข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
(๒) ตรวจสอบข้อมูล/สถานะครัวเรือน โดยทีมปฏิบัติการแก้จนระดับตาบล/หมู่บ้าน
(๓) ประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) จาแนกครัวเรือนตามการตกเกณฑ์มิติต่าง ๆ ทั้ง ๕ มิติ เพื่อกาหนด
หน่วยงานเจ้าภาพและวางแผนขับเคลื่อนโครงการ
(๔) คณะทางานครัวเรือนตกเกณฑ์แต่ละมิติ ทาการติดตามประมวลสรุปผล และรายงาน
คจพ.จ. พิจารณาและให้ความช่วยเหลือ
(๕) สนับสนุนการประกอบอาชีพตามความต้องการของครัวเรือน
(๖) นายอ าเภอพื้ น ที่ อ านวยการ สั่ ง การ ก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบ และรายงานผล
การดาเนินงานสรุปในภาพรวมให้คณะทางานครัวเรือนตกเกณฑ์แต่ละมิติเสนอ คจพ.จ. พิจารณา
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๓๗๐
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- 442 ๔. คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น : จังหวัดขอนแก่น
๔.๑ สรุปสาระสาคัญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ และคณะนายอาเภอทั้ง ๒๖ อาเภอ
ไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน รัฐกวางซีจวง ที่มีแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน มาเป็นแนวทางปรับใช้กับ จังหวัด
ขอนแก่น จึงเกิดโครงการคู่เสี่ ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชน
ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อยู่ และสามารถพั ฒ นาร่ ว มกั น อย่ า งเกื้ อกู ล สมดุ ล และยั่ ง ยื น และเพื่ อ ตอบสนอง
งบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล และการพัฒนาสู่เมือง Khonkaen Smart City
๔.๒ ขั้นตอนการดาเนินงาน
๔.๒.๑ กลไกการท างาน คื อ การขั บ เคลื่ อ นงาน และแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ ว ย ๕ มิ ติ ๕ วงล้ อ ตาม
TPMAP Logbook (มิติที่ ๑ ด้านรายได้และอาชีพ มิติที่ ๒ ด้านสุขภาพ มิติที่ ๓ ด้านการศึกษา มิติที่ ๔ ด้านที่อยู่อาศัย
และมิติที่ ๕ สวัสดิการแห่งรัฐ) ประชุมแก้ไขปัญหาความยากจน และบูรณาการภารกิจงานตามบทบาทภารกิจ
ของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ลงพื้นที่เป้าหมายเดียวกัน การปฏิบัติงานของข้าราชการในระดับอาเภอ ข้าราชการ
คู่เสี่ ย ว ภาคประชาชน ภาคเอกชน ในพื้น ที่ ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท รวมถึงการแสวงหางบประมาณในการช่ว ยเหลื อ
ตามก าลั ง และความสามารถของอ าเภอเป็ น เบื้ อ งต้ น ภาควิ ช าการได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสถานศึ ก ษา เช่ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชงคล เครือข่ายวิทยาลัยการอาชีพ โครงการคืนคุณแผ่นดิน
ในข้อเสนอแนะทางวิชาการ ผนวกกับการปฏิบัติการในเชิงพื้นที่
๔.๒.๒ คณะทางานในทุกระดับ ประกอบด้วย
(๑) ระดั บ จั ง หวั ด มี ค ณะท างาน ๓ คณะ (๑) คณะท างาน ศจพ.จ. (๒) คณะท างาน
ขับ เคลื ่อ นโครงการคู ่เ สี่ ย วเกี่ ย วก้ อ ยแก้ จ นคนขอนแก่ น เป็ น ชุ ด อ านวยการการท างานในระดั บ จั ง หวั ด
(๓) คณะทางานชุดปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาความยากจนตามภารกิจ ใน ๕ มิติ ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จน
คนขอนแก่น เป็นชุดปฏิบัติการ และกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน
(๒) ระดับอาเภอ มีคณะทางาน ศจพ.อ. และคาสั่งระดับอาเภอแต่งตั้งคณะทางานเป็นการเฉพาะ
(๓) ระดับตาบล โดยการนาของเครือข่ายกานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นองค์กรให้การสนับสนุน
(๔) ระดับหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) นาทีมอาสาสมัคร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
เช่น คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาสาพัฒนาชุมชน (อช., ผู้นา อช.)
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) และจิตอาสาในหมู่บ้าน
๔.๒.๓ ระบบการทางานที่ใช้เป็นเครื่องมือการทางาน คือ TPMAP ถ่ายทอดการทางานของโปรแกรม
บรรจุ อยู่ ในหลั กสู ตรการเรี ย นรู้ ของข้าราชการคู่เสี่ ยว หลักสู ตรขอนแก่นศึกษา (๑) สัมมนาข้า ราชการคู่เสี่ ยว
โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมายคณะอาจารย์ มาเป็นวิทยากรกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ไข และการดาเนินงานในอนาคต (๒) การเรียนรู้การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ Deep interview

- 443 “Survey Village” นาสู่ การแก้ไขปั ญหาในภาพรวมของชุม ชน “สู่ชุม ชนเข้ม แข็ง ชุม ชนแห่ง ความเกื้อ กูล ”
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง One page เพื่อการขับเคลื่อนงาน และนาสู่โมเดลของแต่ละมิติ
เพื่อใช้ในการติดตามงานในทุกขั้นตอน
๔.๒.๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นฐาน 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 ข้าราชการอาเภอจับคู่
เสี่ยวกับภาคเอกชน ช่วยเหลือครัวเรือน ข้าราชการจังหวัด “บทบาทพี่เลี้ยง” ประสานความร่วมมือสถานศึกษา
๓) บริหารจัดการชีวิต “คู่เสี่ยวลงมือแก้จน” ปรับ Mind Set สอนให้รู้จักพึ่งพาตนเอง
ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอาชีพ ๑๐ อาชีพแก้จน ๑๐ ร้อยคนขอนแก่น แสวงหาทุน กองทุนชุมชนใน
พื้นที่ การบริหารจัดการหนี้ครัวเรือนบรรเทาความเดือดร้อน พัฒนาคุณภาพชีวิต (น้า ไฟฟ้า โรงเรียน ซ่อมแซมที่
อยู่อาศัย ทุนการศึกษา ฯลฯ) การจัดหาทุนช่วยเหลือ
๔) ดูแลชีวิต “คู่เสี่ยว เยี่ยมยามถามไถ่ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” (ไปเยี่ยม ช่วยเหลือ แก้ไข
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน บันทึกข้อมูล Family Folder และรายงานผลให้นายอาเภอ/จังหวัดทราบ
(๒) เป้าหมาย ยกระดับคุณภาพชีวิต ๓ ดี
๑) ความเป็นอยู่ดี (ลดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิต ลดละเลิกอบายมุข สุขภาพดี การออม
และจัดทาบัญชีครัวเรือน)
๒) รายได้ดี (ฝึกอบรมอาชีพ รวมกลุ่ม การออม ทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน)
๓) สวัสดิการดี (สวัสดิการแห่งรัฐครบถ้วน/สวัสดีการชุมชน จิตอาสา การดูแล ผู้สูงอายุ
เด็ก ผู้ด้อยโอกาส และครัวเรือนยากจน)
(๓) กลยุทธ์ กลยุทธ์สาคัญในการขับเคลื่อน คือ ๒ พลัง
๑) พลังจากภายในชุมชน “ต้องระเบิดจากข้างใน” ที่สาคัญมาก คือ ผู้นาชุมชน และ
องค์กรที่มีในชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ ความเอื้ออาทร ทาให้เกิด อาสาสมัครในชุมชน สร้าง
คนให้เป็น “จิตอาสา” ตัวแทนภาครัฐ ที่สร้างขึ้นในชุมชน จึงเป็นเสมือน ผู้ที่ทางาน ตามนโยบายรัฐบาล และ
ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้เกิดขึ้น เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) อาสาพัฒนาชุมชน(อช.) ผู้นา อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ฯลฯ)
๒) พลังจากภายนอกชุมชน (คู่เสี่ยว ราชการ เอกชน ภาคประชาสังคม) ปฏิบัติการ
๔ ท ๓ พ ทัศนคติ ปรับทัศนคติ (mind set) ทางบวก พูดคุยให้ครัวเรือนรู้สึกอบอุ่น ทักษะ หาทักษะการประกอบอาชีพ

- 444 ความชานาญของครัวเรือน ทรัพยากร พื้นที่ที่สามารถแปลงเป็นทุน สร้างอาชีพ ที่ดิน ปัจจัยการผลิต ทางออก
หนทางที่ครัวเรือนคิด ตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาของครัวเรือนตนเองอย่างเหมาะสมต่อตนเอง “สงเคราะห์” คนที่
ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ สนับสนุน ด้านอาชีพ ในครัวเรือน “ที่พัฒนาได้” สู่การดารงชีวิต ๓ พ เศรษฐกิจพอเพียง
ความสุขพอเพียง ครอบครัวอบอุ่นพอเพียง
(๔) โครงการ คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น (The Project Of Siew Partnership
Against Poverty) มีแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย ๕ มิติ
มิติ ๑ ด้านอาชีพและรายได้ ส่งเสริมให้ความรู้ ด้านอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ทางานแบบ ๔ ประสาน ภาคเกษตรกร ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคสถาบันการเงิน นาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง/โครงการพระราชดาริฯ/โคกหนองนาโมเดล/ทหารพันธุ์ดี/โครงการปิดทองหลังพระ ฯลฯ
มิ ติ ๒ ด้ า นการศึ ก ษา (แก้ ไ ขปั ญ หาทุ ก ช่ ว งวั ย ) น าข้ อ มู ล ครั ว เรื อ น เข้ า สู่ ร ะบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT/ศึกษา)/สถานศึกษาทุกรดับ(สพฐ. วิทยาลัย มหาวิทยาลัย)/ช่วยเหลือระบบ
การศึกษาโดยภาคเอกชนในการให้ทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาเด็กในชนบทฯ/มูลนิธิ/สมาคม/กาชาด
มิติ ๓ ด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพตามกาหนดระยะเวลา(ชราภาพ/ผู้ป่วยติดเตียง/
พิ ก าร/HIV)/ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ/กองทุ น สุ ข ภาพตาบล/คนขอนแก่ น ทุ ก ครบครั ว มี ห มอประจาตั ว ๓ คน/
caregiver/Long term care (care manager)/ท้องถิ่น/กาชาด ให้บริการและอานวยความสะดวกบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า
มิติ ๔ ด้านที่อยู่อาศัย ความเป็นอยู่ ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักผู้พิการ ผู้สูงอายุ บ้าน
พอเพียง บ้านมั่นคง บ้านเอื้ออาทร บ้านกาชาด มูลนิธิ CSR บริษัทต่าง ๆ ฯลฯ บริหารจัดการโครงการด้วยการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่น ในการจัดซื้อวัสดุ แรงงาน/ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ
มิติ ๕ ด้านสวัสดิการแห่งรัฐ รวมสวัสดิการทุกประเภทจากทุกหน่วยงานและสร้างการ
รับรู้ให้ข้าราชการคู่เสี่ยวให้ความช่วยเหลือ นาพาให้สมาชิกในครัวเรือนเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๔ ๖๖๙๒
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- 446 ๕. การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ : จังหวัดเชียงใหม่
๕.๑ สรุปสาระสาคัญ
ความสาคัญของภารกิจ
จังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่าและเสน่ห์ที่โดดเด่น เอื้อต่อการพัฒนา และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับพื้นที่ได้ สามารถเชื่อมโยงกันในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกลุ่มล้านนาที่ประชาชน มีความสัมพันธ์
ต่อกันมาอย่างยาวนาน การนาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาสร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในท้ องถิ่นอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้านนา ให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) ที่เปิดให้ใช้เพื่อการท่องเที่ยว
โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน นับเป็นต้นทุนทางธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ที่
สามารถพัฒนาให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด สร้างรายได้ ความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีความโดดเด่นในด้านศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สปาไทย ในสไตล์ล้านนาซึ่งมีอัตลั กษณ์ทั้งด้านสถาปัตยกรรม หัตถกรรม เครื่องใช้อุปกรณ์ ผ้ าทอการแต่งกาย
อาหาร สมุน ไพร เครื่องหอม และศาสตร์ แห่ งการนวดล้านนา รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้าพุร้อนธรรมชาติที่ส าคัญ
ของประเทศ และยังเป็นเมืองที่มีความโดดเด่น มีศักยภาพในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) มีความพร้อม
ในเรื่ องของโครงสร้ างพื้น ฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกส าหรั บนั กท่องเที่ยว อาทิ ท่าอากาศยานนานาชาติ
การคมนาคมขนส่งทางบกเชื่อมระหว่างภาค มหานคร และเมืองหลัก เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลดี
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และการขยายเชื่อมโยงสู่เมืองรอง เช่น ลาปาง เชียงราย ฯลฯ
๕.๒ แนวทางการดาเนินการ
จังหวัดเชียงใหม่ได้มีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า เชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม
สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ในรูปแบบของ
คณะกรรมการกลุ่ มภารกิจ (Cluster) ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้ว ยส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง รัฐ วิส าหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคมด้วยขั้นตอนสาคัญ คือ การประมวลสถานการณ์
ด้านการท่องเที่ยวและศักยภาพของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด นาไปสู่การกาหนดผลิตภัณฑ์สาคัญ

- 447 ของจังหวัดเชียงใหม่ (Product Champion) ได้แก่ (๑) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (๒) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(๓) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และ (๔) การท่องเที่ยวรูปแบบ MICE รวมทั้งการกาหนดกรอบแนวความคิดการหา
จุดตัด (แกน X – Y) ในการทาโครงการ คือ การกาหนดพื้นที่ (Zone) ที่ต้องการพัฒนา การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
และการบูรณาการแผนงาน โดยกาหนดเป็นแนวทางการพัฒนา ๖ ประเด็น คือ
๕.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
๕.๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและ
ท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล
๕.๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
๕.๒.๔ ยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
๕.๒.๕ ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการท่องเที่ยว

๕.๓ กิจกรรม
จั งหวัดเชีย งใหม่ไ ด้กาหนดกิจ กรรมรองรับประเด็นส าคั ญด้านส่ งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูล ค่ า
เชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น ให้มีการดาเนินการได้อย่างครบถ้วนเชื่อมโยงกันตั้งแต่
ต้นทางถึงปลายทาง ตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยมีกิจกรรมรองรับ ๘ กิจกรรมหลัก ดังนี้
๕.๓.๑ ต้ น ทาง ประกอบด้ ว ย (๑) จั ด การองค์ ค วามรู้ แ ละบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน (๒) พั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (๓) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว และ
(๔) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
๕.๓.๒ กลางทาง ประกอบด้ ว ย (๑) พั ฒ นากิ จ กรรมเส้ น ทางและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
(๒) การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยว สินค้าที่ระลึก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
๕.๓.๓ ปลายทาง ประกอบด้วย (๑) พัฒนาตลาด (๒) ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้

- 448 ๕.๔ ความสาเร็จของการดาเนินการ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : จังหวัดเชียงใหม่ได้ดาเนินการ
โดยประเมินผลความสาเร็จผ่านตัวชี้วัดสาคัญ ๒ ประเด็น คือ (๑) รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น
และ (๒) จานวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
จากการดาเนินการข้างต้น ประชาชนชาวเชียงใหม่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการยกระดับมาตรฐาน
และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก รวมถึงการพัฒนามาตรฐาน
ของบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ภายในหลักการในการเพิ่มมูลค่าให้กับต้นทุนทางการท่องเที่ยว
ที่มี อยู่ เดิ มให้ มีมู ลค่ าสู งขึ้ น ตลอดจนนั กท่ องเที่ ยวและผู้ มาเยื อนในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ จะได้ รั บความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง และได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และได้รับความประทับใจจากการมาเยือน
จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานรับผิดชอบ : (๑) หน่วยงานหลักในพื้นที่ : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๓๒๕ – ๖
(๒) หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ มช., สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ,
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑,๒,๓ , สบอ. ๑๖, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ, อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย, ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ , สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ,
อาเภอที่เกี่ยวข้อง, สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ตารวจท่องเที่ยว, พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบน
พื้นที่สูง, ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ ,
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- 449 แผนผังที่ ๑ กิจกรรมรองรับประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า เชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น

- 450 ๖. Phuket Sandbox : จังหวัดภูเก็ต
๖.๑ สรุปสาระสาคัญ
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ ป ระสบภาวะวิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากได้ รั บ ผลกระทบการแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ป ระชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้รับ ผลกระทบจานวนมาก
ประชาชนบางส่วนได้กลายเป็นคนจนเฉียบพลันมีรายได้ต่อหัวต่ากว่าเส้นความยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. เนื่องจาก
รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเที่ยว จานวน 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 โดยธุรกิจบริการดังกล่าวส่ วนมากเกี่ยวข้อง
โดยตรงกั บ การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง การลดลงของรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วส่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด ภู เก็ ต
มีความเปราะบางสูง และเป็นที่มาของภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
๖.๒ ขั้นตอนการดาเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจดังกล่าวจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีแนวทางการดาเนิน การ
เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ดังนี้
๖.๒.๑ การด าเนิ น การในระยะสั้ น หลั ง การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ มี ก ารด าเนิ น การ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ไว้
๒ ส่วน คือ
(๑) การช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง/กลุ่มคนด้อยโอกาส จากการที่เกิดภาวะการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว ทาให้เกิด
ภาวการณ์ว่างงานเกิดขึ้น เนื่องจากมีรายได้เฉลี่ยที่ต่ากว่าเส้นความยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. จังหวัดภูเก็ตจึงได้มี
การสารวจและช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง/กลุ่มคนด้อยโอกาสและกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถดารงชีวิตได้ก่อน
โดยการสร้างโรงทานการแจกสิ่งของยังชีพ เช่น ข้าวสารเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ในภาวะวิกฤติ ดังนี้
๑) กลุ่มคนเปราะบาง คนด้อยโอกาสจังหวัดภูเก็ต ได้มีการสารวจกลุ่มคนเปราะบาง
ทั้งสิ้นจานวน ๔,๕๕๑ คน โดยได้รับความช่วยเหลือเป็นข้าวสาร และเครื่องบริโ ภคที่จาเป็น เพื่อช่ว ยบรรเทา
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
๒) การจัดทาโรงทานโดย สานักงาน กศน. เพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาสกลุ่มคนอ่อนแอ
ในจังหวัดภูเก็ต ได้ดาเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีจานวนคนที่ได้รับ
การช่วยเหลือและใช้บริการจานวนทั้งสิ้น ๕,๑๙๖ คน

- 451 (๒) การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต มีแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจในจังหวัดได้เกิดพลวัตร 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 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัด
อันดามันของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๓) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการกีฬา อาหาร และสันทนาการ
๑.๔) การเพิ่มจานวนเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต ในช่วงสุดสัปดาห์
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๕) มาตรการส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานเร่ ง ด่ ว นผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบประกอบด้ ว ย
โครงการฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมให้เกิดการช่วยเหลือตนเองด้วยการปลูกพืชสวนครัว โครงการสนับสนุนการปลูกพืช
๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดภูเก็ต โครงการภูเก็ต
เมืองสะอาดการรักษาการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมทั้งฝั่ง
นายจ้างและลูกจ้าง
๑.๖) มาตรการทางการเงิ น ประกอบด้ว ย การขยายเวลาพั กช าระเงิน ต้น และ
ดอกเบี้ยในสินเชื่อเพื่อธุรกิจ การจัดตั้งวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน
จังหวัดอันดามัน และการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์
๑.๗) แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแนวทาง ๕T ซึ่งประกอบด้วย
Targeting Testing on Arrival Tracing Application Treating Capacity และ Trusting Fund
๑.๘) การจัดตั้งคณะทางาน Phuket Sandbox เพื่อปรับปรุง แก้ไข กระบวนงาน
และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การอนุ ญ าตในประเทศไทยในส่ ว นของภาคการท่อ งเที่ย วและจัด ตั้ง คณะท างาน
เพื่อแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจที่เกิดจากผลกระทบของโควิดของจังหวัดภูเก็ต
๒) มาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพื่อวางรากฐานการพัฒนาในระยะต่อไป
ประกอบด้วย
๒.๑) โครงการพัฒนาคุณภาพการคัดกรองด่านตรวจภูเก็ต
๒.๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ (สายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว ระยะทาง
๒๒.๔ กิโลเมตร)

- 452 ๒.๓) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพระดับโลก โดยโครงการในระยะที่หนึ่ง ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข
ระดับนานาชาติครบวงจร ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรักษ์ และศูนย์เวชศาสตร์พื้นที่ครบวงจร
สาหรับในระยะที่ ๒ ประกอบด้วย การจัดตั้งสถาบันบาราศนราดูร สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน และศูนย์มะเร็ง
ในพื้นที่อันดามัน
๒.๔) การให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
หรื อบริ ษัท เอกชนอื่ น ๆ ให้ ดาเนิ น การจั ดตั้ง พื้นที่ส านั กงานในหน่ว ยงานด้านเทคโนโลยีดิ จิทัล ที่จัง หวัดภูเก็ ต
ต่อมาจังหวัดภูเก็ต ขอรับการจัดสรรงบประมาณซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จานวน ๖๖๖,๘๑๑,๑๙๖ บาท
เพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดภูเก็ต จานวน ๔ โครงการ ได้แก่ การส่งเสริม
การจ้ างงานเร่ งด่ว นการสร้ า งโรงทานแบบมีส่ ว นร่ ว ม มหกรรมอาหารทะเลและการกี ฬา การฟื้น ฟูเ ศรษฐกิ จ
ด้วยแนวคิด City of Gastronomy
๖.๒.๒. มาตรการเตรียมการรองรับด้านการท่องเที่ยว (Phuket Model) เพื่อให้เกิดการฟื้นฟู
เมืองในระยะยาวซึ่งจะต้องพึ่งพิงด้านการท่องเที่ยวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมือง แต่ สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ คนภูเก็ต
ต้ อ งปลอดภั ย และนั ก ท่ อ งเที่ ย วเองต้ อ งปลอดภั ย ด้ ว ย โดยจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ ว างมาตรการเพื่ อ เตรี ย มรองรั บ
การท่องเที่ยวในช่วง Hi Season ไว้ ดังนี้
(๑) มาตรการการกักตัว/กักกันโรค เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ในจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีรูปแบบสถานที่กักกันทางราชการ ได้กาหนดประเภทต่าง ๆ
ไว้ในจังหวัดภูเก็ต ๕ ประเภท ได้แก่
๑) Local Quarantine (LQ) มีจานวน ๑ แห่ ง ได้แก่ โรงแรมรีเ ซ็น ต้า สวนหลวง
จานวน ๖๖ ห้อง
๒) Alternative Local Quarantine (ALQ) จะเป็น โรงแรมที่ขึ้น ทะเบีย น ALQ
จานวน ๒๕ แห่ง ๒,๗๙๔ ห้อง (รวมศรีพันวา ๔๒ ห้อง)
๓) Alternative Yacht Quarantine (AYQ) จะเป็นจุดจอดเรือชั่วคราวบริเวณอ่าวปอ
พื้นที่โดยรอบรัศมี ๕๐๐ เมตร
๔) Organizational Quarantine : OQ ประเภท ข มีจานวน 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) มีจานวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสิริโรจน์

- 453 (๒) แนวทางการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(Phuket Sandbox) ภายใต้แนวคิด “คนภูเก็ตปลอดภัย นักท่องเที่ยวปลอดภัย” โดยการฉีดวัคซีนให้ประชาชนภูเก็ต
ร้อยละ ๗๐ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นและนักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตก็ต้องมีการฉีดวัคซีนด้วย
๑) แผนการกระจ่ายวัคซีนให้แก่ประชาชน จานวน ๙๓๓,๑๗๔ Dose จะครอบคลุม
จ านวนประชาชนที่ ส ามารถสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น (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 แต่เปิดดาเนินการ
จานวน ๖ ศูนย์ ข้อมูล จานวนผู้ล งทะเบียนและได้รับวัคซีนในจังหวัดภูเก็ต 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 ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน จานวน ๓ คณะ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าคณะทางาน
ดังนี้ (๑) คณะทางานการกระจายวัคซีน เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน COVID-19 มี รอง ผวจ.ภก. (ศ) เป็นหัวหน้า
คณะทางาน (๒) คณะทางานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 มี รอง ผวจ.ภก. (ส) เป็นหัวหน้า
คณะทางาน และ (๓) คณะทางานเพื่อสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการรับวัคซีน COVID-19 มี รอง ผวจ.ภก. (ม)
เป็นหัวหน้าคณะทางาน
๓) มาตรการเตรี ย มการเปิ ด พื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยแบ่ ง ระดั บ ความรุ น แรงของ
สถานการณ์การระบาด ดังนี้
๓.๑) ระดับความรุนแรงสีขาว ปลอดภัย คือไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศและจังหวัดภูเก็ต
พบเฉพาะผู้ป่วยหรือติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศ และเข้าระบบกักกันโรค หรือรักษาในโรงพยาบาลที่กาหนด
และมีการจัดหาวัคซีนได้เพียงพอ
๓.๒) ระดับความรุนแรงสีเขียว สถานการณ์ที่พบการระบาดไม่รุนแรง คือพบผู้ติดเชื้อ
ประปราย ๑-๕ รายต่ อสั ป ดาห์ ใ นจั ง หวัด เล็ ก หรื อ ไม่เ กิ น ๑ ต่ อ ประชากรแสนคนต่อ สั ป ดาห์ ใ นจั งหวั ด ใหญ่
โดยสามารถระบุ ที่มาของการติดเชื้อ ระบุ ปั จจัยเสี่ ยงหรือแหล่ งโรคได้ทั้งหมด ผู้ ป่ว ยทั้งหมดเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลที่กาหนด และสามารถควบคุมโรคได้หรือไม่มีการติดเชื้อเกินกว่า ๒ Generation
๓.๓) ระดับความรุนแรงสีเหลือง สถานการณ์ที่มีการระบาดรุนแรงน้อย คือพบผู้ติดเชื้อ
๑-๕ รายต่อประชากรแสนคนต่อสัปดาห์ โดยมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีความเชื่อมโยงกับ ผู้ป่วย
รายเดิม หรือสามารถระบุแหล่งโรคได้ และพื้นที่การระบาดเกิดขึ้นในชุมชนเดียว

- 454 ๓.๔) ระดับรุนแรงสีส้ม สถานการณ์ที่มีการระบาดรุนแรงปานกลาง คือ พบผู้ติดเชื้อ
๕-๑๕ รายต่อประชากรแสนคนต่อสัป ดาห์ โดยผู้ ติดเชื้อรายใหม่มากกว่าร้อยละ ๒๐ ไม่พบความเชื่อมโยงกับ
ผู้ติดเชื้อรายเดิม หรือพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่หรือชุมชนมากกว่า ๑ แห่ง
๓.๕) ระดับรุนแรงสีแดง สถานการณ์ที่มีการระบาดรุนแรงมาก คือ พบผู้ติดเชื้อ
มากกว่า ๑๕ รายต่อแสนประชากรต่อสัปดาห์ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุสาเหตุหรือพบว่ามีความเชื่อมโยง
กั บ ผู้ ป่ ว ยเดิ ม หรื อ พบผู้ ป่ ว ยหลายกลุ่ ม ก้ อ นในหลายชุ ม ชน หรื อ มี แ นวโน้ ม ว่ า จะมี ผู้ ป่ ว ยมากกว่ า ศั ก ย ภาพ
ทางการแพทย์จะสามารถรองรับได้
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานจังหวัดภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๖๑๐๑
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ภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
กระทรวงมหาดไทยมี ก ารขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ด้ า นสาธารณภั ย และพั ฒ นาเมื อ ง เพื่ อ มุ่ ง ให้ ป ระเทศไทย
มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย มีความรู้ ตระหนัก ถึง
วัฒนธรรมความปลอดภัย หมู่บ้าน/ชุมชนมีความสงบสุข การเตรียมรับ ในการส่งเสริมการบรรเทาสาธารณภัย
ด้ ว ยการใช้ ฐ านข้ อ มู ล เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม การปรั บ ตั ว โดยการบู ร ณาการการจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น
การเปลี่ ย นแปลงโดยการเปิ ด โอกาสให้ ท้ อ งถิ่ นมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ย งในพื้ นที่ ของตนเอง
สิ่ งก่อ สร้ างถูกต้ องตามมาตรฐานหลั กวิช าการ ตลอดจนสร้างการมีส่ ว นร่ว มที่จะท าให้ เกิดผลกระทบกั บชีวิ ต
และทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด
กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย มี ภ ารกิ จ หน้ าที่ ในการจัด ทาแผนแม่ บท วางมาตรการ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุน การป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยกาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบ
ป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น การใช้ ก ลไก กระบวนการ และองค์ ป ระกอบในการด าเนิ น งาน เพื่ อ จุ ด มุ่ ง หมาย
ในประสิทธิภาพของการปฏิบัติการด้านสาธารณภัย เช่น การป้องกัน การลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม
การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตลอดจนบูรณะซ่อมแซมและพัฒนา ถือเป็นกลไกสาคัญในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยและดาเนินการจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐานสากล โดยการป้องกัน
บรรเทา และฟื้ น ฟู ด้ ว ยระบบการบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย อย่ า งเป็ น ระบบ และเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ้น จากสาธารณภัยทุกประเภทอย่างเป็นรูปธรรม
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการที่ดิน
งานด้านการผั งเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการการออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ดาเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกาหนด
และกากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกาหนดคุณภาพ
และมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐาน
ความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี
อันจะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ให้เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่
และสอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มประกอบกั บ ประชาชนตระหนั ก ถึ ง ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของการผั ง เมื อ ง
และการควบคุมอาคาร พร้อมได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
โดยจาแนกกระบวนการทางานตามภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมืองออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย
๑. ระดับของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย
๑.๑ สรุปสาระสาคัญ
แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ ยงจากสาธารณภัย
เพื่ อ ลดผลกระทบจากสาธารณภั ย และสามารถสร้ า งมาตรฐานของการจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย

- 456 ให้ เกิดขึ้น ทุกชุมชน ตลอดจนเป็ นการนาแนวคิดและวิธีการในการจัดการความเสี่ ยงจากสาธารณภัยให้ บรรจุ
ไว้ในกระบวนการพัฒนาในระดับพื้นที่และระดับชาติ เพื่อนาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ยและประชาชน จึ ง เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายส าคั ญ ในการร่ ว มคิ ด
ร่ ว มท า และร่ ว มขั บ เคลื่ อ นแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในทุ ก ระดั บ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายการลด
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ดังนี้
๑.๑.๑ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จั ดทาร่ ว มกับ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ย วข้อง ตัว แทนองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น แต่ล ะประเภท และหน่ วยงาน
ภาคเอกชน โดยต้องมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
(๑) แนวทาง มาตรการ งบประมาณ ในการด าเนิ นการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และแนวทาง วิธีการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของรัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
(๒) แนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุป กรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
จัดระบบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากรและประชาชน
(๓) แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ และฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัย
ทั้งนี้ ให้ทาแผนดังกล่ าวเสนอขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย แห่ ง ชาติ และขออนุ มั ติ ค ณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่เกี่ยวข้องยึดเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
๑.๑.๒ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด จั ด ท าโดยคณะกรรมการที่ มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามประกาศใช้ ซึ่ งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้อง
กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) การจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัย โครงสร้างและผู้มีอานาจสั่งการ
ด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้มีเครื่องหมาย สัญญาณ
หรือสิ่งอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
(๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล
๑.๑.๓ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดทาโดยคณะกรรมการ
ซึ่ ง มี ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครเป็ น ประธาน โดยผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครเป็ น ผู้ ล งนามประกาศใช้
ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) การจั ดตั้งศูน ย์อานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัย โครงสร้าง และผู้ มีอานาจ
สั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- 457 (๒) แผนและขั้น ตอนในการจัด หาวัส ดุ อุป กรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และยานพาหนะ
เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) แผนและขั้ น ตอนในการจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งหมาย สั ญ ญาณ หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดในการแจ้ ง
ให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
(๔) แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
๑.๑.๔ แผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ จั ดทาโดยคณะกรรมการจั ดทาแผน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ โดยนายอาเภอเป็นผู้ลงนามประกาศใช้แผนดังกล่าว ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมี สาระสาคัญประกอบด้วย การจัดตั้ง ศูนย์อานวยการ
เฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัย โครงสร้าง และผู้มีอานาจสั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และแผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล
๑.๑.๕ แผนสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย เขต จั ด ท าโดยคณะกรรมการจั ด ท าแผนสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของ
ศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต โดยผู้ อ านวยกลาง (อธิ บ ดี ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย )
เป็ น ผู้ ล งนามประกาศใช้ ซึ่งแผนดัง กล่ าวต้องสอดคล้ องกับแผนการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แห่ งชาติ
โดยมี ส าระส าคั ญ ในการก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ก ารสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร บุ ค ลากร เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้กับจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบและจังหวัด
พื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การเผชิ ญเหตุ และการบรรเทาทุกข์
ตลอดจนการฟื้นฟู เพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนนโยบายภัยจากธรรมชาติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๐๙

๒. กลไกการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่
๒.๑ สรุปสาระสาคัญ
ศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย ทางถนน โดยกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.)
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยทางถนน ๒๐ ปี โดยมุ่งเสริมสร้างกลไกการบริหาร
จั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควบคู่ กั บ การลดปั จ จั ย เสี่ ย งอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นคน รถ ถนน
และสิ่งแวดล้อม

- 458 ๒.๒ กลไกการดาเนินงานระดับพื้นที่
แผนผังการดาเนินงาน
ระเบี ยบส านักนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ย
การป้ องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้ ก าหนดโครงสร้ า งองค์ ก ร เพื่ อ เป็ น กลไกในการ
ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ
ทางถนน ออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย
ทางถนนจังหวัด (ศปถ. จังหวัด) มี ผู้ ว่าราชการจังหวัด
เป็ น ผู้ อ านวยการศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย
ทางถนนจั งหวัด และเป็ นประธานกรรมการ ศปถ.จังหวัด ภายใต้องค์ป ระกอบ คณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด
ประกอบด้วย ผู้ บังคับ การตารวจภูธ รจั งหวัด ปลัดจังหวัด นายกองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด เป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้แทนหน่วยราชการ/หน่ วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจที่ประจาอยู่ในเขตจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ด้านการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นกรรมการ หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการ
และเลขานุ การ และเจ้ าหน้ าที่ส่ ว นราชการที่ ป ระจาอยู่ในจังหวัดจ านวนหนึ่งคนที่ผู้ ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ ง
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบู ร ณาการความปลอดภั ย ทางถนน ส่ ว นนโยบายและประเมิ น ผลความปลอดภั ย ทางถนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๗๒๑

- 459 ๓. องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
๓.๑ สรุปสาระสาคัญ
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุ กเฉินที่เป็นระบบ มีเอกภาพ ภายใต้
รูปแบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดตั้งองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC)
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ทาหน้าที่เป็น กลไกที่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติ เพื่อวิเคราะห์
ประเมิน ประสานงาน และปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนึ่ง ๆ ตามระดับการจัดการสาธารณภัย
ของประเทศในแต่ละระดับ
๓.๒ โครงสร้ า งองค์กรปฏิ บัติ การจัด การในภาวะฉุ กเฉิน สามารถปรับ ลด ตั้ ง หรือ ยุบ โครงสร้า ง
บางส่วนตามความจาเป็น เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วย

๓.๒.๑ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) มีห น้าที่ อานวยการ สั่งการ กากับ
ควบคุม เหตุ การณ์ตามระเบี ยบกฎหมาย โดยกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบัญชาการเหตุการณ์
การติดตามสถานการณ์ของเหตุการณ์ เพื่อจัดลาดับความสาคัญของกิ จกรรมหรือมาตรการตามแผนเผชิญเหตุ
(Incident Action Plan : IAP) โดยคานึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง การติ ด ตาม ประเมิ น
สถานการณ์ แก้ไขปัญหาการดาเนินงานในส่วนต่าง ๆ
๓.๒.๒ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ (Technical Specialist) มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ คาแนะนาข้อมูล
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๓.๒.๓ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) มีหน้าที่ประสานข้อมูล
เหตุการณ์กับส่วนต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างองค์กรปฏิบัติ เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลและสื่อสาร ตลอดจน
ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ สู่ ป ระชาชนและสื่ อ มวลชน รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นข่ า วสาร
(Information Operation) ที่ครอบคลุมการจั ดการข่าวปลอม ข่าวลือ และการปฏิบัติการจิตวิทยามวลชน
เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
๓.๒.๔ ศูนย์ประสานการปฏิบัติ (Liaison Officer) มีหน้าที่ประสานงานและประสานการปฏิบัติ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งนี้ กรณีการจัดการสาธารณภัยที่จาเป็นต้องมี

- 460 การประสานงานด้านกิจการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกันจัดทาขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ส าหรั บ กรณี ก ารจั ด การสาธารณภั ย ร้ า ยแรงอย่ า งยิ่ ง (ระดั บ ๔) ให้ ส านั ก เลขาธิ ก าร
นายกรั ฐ มนตรี และหน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เ ข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านในฐานะ
หน่วยงานหลักด้วย
๓.๒.๕ ส่วนปฏิบัติการ (Operation Section) มีหน้าที่ปฏิบัติการเพื่อลดและบรรเทาภยันตราย
ที่เกิดขึ้น ด้วยการเข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อรักษาชีวิตและปกป้องทรัพย์ สิน ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เช่น
การปฏิบัติการดับเพลิง ค้นหาและกู้ภัย ตอบโต้สารเคมีและวัต ถุอันตราย ให้บริการการแพทย์ และการสาธารณสุข
อ านวยความสะดวกด้ า นคมนาคม รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย รวมถึ ง ประสานการปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยทหาร
โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดังกล่าวร่วมกันจัดทาขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในส่วนปฏิบัติการ
๓.๒.๖ ส่ ว นอ านวยการ (Planning Section) มี ห น้ า ที่ ติ ด ตาม วิ เคราะห์ แนวโน้ ม สถานการณ์
แจ้งเตือนภัย ประสาน รวบรวมข้อมูลสถานะทรัพยากร เพื่อใช้ในการประเมินความต้องการ และความจาเป็น
ในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมเพื่อร่วมจัดทาแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูล
ที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการและส่วนสนับสนุนเป็นฐานดาเนินการ
๓.๒.๗ ส่วนสนับสนุน (Logistics and Administration Section) มีหน้าที่สนับสนุนการส่งกาลัง
บารุงที่จาเป็น และตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง และการรับบริจาค
เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้หน่วยงานที่รับผิ ดชอบ
ภารกิจในแต่ละด้านร่วมกันจัดทาขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในส่วนสนับสนุน

หน่วยงานรับผิดชอบ : (๑) ศูนย์อานวยการบรรเทาสาธารณภัย ส่วนอานวยการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๕๙
(๒) ศูนย์อานวยการบรรเทาสาธารณภัย ส่วนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๖๗

- 461 ๔. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๔.๑ สรุปสาระสาคัญ
อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นหรื อ อปพร. เป็ น เครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รภาคประชาชน
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สนับสนุนภาครัฐในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาอาสาสมั ค รด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้ เ ป็ น ระบบ
และมีเอกภาพตามมาตรฐานสากล
๔.๒ แผนกลยุทธ์การพัฒนางานกิจการ อปพร. ฉบับที่ ๑ ได้วางแผนพัฒนางาน อปพร. ให้มีความเข้มแข็ง
มีมาตรฐานและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “อปพร. เป็นองค์กรเข้มแข็งที่สนับสนุนการจัดการสาธารณภัยอย่างมีมาตรฐาน
เพื่อประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน” (3S : Strong Standard and Sustainable) ตามแนวทางกลยุทธ์ ดังนี้
๔.๒.๑ พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มทักษะด้านการจัดการสาธารณภัยให้เข้มแข็ง
(๑) เสริมสร้างศักยภาพ อปพร. ให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับ พื้นที่
รวมถึงสามารถสนับสนุนการจัดการวิกฤตภัยที่มีความรุนแรงและภัยพิบัติเฉพาะด้าน
(๒) ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย ภายใต้แนวคิด “การจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน : CBDRM” เพื่อให้ อปพร. เป็นกาลังสาคัญของภาครัฐในการถ่ายทอดความรู้
สร้างการมีส่วนร่วม และเป็นแกนนาสาคัญในการจัดการภัยพิบัติแก่ชุมชน
๔.๒.๒ บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรด้านการจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน
(๑) สร้ า งเครื อ ข่ า ยการจั ด การสาธารณภั ย ที่ มี เ อกภาพ โดยส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ
ในการปฏิ บั ติ ง านระหว่ า ง อปพร. กั บ เครื อ ข่ า ยการจั ด การสาธารณภั ย ในพื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
รวมถึงสร้างเครือข่ายด้านสาธารณภัยระดับพื้นที่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน
(๒) ขยายเครื อข่าย อปพร. ครอบคลุ มทุกพื้ นที่ โดยจั ดให้ มี อปพร. ประจ าศู นย์ อปพร.
ที่พร้อมปฏิบัติการในทุกระดับ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัด รวมถึงสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนางาน อปพร. ให้มีประสิทธิภาพ
๔.๑.๓ พัฒนาระบบการจัดการสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนศูนย์ อปพร. ให้มีประสิทธิภาพ
(๑) พัฒนากลไกการจั ดการ อปพร. ให้ มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมุ่งขับเคลื่อนระบบงาน อปพร.
เชิงโครงสร้างและเชิงปฏิบัติการ ให้มีเอกภาพ รวมถึงปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของ อปพร.
(๒) ส่งเสริมการจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยผลักดันการจัดทาแผนพัฒนางาน
อปพร. ระดับท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมให้ อปพร. เชื่อมโยงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๑.๔ สร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนกิจการ อปพร. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ขับเคลื่อนงาน
อปพร. ด้วยนวัตกรรม โดยจัดทาระบบฐานข้อมูล อาสาสมัครด้านสาธารณภัย (E - Volunteer) เพื่อรองรับ
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อย่ างทันท่ว งที พร้ อมจั ดทาคู่มือการปฏิบัติงานของอาสาสมัครที่ส อดรับกับบริบทของสั งคมไทย และส่ งเสริม
สนับสนุนให้ อปพร. เสนอนวัตกรรมจัดการสาธารณภัยที่สอดคล้องกับสาธารณภัยในพื้นที่
๔.๓ ขั้นตอนการสั่งใช้ อปพร.
แหล่งอ้างอิง (Reference) /
การปฏิบัติ (Action)
คาอธิบาย (Description)
หน่วยรับผิดชอบ
๑. การสั่งใช้ อปพร.
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในฐานะผู้ อ านวยการ - พรบ. ปภ. พ.ศ. ๒๕๕๐
สังกัดศูนย์ อปพร.
ศู น ย์ อปพร. จั งหวั ด จั ด ท าค าสั่ งใช้ อปพร. - ระเบี ย บ มท. ว่ า ด้ ว ยอาสาสมั ค ร
ในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ ต้นสังกัดสามารถเบิก ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
จังหวัด
ค่าใช้จ่ายให้ อปพร. ได้
- ระเบี ยบ กปภ.ช. ว่าด้ วยค่าใช้จ่ าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและ
๒. การสั่งใช้ อปพร.
๑. ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในฐานะผู้ อ านวยการ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
สังกัดอื่นในพื้นที่
ศูน ย์ อปพร. จั ง หวั ด สั่ ง การให้ ผู้ อานวยการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
รับผิดชอบ
ศูนย์ อปพร. ในพื้นที่รับผิดชอบ ดาเนินการ
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
๒. ผู้อานวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัด จัดทา
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
คาสั่งใช้ อปพร. ในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
มอบหมายจากผู้อานวยการจังหวัด
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
หม ายเหตุ : เ มื่ อ มี ก า ร สั่ ง ใช้ อปพร . ศู น ย์ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๑ ลงวันที่
อปพร.ต้ น สั ง กั ด (ศู น ย์ อปพร. องค์กรปกครอง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ส่วนท้องถิ่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายให้ อปพร. ได้

๔.๔ ค่าตอบแทน อปพร.
กรณีสั่ งใช้ อปพร. ให้ ป ฏิบั ติห น้าที่ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อปพร. มีสิ ทธิ์ได้รับ
ค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในอัตราต่อคนต่อวัน ดังนี้
๔.๔.๑ กรณีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จานวน ๑๐๐ บาท
๔.๔.๒ กรณีการปฏิบัติหน้าที่ ๔ – ๘ ชั่วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จานวน ๒๐๐ บาท
๔.๔.๓ กรณีการปฏิบัติหน้าที่เกิน ๘ ชั่วโมงขึ้นไป ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จานวน ๓๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองส่งเสริมการป้อ งกั นสาธารณภัย ส่ วนกิจการอาสาสมัค ร กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๔๒๔ – ๒๘
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๕.๑ สรุปสาระสาคัญ
การแจ้งเตือนภัยถือเป็นกระบวนการสาคัญในการลดความเสี่ยงและผลกระทบจากสาธารณภัยทาให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเข้าถึงข้อมูลและได้รับการแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึง สามารถวางแผนเตรียมพร้อม
รับมือสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที
รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การวางระบบพยากรณ์ แ ละเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า ในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย
ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) ได้บู ร ณาการระบบการแจ้ง เตือ นภั ย
ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเป็น ๔ ขั้นตอนตามความรุนแรงและแนวโน้มของสถานการณ์ภัย เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบการดาเนินงานที่มีเอกภาพและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ดังนี้
๕.๑.๑ การเฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามสถานการณ์ ภั ย เป็ น การติ ด ตามข้ อ มู ล สถานการณ์ ภั ย
โดยการติ ด ตามข้ อ มู ล ความเคลื่ อ นไหวของเหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจส่ ง ผลให้ เ กิ ด สาธารณภั ย โดย บู ร ณาการข้ อ มู ล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
ตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง ซึ่ ง กองบั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ กองอานวยกา รป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล
ประเมิน วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัย เพื่อเตรียมรับมือสาธารณภัย
๕.๑.๒ การแจ้ งเตื อนล่วงหน้า เป็นการแจ้งข้ อมูลข่ าวสารที่บ่งชี้ ว่ามีแนวโน้ มจะเกิ ดสาธารณภั ย
โดยกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งข้อมูลข่าวสารแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยไปยัง
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้ติดตามข้อมูลด้านสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง สาหรับระยะเวลาในการแจ้งเตือนล่วงหน้า
ขึ้นอยู่กับประเภทของสาธารณภัย โดยทั่วไปต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่ต่ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
เป็ นหน่ว ยประสานงานร่ว มกับกรมประชาสั มพันธ์และหน่ว ยงานที่มีหน้าที่ เฝ้ าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย
เพื่อให้การแจ้งเตือนล่วงหน้ามีเอกภาพและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
๕.๑.๓ การแจ้งเตื อนภัย เมื่อประเมินแล้ วมีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ดาเนินการแจ้งแนวทางปฏิบัติแก่กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จั ง หวั ด อ าเภอ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และประชาชนในพื้ น ที่ เ สี่ ย งให้ เ ตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ สาธารณภั ย
ที่อาจเกิดขึ้น โดยแจ้งเตือนก่อนเกิดภัยไม่ต่ากว่า ๗๒ ชั่วโมง มุ่งเน้นการแจ้งเตือนข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ภัย
คาดการณ์ระยะเวลา พื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
๕.๑.๔ การรับมือและการอพยพ โดยกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งาน พร้ อ มจั ด ท าแผนอพยพครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ทั้ ง การก าหนดเส้ น ทางอพยพ
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เป็นหน่วยสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยในการเผชิญเหตุและรับมือสถานการณ์ภัย
๕.๑.๕ ระดั บ ของการเตื อ นภั ย เป็ น การระบุ ร ะดั บ สถานการณ์ ส าธารณภั ย รวมทั้ ง แนวทาง
การปฏิบัติตนของประชาชนในการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย
ระดับการแจ้งเตือนภัย
สีแดง

สถานการณ์
ภาวะอันตรายสูง
ภาวะเสี่ยงอันตรายสูง

สีส้ม
สีเหลือง
สีน้าเงิน
สีเขียว

ภาวะเสีย่ งอันตรายมีแนวโน้ม
สถานการณ์จะรุนแรง
ภาวะเฝ้าระวัง
ภาวะปกติ

แนวทางการปฏิบัติ
ประชาชนควรอยู่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตาม
ข้อสั่งการ
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมสถานการณ์ ประชาชน
ควรอพยพไปยั งสถานที่ ป ลอดภั ย และปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางที่กาหนด
ประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยและ
ปฏิบัติตามคาแนะนา
ประชาชนควรติ ด ตามข้ อมู ล ข่า วสารอย่า งใกล้ ชิด
อย่างต่อเนื่อง
ประชาชนควรติดตามข้อมูลสภาพอากาศอยู่เสมอ

๕.๑.๖ ช่องทางการแจ้งเตือนภัย
เมื่อประเมินสถานการณ์แล้ว คาดว่ามีแนวโน้มเกิดสาธารณภัย จะดาเนินการแจ้งเตือนภัย
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ข้อความสั้น (SMS) โทรสาร โทรศัพท์ สถานีวิทยุกระจายเสียง เว็บไซต์กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เว็บไซต์ศูนย์เตือนภัย พิบัติแห่งชาติ หอเตือนภัยและอุปกรณ์แจ้งเตือนภัย รวมทั้งสื่อสังคม
ออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแอปพลิเคชัน DPM Reporter
ทั้ ง นี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) มุ่ ง พั ฒ นาระบบ
การแจ้ง เตื อ นภั ย ของประเทศให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพตามมาตรฐานสากล เพื่ อให้ การแจ้ง เตือ นภั ยมี ค วามแม่น ย า
และประชาชนเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศู น ย์ เ ตื อ นภั ย พิ บั ติ แ ห่ ง ชาติ ส่ ว นปฏิ บั ติ ก ารเตื อ นภั ย กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
โทร.๐ ๒๓๙๙ ๔๑๑๔ ,๐ ๒๖๓๗ ๓๗๕๐

๖. การเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ
๖.๑ สรุปสาระสาคัญ
กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ได้ จั ด ท าคู่ มื อ ส าหรั บ ประชาชน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเผชิญภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเสียของประชาชน โดยเนื้อหา
ของคู่มือดังกล่าวเกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติตัวของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างเป็นระบบ
โดยทุกขั้นตอนจะครอบคลุมภัยพิบัติในหลายรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

- 465 หากประสบภั ย พิ บั ติ โดยสามารถดาวน์ โ หลดคู่ มื อ ดั ง กล่ า วทางเว็ บ ไซต์ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ได้ที่ www.disaster.go.th/upload/download/file_attach/58cb60f5607de.pdf หรือ QR Code เช่น
๖.๑.๑ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ลดเสี่ยงอันตราย...ดาเนินชีวิตปลอดภัย
๖.๑.๒ ถุงยังชีพฉุกเฉิน...พร้อมไว้เมื่อภัยมา
๖.๑.๓ อุบัติภัยทางน้า...มหันตภัยสายน้าคร่าชีวิต
๖.๑.๔ แนะชุมชนริมน้ารับมือน้าล้นตลิ่ง
๖.๑.๕ แนะเตรียมรับมือ-หนีภัยจากน้าท่วม
๖.๑.๖ รู้ทันอันตราย ช่วยป้องกันภัยในช่วงน้าท่วม
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 ลดอุบัติภัยในการทางาน
๖.๑.๑๘ แนะใช้ - จัดเก็บสารเคมีในบ้านถูกวิธี ลดเสี่ยงภัยแฝงเร้นในชีวิตประจาวัน
ฯลฯ
คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ส่ ว นนโยบายภั ย จากมนุ ษ ย์ แ ละความมั่ น คง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๒๑

๗. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๗.๑ สรุปสาระสาคัญ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่ างเป็นระบบ ทาให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่
และความปลอดภัย รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือและดูแลชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
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๗.๒.๑ การช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน โดยดูแลความปลอดภัยของผู้ประสบภัย พร้อมช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยสามารถดาเนินชีวิตได้ในเบื้องต้น ด้วยการจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว
แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย และการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
๗.๒.๒ การช่วยเหลือในระยะยาว โดยช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย สิ่งสาธารณูปโภค
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหาย
การช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนตามระเบี ยบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
โดยเร่งด่วนตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย มิได้มุ่งชดใช้
ความเสียหายทั้งหมด ดังนี้
๗.๒.๓ กรณีคาดว่าจะเกิดภัยพิบั ติใ นเวลาอันใกล้ ให้ ใช้งบประมาณเพื่อการป้องกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติ ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการทันทีในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๗.๒.๔ กรณี เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ให้ ใ ช้ ง บประมาณเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น
หรือสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินโดยเร่งด่วนตามความจาเป็นและเหมาะสม ซึ่งต้องประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๗.๓ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กาหนดหลั ก เกณฑ์ก ารใช้จ่ ายเงิน ทดรองราชการเพื่อช่ ว ยเหลื อผู้ ประสบภัยพิ บัติกรณี ฉุกเฉิ น
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดารงชีพและความเป็นอยู่ ดังนี้
การช่วยเหลือ
อาหาร
ที่อยู่อาศัย

รายการ
ค่าอาหารจัดเลี้ยง วันละไม่เกิน ๓ มื้อ
ค่าถุงยังชีพ
ค่ าวั สดุ ซ่ อมแซมที่ อยู่ อาศั ยประจ า
ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของได้รับ
ความเสียหาย
กรณีผู้ประสบภัยเช่าบ้านเรือนของ
ผู้ อื่ น และบ้ า นเช่ า เสี ย หายจากภั ย
พิ บั ติ ทั้ ง หลั ง หรื อ บางส่ ว นจนอยู่
อาศัยไม่ได้ ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่า
บ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ
มื้อละ ไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน
ชุดละไม่เกิน ๗๐๐ บาทต่อครอบครัว
หลังละไม่เกิน ๔๙,๕๐๐ บาท

ครอบครัวละไม่เกินเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท/เดือน
เป็นเวลาไม่เกิน ๒ เดือน

- 467 การช่วยเหลือ
การดารงชีพเบื้องต้น

การประกอบอาชีพ

การช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ

การช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้เสียชีวิต

รายการ
ค่ า เ ค รื่ อ ง ค รั ว แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ใ น
การประกอบอาหารที่สู ญหายหรือ
ได้ รั บ ความเสี ย หายไม่ ส ามารถน า
กลับมาใช้ได้อีก
ค่าเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับความเสียหาย
และไม่ส ามารถน ากลั บ มาใช้ไ ด้อี ก
หรื อ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการ
ด ารงชี พ กรณี ไ ม่ มี เ ครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม
ขณะเกิดภัย
ค่า เครื่ องนอนที่ สู ญ หายหรื อ ได้ รั บ
ความเสี ย หายและไม่ ส ามารถน า
ก ลั บ ม า ใ ช้ ไ ด้ อี ก ห รื อ มี ค ว า ม
จ า เป็ นต้ อง ใช้ ใน กา รด าร งชี พ
กรณีไม่มีเครื่องนอนขณะเกิดภัย
ค่ า เครื่ อ งมื อ ประกอบอาชี พ หรื อ
เงิ น ทุ น ส าหรั บ ผู้ ป ระสบภั ย ที่ เ ป็ น
อาชีพหลักหาเลี้ยงครอบครัว
กรณี บ าดเจ็ บ สาหั ส รั ก ษาตั ว ใน
สถานพยาบาล ๓ วันขึ้นไป
กรณีบาดเจ็บถึงขั้นพิการ ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้
กรณีสาธารณภัยขนาดใหญ่ หรือรุนแรง
เป็นที่สะเทือนขวัญของประชาชนรักษา
ตัวในสถานพยาบาล
- ค่าจัดการศพ
- เงิ น สงเคราะห์ ค รอบครั ว กรณี
ผู้ ป ระสบภัยเป็ นหั ว หน้าครอบครั ว
หรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ
ครอบครัวละไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท

รายละไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท

คนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

ครอบครัวละไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท

ช่วยเหลือเบื้องต้น ๔,๐๐๐ บาท
ช่วยเหลือเบื้องต้น ๑๓,๓๐๐ บาท
จ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของปลอบขวัญ
รายละไม่เกิน ๒,๓๐๐ บาท
- รายละไม่เกิน ๒๙,๗๐๐ บาท
- สงเคราะห์ครอบครัว อีกไม่เกิน ๒๙,๗๐๐ บาท

- 468 ๗.๔ การติดต่อขอรับการช่วยเหลือ
๗.๔.๑ ผู้ประสบภัยต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานขอรับการช่วยเหลือ ดังนี้
(๑) สาเนาหนังสือรับรองผู้ประสบภัย
กรุงเทพมหานคร ออกโดยสานักงานเขตท้องที่ที่เกิดภัย
จังหวัด ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดภัย
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๔) เอกสารประกอบการรับการช่วยเหลือ ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจา
(๕) สาเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินหรือบ้าน
(๖) ภาพถ่ายความเสียหาย (ถ้ามี)
(๗) สาเนาใบมรณบัตร (กรณีมีผู้เสียชีวิต)
(๘) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
๗.๔.๒ สถานที่ติดต่อขอรับการช่วยเหลือ
กรุงเทพมหานคร : กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
: องค์การบริหารส่วนตาบล หรือเทศบาลในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๙

 ด้านการพัฒนาเมือง
๑. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๑ สรุปสาระสาคัญ
ที่ผ่านมาการใช้ที่ดินเป็นไปอย่างสับสนไร้ระเบียบแบบแผน ทาให้เกิดปัญหาจานวนมาก เช่น ปัญหา
ต่อสิ่งแวดล้อม มลภาวะ ปัญหาจราจร การคมนาคมไม่เอื้อต่อการให้บริการ ขาดบริเวณสงวนไว้ เพื่อการพักผ่อน
ขาดสาธารณูปโภค และไม่เพียงพอกับความต้องการ
๑.๒ ความหมายของผังเมือง
ผั ง เมื อ ง คื อ การกาหนดการใช้ พื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น ระบบมี ร ะเบี ย บแบบแผน มี ค วามเหมาะสม
ผังเมืองมีหลายระดับ ได้แก่ ผังประเทศ ผังภาค ผังอนุภาค ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวม/ชุมชน ผังเมืองเฉพาะ
ผังเมืองชุมชน เทศบาล ผังเมืองชุมชน (อบต.) และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
ผังเมืองที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย คือ ผังเมืองรวม (แผนผั ง นโยบายและแผนงาน โครงการ
เพื่อพัฒนาเมืองและชนบท ฯลฯ) และผังเมืองเฉพาะ (แผนผังและโครงการพัฒนาเฉพาะบริเวณเพื่อประโยชน์
ต่อการผังเมือง)

- 469 ๑.๓ ประโยชน์ของผังเมือง
๑.๓.๑ ผังเมืองทาให้เมืองหรือชุมชนน่าอยู่ มีระเบียบและถูกสุขลักษณะ
๑.๓.๒ มีการวางแผนหรือพัฒนาเมืองในอนาคต โดยการวางผังคมนาคมให้สัมพันธ์กับการใช้ที่ดิน
๑.๓.๓ ประชาชนมีความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย และการทามาหากิน
๑.๓.๔ ส่งเสริมสภาพแวดล้อม กาหนดให้มีพื้นที่โล่ง มีสวนสาธารณะ พักผ่อนหย่อนใจ
๑.๓.๕ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยแบ่งโซนพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมในที่เหมาะสม สะดวก
ในการเดินทาง และการขนส่ง
๑.๓.๖ ธ ารงรั ก ษาสถานที่ ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม โบราณคดี ก าหนดพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
บารุงรักษาธรรมชาติ และภูมิประเทศให้งดงามทั้งเขตเมืองและชนบท
๑.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาผังเมือง
รั ฐ ธรรมนู ญ ก าหนดให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ านาจและหน้ า ที่ ให้ บ ริ ก ารสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยให้มีการร่วมประชุมฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม
๑.๕ ประชาชนใช้ประโยชน์จากผังเมืองอย่างไร
พื้นที่ส่วนใหญ่ตอนนี้ได้มีการกาหนดโซนสีไว้ เพื่อบอกว่าพื้นที่นั้น ๆ เหมาะแก่การทากิจกรรมชนิดใด
ดังนี้
๑.๕.๑ สีแดง กาหนดเป็น ย่านธุรกิจการค้าที่หนาแน่น
๑.๕.๒ สีเหลือง กาหนดเป็น เขตที่อยู่อาศัย
๑.๕.๓ สีส้ม กาหนดเป็น เขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
๑.๕.๔ สีม่วง กาหนดเป็น พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
๑.๕.๕ สีน้าเงิน กาหนดเป็น ที่ตั้งหน่วยงานราชการ
๑.๕.๖ สีเขียว กาหนดเป็น พื้นที่เกษตรกรรม
๑.๕.๗ สีเขียวอ่อน กาหนดเป็น พื้นที่โล่งเพื่อการพักผ่อนและรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
๑.๖ การซื้อที่ดินในเขตผังเมือง
การซื้อที่ดินสามารถตรวจสอบกับผังเมืองในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ที่สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๑.๗ การวางผังเมืองสอดคล้องกับทฤษฎีใหม่
เนื่องจากมีการกาหนดสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่า งเป็นระบบระเบียบให้เกิดประโยชน์
ในที่ดินสูงสุดอย่างยั่งยืน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๘
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- 473 ๒. กระบวนการวางและจัดทาผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๑ สรุปสาระสาคัญ
การวางและจัดทาผั งเมืองรวมเมือง/ชุมชน มุ่งเน้น กระบวนการในเชิงวิชาการ และเชิงเทคนิค
ระหว่างการวางผัง ตลอดจนถึงการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
กรณีดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีขั้นตอนการดาเนินการทั้งสิ้น ๘ ขั้นตอน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ๆ
คือ ส่วนของการดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (ขั้นตอนที่ ๑ – ๗) และส่วนขั้นตอนกฎหมาย (ขั้นตอนที่ ๘)
มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การสารวจ กาหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทาร่างผังเมืองรวม
เป็นการดาเนินการตามมาตรา ๒๓ กาหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบก่อนวางและจัดทาผังเมือง ซึ่งในขั้นตอนนี้รวมถึงการดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อนามาจัดทาร่างผังเมืองรวมตามองค์ประกอบของมาตรา ๒๒ ที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม ขั้นตอนนี้เป็นการประชุมพิจารณาให้ความเห็น
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้การวางผังเมืองรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการผังเมือง
ขั้นตอนที่ ๓ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ขั้น ตอนนี้ เ ป็ น การด าเนิ น การตามมาตรา ๙ โดยจะต้ อ งด าเนิ น การประชุ ม รั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการผั ง เมื อ งก าหนดโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการนโยบายการผั ง เมื อ งแห่ ง ชาติ ทั้ ง ยั ง ก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
ผังเมืองรวมด้วย ซึ่งในขั้นตอนนี้สามารถดาเนินการควบคู่กับการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อประสาน
ยุทธศาสตร์และแผนงานในการวางและจัดทาผังเมือง (เดิม)
ขั้นตอนที่ ๔ การประชุมคณะกรรมการผังเมือง
เป็นการดาเนินการตามมาตรา ๒๖ ที่กาหนดให้ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
วางและจัดทาให้นาเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ ๕ การปิดประกาศพร้อมข้อกาหนด ๙๐ วัน
ขั้นตอนนี้เป็นการดาเนินการตามมาตรา ๒๙ กาหนดให้ผังเมืองรวมที่คณะกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
นับตั้งแต่วันปิดประกาศ
ขั้นตอนที่ ๖ การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคาร้อง และแจ้งผลการพิจารณาคาร้อง
ตามมาตรา ๒๙ กาหนดให้ ภ ายในระยะเวลา ๙๐ วัน ให้ ผู้ มีส่ ว นได้เสี ยยื่นคาร้อง
ต่ อกรมโยธาธิ การและผั งเมื องหรื อองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นผู้ ว างและจั ดท าผั งเมื องรวม ตามมาตรา ๓๐
และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอคาร้องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการผังเมืองตามมาตรา ๓๑ พร้อมแจ้งผล
การพิจารณาคาร้องให้แก่ผู้ยื่นคาร้องต่อไป

- 474 ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทาเอกสารประกอบ การยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
ขั้นตอนนี้เป็นการดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
ขั้นตอนที่ ๘ การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขั้นตอนนี้เป็นการดาเนินการตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ซึ่งกาหนดให้ผังเมือง
รวมออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และต้องมีสาระสาคัญตามมาตรา ๒๒ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
ต้อ งเสนอร่ า งประกาศกระทรวงมหาดไทยต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาร่า งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ลงนามในประกาศแล้ว จึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๘
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- 476 ๓. การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
๓.๑ สรุปสาระสาคัญ
ปัญหาที่ดินที่ไม่ได้รับการพัฒนาในชุมชน ที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกพื้นที่ซึ่งถนน ประปา ไฟฟ้า
โทรศัพท์ ฯลฯ เข้าไม่ถึง หรือรูปแปลงที่ดินบิดเบี้ยวใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่สะสมกันมา
ตั้งแต่อ ดีตเกิด จากการพั ฒ นาเมื องอย่ า งอิส ระไร้ ทิศทางซึ่งนั บวั นจะเพิ่ มมากขึ้ นเรื่อย ๆ จนยากแก่ การแก้ไ ข
หากมีการนาวิธี "จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่" มาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จะทาให้พื้นที่บริเวณที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน
สามารถใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ได้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า แปลงที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด รู ป แปลงที่ ดิ น ใหม่ จะมี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
และเป็นการพัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อม และระบบผังเมืองที่ดี
ดังนั้น การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ คือ การนาแปลงที่ดินหลาย ๆ แปลงมารวมกัน จัดรูปแปลง
ที่ดินใหม่ให้เป็นระเบียบและสวยงาม พร้อมทั้งจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะต่าง ๆ
ที่ได้มาตรฐานอย่า งครบถ้ว นและเพีย งพอ เมื่อ จัด รูป ที่ดิน เสร็จ แล้ว จะทาให้ที่ดิน มีรูป แปลงใหม่ส วยงามขึ้น
พร้อมมีถนนทางเข้าออก สะดวกทุกแปลง และมูลค่าที่ดินจะสูงขึ้นด้วย การจัดรูปที่ดินสามารถดาเนินการได้ด้วย
ความร่วมมือของเจ้าของที่ดิน โดยทางภาครัฐจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน วิธีดาเนินการเป็นการประสานการพัฒนาชุมชน
โดยภาครัฐและเอกชน (ราษฎร์ - รัฐ ร่วมพัฒนา)
๓.๒ วิ ธี ดาเนิ น โครงการจั ด รู ป ที่ ดิ น ควรจะเริ่ ม จากเจ้ า ของที่ ดิ น ในบริ เ วณที่ จ ะพั ฒ นารวมตั ว กั น
และประสานกับภาครัฐหรือท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีโครงสร้างพื้ นฐานที่ดี มีมาตรฐานและสภาพแวดล้อม
ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งวิธีการ ดังนี้
๓.๒.๑ สารวจสอบถามความคิดเห็นของเจ้าของที่ดินในโครงการ
๓.๒.๒ กาหนดขอบเขตโครงการ
๓.๒.๓ สารวจและวางผังโครงการเบื้องต้น
๓.๒.๔ รวบรวมความยินยอมเข้าร่วมโครงการจากเจ้าของที่ดิน และเสนอโครงการ
๓.๒.๕ อนุมัติโครงการจัดรูปที่ดิน
๓.๒.๖ จัดตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วยผู้แทนกรรมการส่ วนจังหวัด ตัวแทนเจ้าของที่ดิน
และผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.๒.๗ วางผังจัดแปลงที่ดินใหม่ขั้นตอนกาหนดทั้งแปลงที่ดินใหม่ (ชั่วคราว)
๓.๒.๘ ทาการก่อสร้างบริการพื้นฐาน ได้แก่ ถนนประปา ไฟฟ้า ระบบระบายน้า ฯลฯ
๓.๒.๙ รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดิน
๓.๒.๑๐ กาหนดการจัดแปลงที่ดินใหม่ (ขั้นสุดท้าย)
๓.๒.๑๑ จดทะเบียน ทานิติกรรม ออกโฉนดที่ดิน
๓.๒.๑๒ ชาระเงินส่วนต่างมูลค่าลด หรือมูลค่าเพิ่ม และส่งมอบโฉนดที่ดินใหม่

- 477 ๓.๓ ขั้นตอนการจัดรูปที่ดิน ประกอบด้วย ๑๖ ขั้นตอน
๓.๓.๑ เสนอโครงการต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๔๑, ๔๓)
๓.๓.๒ ประกาศเขตสารวจโครงการ (มาตรา ๔๒)
๓.๓.๓ สารวจ สอบเขตแนวเขตโครงการ
๓.๓.๔ ประกาศโครงการ พร้อมแจ้งเจ้าของที่ดิน (มาตรา ๔๓)
๓.๓.๕ คณะกรรมการส่ ว นจั ง หวั ด พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการ และประกาศโครงการฯ ใน
ราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๔๗)
๓.๓.๖ ประกาศเขตดาเนินการจัดรูปที่ดิน (มาตรา ๕๑)
๓.๓.๗ ประชุมเจ้าของที่ดิน/ตั้งคณะที่ปรึกษา (มาตรา ๕๒)
๓.๓.๘ ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนโครงการ (มาตรา ๖๑, ๖๒) และสรุปแผนดาเนินโครงการ
๓.๓.๙ ออกแบบวางผังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ (มาตรา ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๘, ๖๙)
๓.๓.๑๐ สารวจ ปักหมุด ประเมินราคาที่ดินแปลงใหม่ (มาตรา ๕๘, ๖๑, ๖๒)
๓.๓.๑๑ ออกแบบและวางแผนการก่อสร้าง/แผนโยกย้าย (มาตรา ๕๔)
๓.๓.๑๒ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโยกย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (มาตรา ๕๘)
๓.๓.๑๓ ประกาศผังที่ดินแปลงใหม่และจานวนค่าชดเชย (มาตรา ๗๐)
๓.๓.๑๔ รังวัดที่ดินแปลงใหม่และออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม่ (มาตรา ๗๑)
๓.๓.๑๕ ชาระค่าชดเชย (มาตรา ๖๙) และรับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
๓.๓.๑๖ ชาระบัญชีโครงการและประกาศการสิ้นสุดโครงการฯ ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗๔)
๓.๔ ผลที่ได้จากการจัดรูปที่ดิน
ในชุมชน หรือบริเวณที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน จะมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ที่จาเป็นและได้มาตรฐาน ได้แก่ ถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบระบายน้า โรงเรียน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น
สถานที่ออกกาลังกาย ร้านค้า เป็นต้น และมีสัดส่วนของพื้นที่โล่งที่เหมาะสม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดรูปที่ดิน
๓.๕.๑ เจ้าของที่ดินจะได้รับประโยชน์จ ากการจัดรูป ที่ดิน โดยร่ว มกัน รับ ภาระและกระจาย
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม มีการปันส่วนที่ดินด้วยวิธีการเปรียบเทียบมูลค่าที่ดินก่อนและหลังการจัดรูปที่ดิน
๓.๕.๒ ชุมชนเมืองมีความเป็นระเบียบสวยงาม
๓.๕.๓ ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในบริการโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๕.๔ เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๕ ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง โทร. ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๓๖ – ๔๓
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- 479 ๔. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอาคาร
๔.๑ สรุปสาระสาคัญ
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย ของอาคาร
โดยการควบคุมอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยต่อประชาชนที่เข้าไปใช้สอยในอาคาร ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่ใกล้ชิดประชาชน และควรรับรู้ แต่เนื่องจากกฎหมายดังกล่าว ประชาชนยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ทาให้
ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจาเป็นต้อง
มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายควบคุมอาคารในรูป แบบอิน โฟกราฟิก ทั้งนี้ เนื้อหาประกอบด้ว ย
ความสาคัญ องค์ประกอบ การบังคับใช้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมายควบคุม
อาคาร ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ จ าเป็ น ต่ อ ประชาชนในชี วิ ต ประจ าวั น โดยจะเน้ น เนื้ อ หาที่ ก ระชั บ และง่ า ยต่ อ การท า
ความเข้าใจในสาระสาคัญของกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ผู้ที่สนใจ เกิดการรับรู้
และมี ค วามเข้ า ใจตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มากยิ่ ง ขึ้ น สามารถนาข้ อ มู ล ไปปรั บ ใช้
ในชีวิตประจาวันในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุ มอาคาร 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 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กาหนดรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการปฏิบัติในการ
ขออนุญาต รายละเอียดข้อกาหนดงานทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม เป็นต้น
๔.๒.๓ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งเป็นกฎหมายที่กาหนดรายละเอียดเฉพาะท้องถิ่น เช่น ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบัญญัติในเขตเทศบาลต่าง ๆ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ทั้งนี้ กฎหมายควบคุมอาคาร เมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในท้องที่ใดก็ตาม จะเรียกท้องที่นั้นเป็น “เขตควบคุมอาคาร” และพื้นที่ที่อยู่ในเขตผังเมือง ตามกฎหมาย
ผังเมือง การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่ จะต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนกระทาการดังกล่าว โดย อาคาร หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือใช้สอยได้
นอกจากนี้ยังหมายถึง อัฒจันทร์ หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน เขื่อน สะพาน อุโมงค์
ทางหรือท่อระบายน้า อู่เรือ รั้ว กาแพง หรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
สาหรับติดตั้งป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง หรือเครื่องเล่นในสวนสนุก
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๙
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- 481 ๕. การตรวจสอบสภาพตลิ่งและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
๕.๑ สรุปสาระสาคัญ
การพังทลายของตลิ่ง มี ๓ สาเหตุ ดังนี้
๕.๑.๑ การกัดเซาะตลิ่ง
(๑) ความคดเคี้ยวของลาน้า
(๒) การไหลของกระแสน้าที่รุนแรง
(๓) การกัดเซาะเนื่องจากคลื่น
(๔) การกัดเซาะจากการกระทาของมนุษย์
๕.๑.๒ การขาดเสถียรภาพของลาดตลิ่ง
การพั งทลายของตลิ่ งจากการขาดเสถี ยรภาพเกิ ดขึ้ นเมื่ อก าลั งต้ านทานของดิ นไม่ เพี ยงพอ
ที่จะต้านแรงที่กระทากับตัวตลิ่งได้ สาเหตุการพังทลายของตลิ่งเนื่องจากการขาดเสถียรภาพที่สาคัญ ได้แก่
(๑) การลดระดั บ น้ าในล าน้ าอย่ า งกะทั น หั น หรื อ การลดระดั บ น้ าที่ ต่ าเกิ น กว่ า ปกติ
ในหน้าแล้ง
(๒) ในขณะที่ ฝนตกหนั ก น้ าฝนส่ วนที่ ไหลบนผิ วดิ น จะชะหน้ าดิ นและท าให้ ดิ นอ่ อนนุ่ ม
ส่ ว นน้ าฝนที่ซึ ม ลงไปในดิ น จนดิ น ชุ่ ม น้ า นอกจากท าให้ ดิ น ที่ลึ ก ลงไปมีค วามอ่ อ นนุ่ม ด้ ว ยแล้ ว การไหลแทรก
ของน้าลงดิน ทาให้ดินข้างใต้หลวมและไม่แข็งแรง จึงมีความเสี่ยงต่อการพังทลายของตลิ่ง
(๓) น้าหนักบรรทุกการใช้สอยริมตลิ่ง เช่น น้าหนั กจากเครื่องจักรในขณะก่อสร้าง น้าหนัก
ของรถยนต์ใ นกรณีที่ มี ถนนอยู่ ริ ม ตลิ่ ง และน้ าหนั ก ของวัส ดุสิ่ ง ของที่ ก องอยู่ บ นตลิ่ ง จะเพิ่ม แรงกดต่อ ดิ นตลิ่ ง
ทาให้ตลิ่งพังทลายง่ายขึ้น
๕.๑.๓ การพังทลายของตลิ่งจากสาเหตุในข้อ ๕.๑.๑ และ ๕.๑.๒ รวมกัน
การพั งทลายของตลิ่ งส่ วนใหญ่ เริ่มเกิดจากการกัดเซาะ และผลจากการกัดเซาะทาให้ ตลิ่ ง
ขาดเสถียรภาพและพังทลายลงมา
๕.๒ แนวทางการตรวจสอบสภาพตลิ่ง
การพังทลายของตลิ่งเป็นภัยที่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งสามารถเตรียมพร้อมรับมือ
และป้ อ งกั น ความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ห ากมี ก ารส ารวจและตรวจสอบสภาพตลิ่ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยแนวทางเบื้องต้นในการตรวจสภาพตลิ่งว่ามีความเสี่ยงต่อการพังทลาย รายละเอียด ดังนี้
๕.๒.๑ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการพังทลายของตลิ่งในช่วงที่ผ่านมา
๕.๒.๒ ควรสังเกตระดับน้าในแม่น้าลาคลองโดยเปรียบเทียบระดับน้าต่าสุดในแต่ละปี
๕.๒.๓ การที่ระดับน้าในแม่น้าลาคลองมีการลดระดับลงอย่างรวดเร็ว
๕.๒.๔ สังเกตสภาพตลิ่งอย่างสม่าเสมอว่ามีการกัดเซาะของตลิ่งหรือไม่
๕.๒.๕ ควรตรวจสอบความลึกของท้องน้า
๕.๒.๖ ในขณะที่ฝนตกหนัก น้าที่ผิวดินอาจกัดเซาะหน้าดิน
๕.๒.๗ ในขณะที่น้าไหลเชี่ยว หรือมีคลืน่ น้ามากระทบตลิ่ง
๕.๒.๘ ในขณะที่น้าในแม่น้าลาคลองมีระดับต่า
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๕.๒.๑๐ บริเวณโค้งลาน้าฝั่งด้านนอกจะมีการกัดเซาะสูง
๕.๒.๑๑ การใช้พื้นที่ริมตลิ่งเป็นที่กองวัสดุหรือสร้างอาคารเป็นการเพิ่มน้าหนักกับตลิ่ง
๕.๒.๑๒ ตรวจสอบว่าน้าใช้จากบ้านเรือน หรือบ่อเกรอะบ่อซึมได้ไหลออกไปสู่ตลิ่งหรือไม่
๕.๒.๑๓ หากพบรอยแยกต่าง ๆ บริเวณตลิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
๕.๓ แนวทางป้องกันการพังทลายของตลิ่ง
จากแนวทางการตรวจสอบสภาพตลิ่ ง เบื้ อ งต้ น ท าให้ ท ราบได้ ว่ า ตลิ่ ง นั้ น มี ค วามเสี่ ย งต่ อ
การพังทลายอย่ างไร ซึ่ งความเสี่ ย งภัย มีเพีย งใดนั้นขึ้นอยู่กั บว่าตลิ่ งเข้ าหลั กเกณฑ์ใ ดและมากน้ อยขนาดไหน
หากประเมินว่ามีความเสี่ยงมาก ควรต้องรีบหาแนวทางการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
๕.๓.๑ หมั่นสังเกตตรวจตราการเปลี่ยนแปลงของตลิ่งอย่างสม่าเสมอ
๕.๓.๒ หลีกเลี่ยงการเพิ่มน้าหนักบริเวณริมตลิ่ง
๕.๓.๓ ทาโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะและเพิ่มเสถียรภาพของตลิ่ง
๕.๓.๔ หากพบรอยแยกต่าง ๆ เป็นแนวยาวและขนานไปตามแนวตลิ่ง
๕.๔ แนวทางปฏิบัติหากมีการทรุดตัวและพังทลายของตลิ่ง
๕.๔.๑ ขนย้ายสิ่งของให้พ้นจากแนวทางพังทลายของตลิ่ง
๕.๔.๒ หากมีกองวัสดุอยู่บริเวณริมตลิ่งให้ขนย้ายออก
๕.๔.๓ ไม่ควรนารถยนต์เข้าไปใกล้บริเวณรอยแยกของตลิ่ง
๕.๔.๔ ควรกั้นเขตบริเวณรอยแยกของตลิ่ง
๕.๔.๕ ถ่ายรูป (ถ้าทาได้) ของแนวตลิ่งที่เกิดการทรุดตัวไว้ตลอดแนว
๕.๔.๖ แจ้ งสานั กงานโยธาธิการและผั งเมืองจัง หวัด ในพื้น ที่ หรือ กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง
หรือแจ้งผ่านศูนย์ดารงธรรมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๖๗

หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๗๙
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๖.๑ สรุปสาระสาคัญ
ตามที่รั ฐบาลถือว่าปัญหาผั กตบชวาเป็นวาระส าคัญแห่ งชาติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้
คณะกรรมการอานวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยมี รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
เป็นประธานกรรมการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ที่กากับดูแล
กรมโยธาธิการและผั งเมือง) เป็น รองประธานกรรมการ และผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองประธานกรรมการ
ซึ่งกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอธิบดีกรมโยธาธิการและผั งเมือง เป็น กรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการอานวยการฯ มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
ให้เป็นไปอย่างมีระบบ ตลอดจนควบคุม กากับ และติ ดตามผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้
๖.๑.๑ แหล่ ง น้ าปิ ด ส าคั ญ ขนาดใหญ่ ได้ แ ก่ กว๊ า นพะเยา บึ ง สี ไฟ หนองหารทะเลน้ อ ย
บึ ง บอระเพ็ ด บึ ง ราชนก บึ ง หนองหานกุ ม ภวาปี เป็ น ต้ น พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วจะมี ห น่ ว ยงานหลั ก รั บ ผิ ด ชอบ เช่ น
กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่ วยงานดังกล่าวรับผิดชอบ
จัดทาแผนและดาเนินการกาจัดผักตบชวาในพื้นที่นั้น ๆ
(๑) แหล่งน้าปิดทั่วไป ได้แก่ อ่างเก็บน้า หนอง บึง เป็นต้น โดยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ
๑) แหล่งน้าสาธารณะ มอบหมายให้จังหวัดจัดทาแผนและดาเนินการ
๒) แหล่งน้ าที่มีหน่ว ยงานรับผิ ดชอบโดยตรง ให้ห น่วยงานเจ้าของพื้นที่รับผิ ดชอบ
จัดทาแผนและดาเนินการ
(๒) แม่ น้ าส าคั ญ ในภาคกลางและภาคตะวั น ออก จ านวน ๗ สาย พื้ น ที่ ๑๙ จั ง หวั ด
มอบหมายให้หน่วยงานหลักตามการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบจัดทาแผนและดาเนินการ ดังนี้
๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบในแม่น้าแม่กลอง และแม่น้าท่าจีน (ตั้งแต่
ประตูระบายน้าโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงอ่าวไทย)
๒) กรมชลประทาน รั บ ผิ ด ชอบในแม่ น้ าเจ้ า พระยา (เหนื อ เขื่ อ นเจ้ า พระยา)
แม่น้าท่าจีน (ตั้งแต่ประตูระบายน้าพลเทพ ถึงประตูระบายน้าโพธิ์พระยา) แม่น้าน้อย (ตั้งแต่แม่น้าเจ้าพระยาเหนือ
เขื่อนเจ้าพระยาถึงประตูระบายน้าผักไห่) แม่น้าป่าสัก (ตั้งแต่ใต้เขื่อนป่าสักถึงเขื่อนพระรามหก) แม่น้านครนายก
แม่น้าบางปะกง
๓) กรมเจ้าท่า รับผิดชอบในแม่น้าเจ้าพระยา (แม่น้าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ใต้เขื่อน
เจ้าพระยาถึงเขตกรุงเทพมหานคร) แม่น้าน้อย (ตั้งแต่ประตูระบายน้าผักไห่ ถึงแม่น้าเจ้าพระยา อาเภอบางไทร)
แม่น้าลพบุรี แม่น้าสะแกกรัง และแม่น้าป่าสัก (ใต้เขื่อนพระรามหกถึงแม่น้าเจ้าพระยา)
๔) กรุ ง เทพมหานคร รั บ ผิ ด ชอบแม่ น้ าเจ้ า พระยาที่ ผ่ า นพื้ น ที่ กทม.และแหล่ ง น้ า
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กทม.
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ระดับจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
คณะกรรมการอ านวยการบู ร ณาการเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาผั ก ตบชวา ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็ นประธานอนุกรรมการ
และมีห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องร่ ว มเป็ น คณะอนุ ก รรมการ มี อธิบ ดีกรมโยธาธิการและผั ง เมือ ง เป็น อนุก รรมการ
และเลขานุการ เพื่อให้การดาเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีระบบ และมีแผนการดาเนินงาน
ที่ชัดเจนภายใต้การบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน
โดย กองบูรณะและบารุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง มีเครื่องจักรในการกาจัด
ผั ก ตบชวา จ านวน ๔๒ ล า แบ่ ง เป็ น เรื อ ก าจัด แบบสายพานล าเลี ย ง ๒๗ ล า เรือ ก าจั ด แบบตั ก หน้า ๑๐ ล า
เรือพอนทูนบรรทุกรถขุด ๕ ลา ได้วางแผนดาเนินการอยู่ในแหล่งน้าต่าง ๆ ทั่วประเทศและในแม่น้าสายหลักพื้นที่
รับผิดชอบของกรมฯ ดังนี้
๑) แม่น้าแม่กลอง ความยาว ๙๔ กิโลเมตร เครื่องจักร ๔ ลา ได้แก่ ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม จานวน ๒ ลา และในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จานวน ๒ ลา สลับกันดูแลพื้นที่แม่น้าแม่กลองตลอดลาน้า
๒) แม่น้าท่าจีน ความยาว ๒๐๐ กิโลเมตร เครื่องจักร ๑๕ ลา ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร
อาเภอกระทุ่มแบน จานวน ๓ ลา เขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม อาเภอสามพราน จานวน ๒ ลา อาเภอนครชัยศรี ๓ ลา
อาเภอบางเลน ๒ ลา และเขตจังหวัดสุพรรณบุรี อาเภอสองพี่น้อง จานวน ๑ ลา อาเภอบางปลาม้า ๒ ลา อาเภอเมือง
สุพรรณบุรี ๒ ล า สลับกันดู แลพื้นที่ตลอดลาน้ าท่าจีน เครื่องจักรส่วนที่เ หลือ สนับสนุนแก้ไขปัญหาผักตบชวา
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในแหล่งน้าปิดและแหล่งน้าเชื่อมโยงทั่วประเทศ จานวน ๒๗ ลา ได้แก่
กว๊านพะเยา หนองหลวง จังหวัดเชียงราย หนองหาร จั งหวัดสกลนคร ทะเลน้อย จั งหวัดพัทลุง คลองบางประมุง
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น และหมุนเวียนไปตามแหล่งน้าต่าง ๆ ตามการร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการบูรณาการสนับสนุนเครื่องจักรทางานร่วมกัน ในแหล่งน้าที่มีปัญหา เช่น แม่น้าท่าจีน แม่น้าแม่กลอง แม่น้า
เจ้าพระยา แม่น้ าน้อย แม่น้ าป่าสั ก แม่น้าบางปะกง และแหล่งน้าต่าง ๆ ทั่ว ประเทศเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาได้
ปริ มาณผั กตบชวาที่กาจั ด ไปแล้ ว มากกว่า ๔,๕๑๖,๒๓๖ ตัน โดยกรมโยธาธิการและผั งเมือง สามารถกาจั ด
ผั ก ตบชวา ในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ด าเนิ น การ ในพื้ น ที่ ๒๔ จั ง หวัด จ านวน ๓๗ แหล่ ง น้า ยอดการก าจั ด
ผักตบชวา จานวน ๑,๑๒๖,๓๔๒ ตัน
คณะอนุ กรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาได้มีการแต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทางาน และโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด เป็นคณะทางานและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติตามแผนงานที่กาหนด จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล
ประสานการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานรับผิดชอบการกาจัด และแก้ไขปัญหาผักตบชวาในจังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบูรณะและบารุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๙๓
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- 486  ตัวอย่างการดาเนินงานภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมืองในพื้นที่
๑. การบริหารจัดการสาธารณภัยตามหลักวงจรภัยพิบัติในทุกมิติ : จังหวัดปทุมธานี
๑.๑ สรุปสาระสาคัญ
สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดปทุมธำนี แบ่งกำรบริหำรกำรปฏิบัติงำนออกเป็น
๓ ฝ่ำยได้แก่ กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรจัดกำร ฝ่ำยป้องกันและปฏิบัติกำร และฝ่ำยสงเครำะห์ผู้ประสบภัย
ทุกฝ่ำยดำเนินงำนขับเคลื่อนภำรกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งสำธำรณภัยแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ
คือ ก่อนเกิดภัย ระหว่ำงเกิดภัย และหลังเกิดภัยพิบัติ ตำมลักษณะวงจรของภัยพิบัติ โดยดำเนินกำรแบบบูรณำกำร
กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งฝ่ำยพลเรือน หน่วยทหำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสำธำรณกุศล และอำสำสมัคร
ในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี เพื่อเกิดกำรขับเคลื่อนตำมแผนชำติในกำรบูร ณำกำรแต่ล ะหน่ว ยงำนร่ว มกัน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
๑.๒ ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑.๒.๑ การบริหารจัดการสาธารณภัยตามหลักวงจรภัยพิบัติในทุกมิติ
(๑) ก่อนเกิดภัยพิบัติ คือ กำรเตรียมควำมพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
จำกภั ย พิ บั ติ โดยจั ด ทำแผนเผชิ ญ เหตุ / แผนป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย ในระดั บ จั ง หวั ด อำเภอ ,
ท้องถิ่นในทุก ๆ ประเภทภัย, จัดฝึกอบรม/สร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดกำรภัยพิบัติ อปพร., CBDRM ชุมชนเป็นฐำน,
OTOS, มิสเตอร์เตือนภัย เป็นต้น
(๒) ระหว่ำงเกิ ดภั ยพิบั ติ คือ กำรบริหำรจั ดกำรภั ยพิ บั ติในภำวะฉุกเฉิ น โดยรับแจ้งเหตุ
สำธำรณภัย/ประสำนท้องถิ่นและร่วมลงพื้นที่ควบคุมสถำนกำรณ์
(๓) หลั งเกิ ดภั ย พิบั ติ คื อ กำรบริห ำรจั ดกำรหลั งเกิ ดภั ยพิบั ติ กำรบู รณะฟื้นฟู เยี ยวยำ
โดยประสำนท้ องถิ่ น/มู ลนิ ธิ ต่ ำง ๆ ช่ ว ยเหลื อสงเครำะห์ ผู้ ประสบภั ย และเก็ บรวบรวมข้ อมู ลสถิ ติ สำธำรณภั ย
ที่เกิดขึ้น
๑.๒.๒ การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
(๑) จัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรรับมือภัยพิบัติในรูปแบบต่ำง ๆ ตำมประเภทภัย
ที่เป็นบริบทของชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยใช้กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติในแต่ละท้องที่ เพื่อให้คนในชุมชน
มีกำรเตรี ยมพร้ อมรั บมื อกั บสถำนกำรณ์ที่เกิดภัยพิ บัติ ขึ้น โครงกำรอบรมของ สนง.ปภ.จ.ปทุมธำนี เช่ น CBDRM
กำรจัดกำรภัยพิบัติโดยอำศัยชุมชนเป็นฐำน อบรม อปพร. โครงกำรมิสเตอร์เตือนภัย OTOS เป็นต้น
(๒) กำรแจ้งเตือน ระบบแจ้งเตือนภัย ออนไลน์ ๒๔ ชั่วโมง ผ่ำนระบบวิทยุสื่อสำร ไลน์
แอฟนริภัย โทรศัพท์ หรือสำยด่วน ๑๗๘๔
(๓) จั ดทำจุ ดเสี่ ยง พื้นที่เสี่ ยงภั ย แผนที่ เสี่ ยงภัยในจังหวัดปทุมธำนี ในภัยประเภทต่ ำง ๆ
ที่เป็นจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม ในกำรเกิดภัยพิบัติ เพื่อเฝ้ำระวัง แจ้งเตือนได้ทันท่วงที
(๔) สำรวจ เตรียมควำมพร้อม เครื่องมือ เครื่องจักรกล และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนให้ มี
ควำมพร้อมรับกับสถำนกำรณ์ภัยพิบัติเสมอ

- 487 ๑.๒.๓ การบริหารจัดการสาธารณภัย
กำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยภำยใต้กรอบของพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแบ่งกำรจัดกำรสำธำรณภัยออกเป็น ๔ ระดับ คือ
ระดับ ๑ สำธำรณภั ย ขนำดเล็ ก ซึ่ ง อำจมี ผ ลกระทบเป็ น วงกว้ ำ งครอบคลุ ม พื้ น ที่
หลำยตำบล ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น ผู้อำนวยกำรอำเภอ เข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ ตำมลำดับ
ระดับ ๒ สำธำรณภัยขนำดกลำง เมื่อสถำนกำรณ์ขยำยเป็นบริเวณกว้ำงครอบคลุมพื้นที่
หลำยต ำบลหรื อ อ ำเภอ ซึ่ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และอ ำเภอได้ วิ เ ครำะห์ แ ละประเมิ น ศั ก ยภำพ
ด้ำนทรัพยำกร ควำมซับซ้อนของภัยในพื้นที่ เกินขีดควำมสำมำรถของผู้อำนวยกำรท้องถิ่น ผู้อำนวยกำรอำเภอ
ที่จะควบคุมสถำนกำรณ์ได้โดยลำพัง หรือโดยเร็ว ให้ผู้อำนวยกำรอำเภอ ขอรับกำรสนับสนุนจำกผู้อำนวยกำรจังหวัด
เพื่อพิจำรณำเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์
ระดับ ๓ สำธำรณภั ย ขนำดใหญ่ เกิ ด ผลกระทบรุ น แรงกว้ ำ งขวำงมี พื้ น ที่ เ สี ย หำย
เป็นบริเวณกว้ำง เกินขีดควำมสำมำรถของจังหวัด (ผู้อำนวยกำรจังหวัด/ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) ไม่สำมำรถควบคุม
สถำนกำรณ์ได้ต้องอำศัยผู้ เชี่ย วชำญ/อุปกรณ์พิเศษ/กำลังสนับสนุนระดมสรรพกำลั งทุกภำคส่ว น เพื่อตอบโต้
เหตุฉุกเฉิน/บรรเทำภัย หรือเกิดผลกระทบร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง ระดับวิกฤติกำรณ์ มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ควำมเป็นอยู่และขวัญกำลังใจของประชำชนจำนวนมำกอย่ำงร้ำยแรง ผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
แห่งชำติ (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) เข้ำควบคุมสถำนกำรณ์/แก้ไขปัญหำ/ระงับภัย ตำมแผนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับ ๔ นำยกรัฐมนตรี หรือรองนำยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำย โดยใช้อำนำจ มำตรำ ๓๑
แห่ งพระรำชบั ญญัติป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในฐำนะผู้บั ญชำกำรเหตุกำรณ์เข้ำควบคุม
สถำนกำรณ์ มีอำนำจสั่งกำรและบัญชำกำรให้ดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
รวมถึงให้ควำมช่วยเหลือแก่ประชำชนในพื้นที่ที่กำหนดได้ทั่วรำชอำณำจักร
๑.๒.๔ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
(๑) กำรประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ แบ่งเป็นกำรประกำศพื้นที่
ประสบสำธำรณภั ย โดยแบ่ ง แยกตำมประเภทภัย ต่ำง ๆ เพื่ อให้ ท้องถิ่น ดำเนินกำรช่ ว ยเหลื อได้ ตำมระเบีย บ
ของตนเองและกำรประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นกำรประกำศให้ท้องที่นั้น
เป็นเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินตำมระเบียบกระทรวงคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำของผู้ประสบภัยพิบัติ ตำมวงเงินทดรองรำชกำรของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
สำหรับให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
(๒) ประสำนมูลนิธิต่ำง ๆ เข้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เหล่ำกำชำดจั งหวัดปทุมธำนี มูลนิธิอำสำอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อระดมควำมช่วยเหลือไปยั ง
ผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ได้รับกำรฟื้นฟู เยียวยำ และได้รับควำมช่วยเหลือจำกหลำย ๆ ช่องทำง
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โครงสร้าง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดปทุมธานี
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดปทุมธานี
(กรณียกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ 3 หรือระดับ 4)
แปรสภาพ เมื่อ ผบปภ.ช./นรม.
ตัดสินใจยกระดับการจัดการ
สาธารณภัยเป็นระดับ 3
หรือระดับ 4

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

ส่วนปฏิบัติการ
- เผชิญเหตุ/ค้นหา/กู้ภัย
- อพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ช่วยเหลือผู้ประสบภัย/
รักษาพยาบาล
- คมนาคม
- รักษาความสงบเรียบร้อย
- ฟื้นฟูบูรณะ
ฯลฯ

ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
การจัดการสาธารณภัย ระดับ 1
และระดับ 2

ส่วนอานวยการ
- ติดตาม/วิเคราะห์สถานการณ์
- วางแผนการปฏิบัต/ิ แบ่งมอบ
ภารกิจ
- ประสานข้อมูลกับทุกส่วน
- แจ้งเตือน
ฯลฯ

ส่วนสนับสนุน
- การเงิน/การคลัง
- ระบบสื่อสาร/เทคโนโลยี
- สาธารณูปโภค
- การรับบริจาค
- ระเบียบกฎหมาย
- ทรัพยากร
ฯลฯ
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หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดปทุมธำนี โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๗๑๑๙ – ๒๑

๒. การบริหารจัดการน้า ลุ่มน้า และปลายน้า : จังหวัดอุบลราชธานี
๒.๑ สรุปสาระสาคัญ
แผนกำรบริหำรจัดกำรปัญหำภัยแล้งและน้ำท่วมของจังหวัดอุบลรำชธำนี
๒.๒ วิธีการดาเนินการ
๒.๒.๑ กำรสำรวจพื้นที่เสี่ยงขำดแคลนน้ำ พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซำก และพื้นที่ประสบภัย
๒.๒.๒ กำรจั ดทำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำรเพื่อกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำในพื้นที่เสี่ ยง
ขำดแคลนน้ำ พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซำก และพื้นที่ประสบภัย
๒.๒.๓ กำรเสนอแผนงำน/โครงกำร
๒.๒.๔ กำรอนุมัติโครงกำรและกำรมอบอำนำจในกำรดำเนินโครงกำร

- 490 ๒.๓ ขั้นตอนการดาเนินงาน
๒.๓.๑ เชิญประชุมส่วนรำชกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอและวิเครำะห์ปัญหำเชิงพื้นที่
๒.๓.๒ สรุปสถำนกำรณ์เชิงป้องกันและแก้ไขสถำนกำรณ์
๒.๓.๓ ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในพื้นที่ โดยแยกเป็น
(๑) กำรบำบัดน้ำดี และน้ำเสีย
(๒) กำรจัดทำรำงระบำยน้ำ และแหล่งรวมน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วมขัง
(๓) รณรงค์กำรใช้นำอย่
้ ำงประหยัด โดยกำรให้ควำมรู้ อบรม และเสริมสร้ำงทัศนคติที่ดี
ในกำรใช้น้ำ
(๔) กำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง และอุทกภัย โดยกำรทำที่กักเก็บน้ำ เช่น กำรขุดลอกแหล่งน้ำ
ขุดหลุมขนมครกที่ตื่นเขิน กำรขุดเจำะบ่อบำดำล เพื่อใช้ระบบประปำ รวมทั้งกำรจัดเตรียมอุปกรณ์กักเก็บน้ำ อำทิ
โอ่ง หอน้ำ
(๕) กำรจัดทำระบบกำรแจกจ่ำยน้ำ อำทิ ระบบประปำหมู่บ้ำน กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ใช้น้ำ
เพื่อให้ประชำชนมีน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่
๒.๓.๔ สำนักงำนจังหวัดในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรเชิญประชุมคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้ำจังหวัด
อุบลรำชธำนี เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองและจัดลำดับควำมสำคัญแผนงำน/โครงกำร
๒.๓.๕ สำนักงำนจั งหวัดในฐำนะฝ่ ำยเลขำนุกำรเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริห ำรงำนจังหวัด
แบบบูรณำกำร จังหวัดอุบลรำชธำนี เพื่อพิจำรณำเห็นชอบแผนงำน/โครงกำร
๒.๓.๖ นำเสนอแผนงำน/โครงกำรต่อคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ
ของกระทรวงมหำดไทย
๒.๓.๗ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนีอนุมัติโครงกำรและมอบอำนำจในกำรดำเนินโครงกำร
ให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
๒.๓.๘ กำรนิเทศติดตำมแผนงำน/โครงกำร เพื่อจัดทำรำยงำนผลสัมฤทธิ์โครงกำร
หน่วยงานรับผิดชอบ : (๑) หน่วยงำนหลักในพื้นที่ : สำนักงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี โทร. ๐๔๕ ๓๔๔ ๖๐๙
(๒) หน่วยงำนสนับสนุนในพื้นที่ : ที่ทำกำรปกครองจังหวัดอุบลรำชธำนี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
โทร. ๐๔๕ ๓๔๔ ๖๑๒ – ๔

ภำพประกอบ กำรบริหำรจัดกำรน้ำ ลุ่มน้ำ และปลำยน้ำ
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- 492 ๓. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่ชายแดน : จังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็น หลั กกำรก่อน/ระหว่ำง และหลังเกิดภัยกำรให้ควำมช่วยเหลือและร่ว มมือมำตรฐำนสำกล
ด้ำนสำธำรณภัย กำรคำดกำรณ์และประเมินสถำนกำรณ์กรณีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัย
๓.๑ สรุปสาระสาคัญ
สำธำรณภัยในยุคปัจ จุบันมีควำม "ไร้พรมแดน" ซึ่งสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น ไม่เพียงส่งผลกระทบ
ต่อประเทศนั้น ๆ แต่ยังมีผลให้ประเทศเพื่อนบ้ำนหรือประเทศอื่น ๆ ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ประกอบกับศักยภำพ
และควำมพร้อมในกำรจัดกำรสำธำรณภัยแต่ละประเทศ ยังมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรประสำนควำมช่วยเหลือ
ด้ำนมนุษยธรรม เมื่อประสบสำธำรณภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้กำรส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในกำรเพิ่ม
ศักยภำพกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้ำนที่ประสบภัยร้ำยแรง โดยมีรำยละเอียด
ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยพื้นที่ชำยแดน ดังนี้
๓.๑.๑ จั ด ท ำแผนป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย จั ง หวั ด แผนกำรเผชิ ญ เหตุ แผนฝึ ก ซ้ อ ม
ป้องกันภัย และแผนอพยพประชำชนจำกพื้นที่เสี่ยง
๓.๑.๒ จัดตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ระดับจังหวัด
๓.๑.๓ ทำหน้ำที่เลขำนุกำรกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณจังหวัด
๓.๑.๔ ทำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรศูนย์อำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนระดับจังหวัด
๓.๑.๕ ทำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรช่ว ยเหลือผู้ป ระสบภัยระดับ จังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
และติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรช่ว ยเหลือผู้ป ระสบภัยพิบัติร ะดับ อำเภอ ( ก.ช.ภ.อ.)
และคณะกรรมกำรดำเนินกำรป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดอุบลรำชธำนี
๓.๑.๖ สนับสนุน บริกำรจัดกำรงบกลำง และเงินทดรองรำชกำรในอำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
(๒๐ ล้ำนบำท) รวมถึงกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน
๓.๑.๗ จัดทำฐำนข้อมูลด้ำนสำธำรณภัย พื้นที่เสี่ยง สภำพภูมิประเทศ และสิ่งก่อสร้ำงที่อำจเป็น
สำเหตุของกำรเกิดสำธำรณภัย
๓.๑.๘ เฝ้ ำ ระวั ง รั บ แจ้ ง เหตุ รำยงำน ติ ด ตำมสถำนกำรณ์ ส ำธำรณภั ย ตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง
และประเมินและรำยงำนระดับควำมรุนแรงขั้นต้นของสำธำรณภัย
๓.๑.๙ ให้ควำมช่วยเหลือเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน ฟื้นฟูผู้ประสบภัย กู้ชีพกู้ภัย และสภำพพื้นที่
ในสภำวะฉุกเฉิน
๓.๑.๑๐ จัดตั้งและอำนวยกำรบริหำรจัดกำรศูนย์รับบริจำคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๓.๑.๑๑ ฝึ ก ซ้ อ มแผนป้ อ งกัน และบรรเทำสำธำรณภัย ระดั บ จั ง หวั ด และสนับ สนุ น กำรฝึ ก ซ้ อ ม
แผนฯ ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 493 ๓.๑.๑๒ ประสำนกำรปฏิบั ติง ำนกั บองค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น อำสำสมั ค ร เครือ ข่ำ ยภำครั ฐ
ภำคเอกชน ในพื้นที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับจังหวัด และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของกิจกำร
อำสำสมัครป้องภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) และภำคีเครือข่ำย
๓.๑.๑๓ ดำเนินกำรฟื้นฟูบูรณะสภำพพื้นที่ประสบภัย เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน และดำเนินกำร
แก้ไขให้กลับคืนสู่สภำพปกติโดยเร็ว ค่ำช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติ
(๑) กรณี ได้รับบำดเจ็บ (ต่อ ๑ รำย)
๑) บำดเจ็บสำหัส ๔,๐๐๐ บำท
๒) บำดเจ็บจนถึงขั้นพิกำร 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 ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ได้รับมอบหมำย
กรณีความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๑) กำรจัดตั้งศูนย์กำรเตรียมควำมพร้อมให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม
๑.๑) แนวทำงกำรรับควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ โดยกำรจัดทำมำตรฐำน แผนปฏิบัติกำร
คู่ มื อ ประชำสั ม พั น ธ์ แ ละขั้ น ตอนกำรรั บ ควำมช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ เป็ น กรอบกำรด ำเนิ น งำนและกำรปฏิ บั ติ
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมกำรจัดกำรควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งบุคลำกร เครื่องอุปโภค บริโภค
อุปกรณ์อื่น ๆ และเงินบริจำค ทั้งนี้ ต้องมีขั้นตอนกำรอำนวยควำมสะดวก กำรดูแลควำมปลอดภัยให้แก่องค์กร
ต่ ำ งประเทศต่ ำ ง ๆ และมี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ กฎหมำยของประเทศ และจั ด กำรฝึ ก กำรรั บ ควำมช่ ว ยเหลื อ
จำกต่ำงประเทศเป็นประจำ
๑.๒) แนวทำงกำรให้ ควำมช่วยเหลือแก่ต่ำงประเทศ โดยกำรจัดทำมำตรฐำน แผนปฏิบัติกำร
คู่ มื อ ประชำสั ม พั น ธ์ แ ละขั้ น ตอนกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ เป็ น กรอบกำรด ำเนิ น งำนและกำรปฏิ บั ติ
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยต้องสอดคล้องกับกฎหมำยของประเทศ และต้องมีหน้ำที่ควำมรับ ผิดชอบ เงื่อนไข
และขั้ น ตอนในกำรให้ แ ละยุ ติ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง นี้ ให้ ค รอบคลุ ม กำรจั ด กำรควำมช่ ว ยเหลื อ ในด้ ำ นต่ ำ ง ๆ
ทั้งบุคลำกรและอุปกรณ์ และจัดกำรฝึกกำรให้ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศเป็นประจำ ซึ่ง จังหวัดอุบลรำชธำนี
มีกำรซ้อมรับสถำนกำรณ์กำรควบคุมกำรแพร่ ระบำดของโรคไข้หวัด กำรซ้อมอุบัติเหตุหมู่เมืองคู่ขนำน ไทย - ลำว
ระหว่ำงอำเภอสิรินธร และเมืองโพนทอง แขวงจำปำสัก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กำรอบรมและสร้ำงอำสำสมัครสุขภำพ
(อสม.) เป็ น อสม. บั ดดี้ในกำรทำงำนร่ วมกันระหว่ำง อสม.ไทย และ อสม.ลำว/อสม.ไทย และ อสม.กัมพูช ำ
(กรณีเขื่อนเซเปีย นเซน้ ำน้ อย ที่เมืองสนำมไซ แขวงอัตตะปื อ สำธำรณรัฐ ประชำธิป ไตยประชำชนลำว แตก)
มีกำรช่วยเหลือจำกทีมงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ อุบลรำชธำนี ,
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MCCAT, ENV, ทีมงำนควบคุมโรค ลงให้กำรช่วยเหลือและฟื้นฟู จำนวน ๒ ทีม ระหว่ำงวัน ที่ ๒๘ กรกฎำคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กรณีสาธารณภัยร้ายแรง
๑) ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและคณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยและควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ
๒) ร้องขอรับกำรสนับสนุนชุดค้นหำและกู้ภัยมีสมรรถนะสูงในเมืองแห่งชำติ (National Urban
Search and Rescue : USAR) ที่มีส มรรถนะสูง ในกำรประสำนควำมช่ว ยเหลือ ไปยัง กระทรวงมหำดไทย
(กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย)
๓.๒ ขั้นตอนการดาเนินงาน
๓.๒.๑ กำรปฏิบัติก่อนเกิดสำธำรณภัย
(๑) จัดทำฐำนข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย เครื่องมือ อุปกรณ์ กำลังเจ้ำหน้ำที่
(๒) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด/แผนเผชิญเหตุ ตำมประเภทของภัย
(๓) เฝ้ำระวัง ติดตำมสถำนกำรณ์ภัย แจ้งเตือน และรำยงำนสถำนกำรณ์ภัย
(๔) จัดกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(๕) เสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับประชำชนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(๖) จัดตั้งกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
๓.๒.๒ กำรปฏิบัติในภำวะฉุกเฉิน
(๑) ตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัด
(๒) ประชุมคณะทำงำนฯ เพื่อติดตำม วิเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์ เพื่อวำงแนวทำง
มำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ
(๓) ติดตำมสถำนกำรณ์ภัย เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ และแจ้งข่ำวสำรสำธำรณภัยเป็นระยะ
(๔) ประสำนกำรปฏิบัติ และระดมสรรพกำลัง ให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(๕) ประกำศพื้นที่ประสบสำธำรณภัย/ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
(๖) ให้กำรสงเครำะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภั ยผู้ได้รับภยันตรำยหรือผู้ได้รับ ควำมเสียหำย
จำกสำธำรณภัย
(๗) ประชำสัมพันธ์ ผลกำรปฏิบัติกำรช่วยเหลือ รวมทั้งแนวทำงกำรปฏิบัติให้ประชำชนทรำบ
(๘) รำยงำนสถำนกำรณ์ให้ส่วนกลำงทรำบ
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(๑) สำรวจควำมเสียหำยและให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟื้นฟูและบูรณะสภำพพื้นที่
ประสบภัย ในกรณีที่เกิดสำธำรณภัย
(๒) สนั บ สนุ น ให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ตำมระเบี ย บกระทรวงกำรคลั ง ว่ ำ ด้ ว ย
เงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสภำพปกติโดยเร็ว
(๔) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย และโอนชดใช้เงินทดรองรำชกำรฯ
(๕) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ส่วนกลำงทรำบ
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดอุบลรำชธำนี โทร. ๐๔๕ ๓๑๒ ๖๙๒

ภำพประกอบ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยพื้นที่ชำยแดน
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- 497 ๔. การให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดตาก
๔.๑ สรุปสาระสาคัญ
กรณีประชำชนได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นกรณีฉุกเฉิน
จ ำเป็ น เร่ ง ด่ ว น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สำมำรถให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ด้ ำ นกำรเงิ น หรื อ สิ่ ง ของ ไม่ เ กิ น
ครั้ ง ละ ๓,๐๐๐ บำท/ครอบครั ว ช่ ว ยได้ ไ ม่ เ กิ น ๓ ครั้ ง ต่ อ ครอบครั ว /ปี ง บประมำณ โดยนำเงิ น สำรองจ่ ำ ย
ซึ่งได้ตั้งงบประมำณไว้แล้วในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน เป็นลำดับแรก หำกเงินสำรองจ่ำย
ไม่เพียงพอ สำมำรถโอนเงินเหลือจ่ำย/ไม่มีควำมจำเป็นต้องจ่ำยไปจ่ำยเพิ่มได้ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
๔.๒ ขั้นตอนการดาเนินงาน
๔.๒.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – ประกำศให้ประชำชนที่ประสงค์จะขอรับควำมช่วยเหลือ
ยื่น ลงทะเบีย นเพื่อขอรับควำมช่ว ยเหลือต่อองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น /องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ในพื้น ที่
ประสำนขอรับกำรช่วยเหลือพร้อมสำรวจรำยชื่อมำยังองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
๔.๒.๒ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประชุมพิจำรณำ
เห็นชอบให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต ข้อ ๑๒ ตำมหลักเกณฑ์ของกระทรวง
พัฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของมนุ ษย์ ตำมระเบี ยบกรมพั ฒ นำสั ง คมและสวัส ดิก ำร ว่ำ ด้ว ยกำรสงเครำะห์
ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘
(๘.๑) ช่วยเหลือด้ำนกำรเงินหรือสิ่งของ ไม่เกิน ครั้งละ ๓,๐๐๐ บำท/ครอบครัว ช่วยได้
ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อครอบครัว/ปีงบประมำณ
(๘.๑.๑) ค่ำเครื่องอุปโภคบริโภคในกำรดำรงชีพ (ข้อ ๑๖)
๔.๒.๓ ปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ณ สำนักงำน สถำนที่กลำง หมู่บ้ำน
ชุมชนให้ทรำบ ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน
๔.๒.๔ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(๑) เป็นกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน
(๒) ปิดประกำศแล้วสำมำรถช่วยเหลือได้ทันที
(๓) ไม่ต้องรอครบ ๑๕ วัน (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๐๗
ลงวันที่ ๑๔ เมษำยน ๒๕๖๓)
๔.๒.๕ ไม่ต้องจัดทาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔.๒.๖ ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบกลางสารองจ่าย ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่ว นที่สุ ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๗๙ ลงวัน ที่ ๑๕ เมษำยน ๒๕๖๓ (หนัง สื อยกเว้น ของกระทรวงมหำดไทย
ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๐๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๓ ยกเว้นกำรใช้จ่ำยเงินสะสม)
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ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๓ ช่วยเหลือ (กรณีประกาศปิดหมู่บ้าน)/กักตัว
๔.๒.๗ จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ
๔.๒.๘ ทาบันทึกส่งมอบ – รับมอบพัสดุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่
๔.๒.๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ แจกจ่ำย ทำบัญชี แจกจ่ำยให้ประชำชนลงชื่อรับของส่งให้
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ๑ ชุด
๔.๒.๑๐ เมื่ อ ด าเนิ น การเสร็ จ แล้ ว ให้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการด าเนิ น งานให้ ป ระชาชนทราบ
ติดประกำศ ณ สำนักงำน สถำนที่กลำง หมู่บ้ำน และชุมชน ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน
หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก โทร. ๐๕๕ ๕๑๘ ๓๓๓

สรุปขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ภารกิจของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การบริ ก ารสาธารณะเป็ น ภารกิ จ อย่ า งหนึ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นก ากั บ ดู แ ลของกระทรวงมหาดไทย โดยท าหน้ า ที่
ในการจั ด บริ ก ารสาธารณะเพื่ อ สนองความต้ อ งการของประชาชน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลดความเหลื่ อ มล า
ของสังคมและเศรษฐกิจ ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะและทรัพยากรของชาติได้อย่างเหมาะสม
เป็นธรรม มีคุณภาพ และทั่วถึง
ทังนี งานบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ได้ยึดตามหลักนิติธรรมเป็นสาคัญ เพื่อ ตอบสนองต่อ
ประชาชนทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ตอบปั ญ หาสภาพสั ง คมในปั จ จุ บั น ได้ เป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คม
ซึ่งการให้บริการต้องดาเนินการอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงต้องคานึงถึงคุณภาพของการบริการมากกว่าการเน้นปริมาณ
เพื่อให้การจัดบริ การสาธารณะเกิดประโยชน์ สู งสุ ดและให้ ถูกต้องตรงตามความต้ องการของประชาชนอันเป็ น
การส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ยั่งยืน
ในปัจ จุบั น งานบริการของกระทรวงมหาดไทยได้สะท้อนออกมาในรูป แบบต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนงานบริการให้ประชาชนสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ง่าย
และสะดวกมากขึ น ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ า นโครงสร้ า งพื นฐานการพั ฒ นา
และการอยู่ดีมีสุข ให้ประชาชนเกิดความผาสุกในการดารงชีวิตของประชาชน ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน ดังนี
การประปานครหลวง มี ภ ารกิ จ บทบาทส ารวจ จั ด หาแหล่ ง น าดิ บ และจั ด ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง น าดิ บ เพื่ อ ใช้
ในการประปาผลิ ต จั ดส่ ง และจ าหน่ ายนาประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวั ด
สมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับ ระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว และดาเนิน ธุร กิจ อื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา และคานึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน
การประปาส่วนภูมิภาค มีบทบาทสารวจ จัดหาแหล่งนาดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งนาดิบ ผลิต จัดส่ง และ
จาหน่ายนาประปาทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการดาเนินธุรกิจอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
การไฟฟ้านครหลวง มีภารกิจในการจัดหา และให้บริการพลังงานไฟฟ้า ในเขตพืนที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย พลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในวิถีชีวิตคนเมือง
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค มี บ ทบาทในการจั ด หาการให้ บ ริ ก ารพลั ง งานไฟฟ้ า และด าเนิ น ธุ ร กิ จ อื่ น
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจ ทั งด้ า นคุ ณ ภาพและบริ ก าร
โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
องค์การตลาด มีภ ารกิจในการพัฒ นาและบริห ารเครื อข่ายตลาดภาครั ฐ และส่งเสริมตลาดร่วมเอกชน
เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชนเพื่อประชาชน โดยเข้าไปจัดการ
ด้า นการตลาดและการพั ฒ นาตลาดสาธารณะให้ แก่ ภ าคประชาชน เพื่ อ ให้ เ ป็น ตลาดที่ ได้ ม าตรฐาน ทั น สมั ย
และถูกสุ ขลั กษณะ รวมทังเป็ น หน่ ว ยงานส่งเสริมให้ กับภาคเอกชนเข้าร่ ว มพัฒ นา เพื่อให้ เกิดเศรษฐกิจชุมชน

- 500 ที่ เ ข้ ม แข็ ง และสร้ า งความยั่ ง ยื น ให้ แ ก่ ภ าคธุ ร กิ จ ชุ ม ชน อี ก ทั งยั ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส่ ง เสริ ม ภาคการผลิ ต
การอานวยการ การขนส่ง การควบคุมด้านการตลาด ที่จะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การจัดการน้าเสีย มีภารกิจ จัดให้มีระบบบาบัดนาเสียรวมสาหรับการบาบัดนาเสียภายในเขตพืนที่
จัดการนาเสียและการให้บริการหรือรับบริ การหรือจัดการระบบบาบัดนาเสีย ทังในและนอกเขตพืนที่จัดการนาเสีย
รวมทังบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการนาเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ
 การบริหารจัดการด้านการประปา
๑. กระบวนการผลิตน้าประปาในพืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
๑.๑ การส้ารวจ จัดหาแหล่งน้าดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน้าดิบเพื่อใช้ในการประปา
การประปานครหลวง เป็ นรั ฐ วิส าหกิจภายใต้การกากับ ของกระทรวงมหาดไทย มีภ ารกิจ หลั ก
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ในการสารวจ จัดหาแหล่งนาดิบและจัดให้ได้มา
ซึ่งนาดิบเพื่อใช้ในการประปา โดยปัจจุบันใช้นาดิบจากแหล่งนา ๒ แหล่ง คือ
ลุ่มนาเจ้าพระยา รับนาที่สถานีสูบนาดิบสาแล จังหวัดปทุมธานี ผ่านคลองประปาฝั่งตะวันออก
ระยะทางประมาณ ๓๑ กิโลเมตร
ลุ่ ม น าแม่ก ลอง รั บ น าจากเขื่อ นแม่ ก ลอง อ าเภอท่ า ม่ว ง จั งหวั ดกาญจนบุรี ผ่ า นคลองประปา
ฝั่งตะวันตก ระยะทางประมาณ ๑๐๗ กิโลเมตร
หน่วยงานรับผิดชอบ : รองผู้ว่าการผลิตและส่งนา การประปานครหลวง โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๐๒๕

๑.๒ การผลิต จัดส่ง และจ้าหน่ายน้าประปาในพืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
การประปานครหลวง เป็ นรั ฐ วิส าหกิจภายใต้การกากับ ของกระทรวงมหาดไทย มีภ ารกิจหลั ก
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ในการผลิต จัดส่ง และจาหน่ายนาประปา
ในพืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีพืนที่รับผิดชอบทังสิน ๓,๑๙๕ ตารางกิโลเมตร สามารถ
ให้บริการนาประปา ครอบคลุมทั่วทังพืนที่บริการ มีจานวนผู้ใช้นา ๒.๔ ล้านราย หรือคิดเป็นประชากรประมาณ
๑๒ ล้านคน มีโรงผลิ ตนา ๔ แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตนาบางเขน กาลั งการผลิตประมาณ ๔.๒ ล้าน ลบ.ม./วัน
โรงงานผลิตนาสามเสน กาลังการผลิตประมาณ ๐.๔ ล้าน ลบ.ม./วัน โรงงานผลิตนาธนบุรี กาลังการผลิตประมาณ
๐.๑ ล้าน ลบ.ม./วัน และโรงงานผลิตนามหาสวัสดิ์ กาลังการผลิตประมาณ ๑.๖ ล้าน ลบ.ม./วัน ที่ได้คุณภาพ
ตามเกณฑ์ ค่ า แนะน าองค์ ก ารอนามั ย โลกมี ส านั ก งานประปาสาขา ๑๘ แห่ ง รวมทั งมี ช่ อ งทางออนไลน์
และ MWAonMobile สามารถให้บริการได้เสมือนมายังสานักงานประปาสาขา เพื่อพร้อมอานวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้นา พร้อมทังให้ข้อมูลและคาปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปาให้กับประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบ : (๑) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) การประปานครหลวง โทร. ๐ ๒๕๐๐ ๒๘๔๕
(๒) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) การประปานครหลวง โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๒๖๕๐

- 501 ๑.๓ การด้าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา
การประปานครหลวง เป็ นรั ฐ วิส าหกิจภายใต้การกากับ ของกระทรวงมหาดไทย มีภ ารกิจหลั ก
และหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น
หรือเป็นประโยชน์แก่การประปา เพื่อสร้างรายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้แก่องค์กร ต่อยอดการใช้ประโยชน์
จากฐานลูกค้า ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และ Brand ด้านกิจการประปาของ กปน. และสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย การให้บริการหน้ามาตรวัดนา การให้บริการหลังมาตรวัดนาบริการทดสอบนาดื่ม
บรรจุ ข วด บริ ก ารฝึ ก อบรม โดยปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง โดยเพิ่ ม
ช่องทางการรับคาร้อง การให้บริการบน MWA onMobile
หน่วยงานรับผิดชอบ : รองผู้ว่าการแผนและพัฒนา การประปานครหลวง โทร. ๐ ๒๕๐๐ ๒๗๗๕

- 502 ๒. กระบวนการผลิตน้าประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่ประชาชน
๒.๑ สรุปสาระส้าคัญ
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค (กปภ.) เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย โดยมี พั น ธกิ จ
ในการสารวจ จั ดหาแหล่งน าดิบ เพื่อผลิตน าสะอาดให้ บริการประชาชนทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร
นนทบุ รี และสมุทรปราการ โดยมีกระบวนการส าคัญ ประกอบด้ว ย ๑) กระบวนการจัดหาแหล่ งนาดิบ และ
๒) กระบวนการผลิตนาประปาและควบคุมคุณภาพนา โดยมีรายละเอียด ดังนี
๒.๑.๑ กระบวนการจัดหาแหล่งน้าดิบ การจัดหาแหล่งนาดิบ (แหล่งนาใหม่) เพื่อเพิ่มปริมาณนาดิบ
และจัดหาแหล่งนาดิบให้ กปภ. สาขาที่ประสบปัญหาขาดแคลนนา โดยการจัดทาแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งนา
เพื่อเสนอของบประมาณมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว และการบริหารจัดการนาดิบ (แหล่งนาที่ใช้อยู่) โดยดูแล ปรับปรุ ง
รักษาแหล่งนาดิบที่ใช้งานอยู่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีปริมาณนาดิบที่เพียงพอต่อการผลิตนาประปาในทุกฤดูกาล
อย่างยั่งยืน หรือป้องกันการเกิดปัญหาขาดแคลนนาให้น้อยที่สุด
๒.๑.๒ กระบวนการผลิ ต น้ า ประปาและควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ า ประปา โดยควบคุ ม การผลิ ต
นาประปาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ. (ตามคาแนะนาของ WHO) ตามขันตอนต่อไปนี
(๑) การสู บ น้ า เริ่ ม จาก "สถานี สู บ น าดิ บ " ท าการสู บ น าดิ บ จากแหล่ ง น าธรรมชาติ
เพื่ อ ล าเลี ย งเข้ า สู่ ร ะบบผลิ ต ซึ่ ง น าดิ บ ที่ ส ามารถน ามาผลิ ต น าประปา ต้ อ งเป็ น น าที่ ไ ม่ มี สี ไม่ มี ก ลิ่ น ไม่ มี ร ส
ไม่มีสิ่งสกปรกโสโครกปนเปื้อนเกินกว่าที่กาหนด ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์แล้วว่า
สามารถนามาใช้ผลิตเป็นนาประปาได้ และต้องมีปริมาณมากเพียงพอที่จะนามาผลิตนาประปาได้อย่างต่อเนื่อง
(๒) การปรับปรุงคุณภาพน้าดิบ นาดิบที่สูบเข้ามาแล้ว จะถูกผสมด้วยสารเคมี เช่น สารส้ม
และปูนขาว เพื่อปรับปรุงคุณภาพนาดิบ ให้มีการตกตะกอนได้ดียิ่งขึน หรือบางครัง จะมีการเติมคลอรีน เพื่อฆ่าเชือโรค
ที่อาจปะปนมากับนา
(๓) การตกตะกอน ขั นตอนนี จะปล่ อ ยน าที่ ผ สมสารส้ ม และปู น ขาว และท าให้ เ กิ ด
การหมุนวนเวียนเพื่อให้นากับสารเคมีรวมตัวกันจะช่วยให้มีการจับตัวของตะกอนได้ดียิ่งขึน และจะนานาเหล่านัน
เข้าสู่ถังตะกอนที่มีขนาดใหญ่ เพื่อทาให้เกิดนานิ่ง ตะกอนที่มีขนาดใหญ่นาหนักมาก จะตกลงสู่ก้นถัง และถูกดูดทิง
นาใสด้านบนจะไหลตามรางรับนาเข้าสู่ขันตอนต่อไป
(๔) การกรอง ในการกรองจะใช้ทรายหยาบและทรายละเอียดเพื่อกรองตะกอนขนาดเล็ก
มากในนา และให้นามีความใสสะอาดมากขึน นาที่ผ่านการกรองจะมีความใสมาก แต่จะมีความขุ่นหลงเหลืออยู่
ประมาณ ๐.๒ - ๒.๐ หน่วยความขุ่น และทรายกรองจะมีการล้างทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอเพื่อให้การกรอง
มีประสิทธิภาพ
(๕) การฆ่าเชือโรค นาที่ผ่านการกรองมาแล้วจะมีความใส แต่อาจจะมีเชือโรคเจือปนมากับนา
ดังนัน จึ งต้องทาการฆ่าเชือโรค โดยใช้ คลอรีน ซึ่งคลอรีนสามารถฆ่าเชือโรคได้เป็ นอย่างดี นาที่ได้รับการผสม
คลอรีนแล้ว เรียกกันว่า "นาประปา" สามารถนามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ และจะทาการจัดเก็บไว้ในถังขนาดใหญ่
เรียกว่า ถังนาใส เพื่อให้บริการต่อไป

- 503 (๖) การควบคุมคุณภาพน้าประปา ขันตอนนีเป็นขันตอนที่สาคัญ เพราะนาประปาที่ทา
การผลิ ต มาแล้ ว จะต้ อ งวิ เ คราะห์ ต รวจสอบอี ก ครั งจากนั ก วิ ท ยาศาสตร์ และการตรวจสอบนี จะด าเนิ น การ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ได้นาประปาที่สะอาด ปลอดภัย สาหรับการอุปโภคบริโภค
(๗) การสู บ จ่ า ย น าประปาที่ ผ ลิ ต มาแล้ ว นั น จะต้ อ งบริ ก ารถึ ง บ้ า นเรื อ นของลู ก ค้ า
โดยส่งผ่านไปตามเส้นท่อ ดังนัน การสูบจ่ายจากหอถังสูงสามารถให้บริการทังในพืนที่ใกล้เคียงและพืนที่ที่ไกล
ออกไปกรณีสูบจ่ายในพืนที่ที่มีความสูงมาก จาเป็นต้องใช้เครื่องอัดแรงดันนา เพื่อให้บริการนาประปาได้อย่างทั่วถึง
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองแผนและกลยุทธ์ การประปาส่วนภูมิภาค โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๐๐

- 504  การบริหารจัดการด้านการไฟฟ้า
๑. การอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
๑.๑ สรุปสาระส้าคัญ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขันตอน ระยะเวลา ให้ประชาชนทราบ
คู่มือสาหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นคู่มือสาหรับประชาชนหน่วยงาน จัดทาขึน ประกอบด้วย ๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต ๒) ช่องทางการให้บริการ ๓) ขันตอน ระยะเวลา
และส่ ว นงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ๔) ระยะเวลาในการดาเนิ น การรวม ๕) รายการเอกสาร หลั ก ฐานประกอบ
๖) ค่าธรรมเนียม ๗) ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ และ ๘) แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก โดยได้นา
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) การขอใช้ไฟฟ้าแรงต่า
๑) ขนาดไม่เกิน ๑๕(๔๕)A ๑p๒w และ ๓p๔w ที่ไม่มีงานสายนอก
๒) ขนาดตังแต่ ๓๐(๑๐๐)A-๔๐๐A ๑p๒w และ ๓p๔w ที่ไม่มีงานสายนอก
๓) ขนาดไม่เกิน ๒๐๐A ๑p๒w และ ๓p๔w ที่มีงานสายนอก
๔) ขนาด ๔๐๐A ๓p๔w ที่มีงานสายนอก
(๒) การขอใช้ไฟฟ้าแรงสูง
๑) ขนาดตังแต่ ๓๐๐kVA - ๒,๐๐๐kVA ในระบบ ๑๒kV และขนาดตังแต่ ๓๐๐kVA ๔,๐๐๐ kVA ในระบบ ๒๔ kV
๒) ขนาดเกิน ๒,๐๐๐kVA - ๕,๐๐๐kVA ในระบบ ๑๒kV และขนาดเกิน ๔,๐๐๐kVA ๘,๐๐๐kVA ในระบบ ๒๔kV
(๓) การขอปักเสาพาดสายไฟฟ้าในที่ดินจัดสรร จานวนไม่เกิน ๑๐๐ แปลง
(๔) การขอใช้ไฟถนนจานวนดวงโคม ไม่เกิน ๕๐ ดวง
(๕) การงดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
(๖) การขอย้ายเสา สาย และอุปกรณ์
(๗) การขอคืนเงินค่าบริการ
(๘) การขอใช้ไฟฟ้าสาหรับอาคารชุด หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

- 505 (๙) การคื น หลั ก ประกัน การใช้ไ ฟฟ้ า ประเภทเงิ น สดและหนั ง สื อ สั ญญาคาประกั นของ
สถาบันการเงิน
(๑๐) การโอนเปลี่ยนชื่อพันธบัตรและการโอนกรรมสิทธิ์คืนเจ้าของพันธบัตร
หน่วยงานรับผิดชอบ : การไฟฟ้านครหลวง โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๓๒๗๕ หรือ MEA Call Center ๑๑๓๐

๑.๑.๒ คู่มือส้าหรับประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประกอบด้วย
(๑) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์
๑) นอกเขตชุมชน กรณีชาระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน
(นิติบุคคล)
๒) นอกเขตชุมชน กรณีชาระค่าธรรมเนี ยมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน
(บุคคลธรรมดา)
๓) นอกเขตชุ ม ชน กรณี ต รวจสอบการเดิ น สายภายในก่ อ นช าระค่ า ธรรมเนี ย ม
(นิติบุคคล)
๔) นอกเขตชุ ม ชน กรณี ต รวจสอบการเดิ น สายภายในก่ อ นช าระค่ า ธรรมเนี ย ม
(บุคคลธรรมดา)
๕) ในเขตชุมชน กรณีช าระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดิน สายภายใน
(นิติบุคคล)
๖) ในเขตชุมชน กรณีช าระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดิน สายภายใน
(บุคคลธรรมดา)
๗) ในเขตชุ ม ชน กรณี ต รวจสอบการเดิ น สายภายในก่ อ นช าระค่ า ธรรมเนี ย ม
(นิติบุคคล)
๘) ในเขตชุ ม ชน กรณี ต รวจสอบการเดิ น สายภายในก่ อ นช าระค่ า ธรรมเนี ย ม
(บุคคลธรรมดา)
(๒) การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า
(๓) การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ
(๔) การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาราชการ)
(๕) การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาราชการ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๙๕๒๐

- 506 ๒. การขอใช้ไฟฟ้า
๒.๑ สรุปสาระส้าคัญ
Doing Business เป็นรายงานผลการศึกษาเพื่อจัดอันดับความยาก - ง่ายในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งธนาคารโลกจัดทาขึน โดยศึกษาเกี่ยวกับขันตอนและระยะเวลาการให้บริการ
การอ านวยความสะดวก ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ย และกฎหมาย กฎ ระเบี ย บต่ า ง ๆ ของรั ฐ ที่ มี ส่ ว นสนั บ สนุ น หรื อ
เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจ
๒.๑.๑ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้พัฒ นากระบวนการให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจ ารณา
เพื่อจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจด้านการขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) ประกอบด้วย
จ านวนขันตอนในการขอใช้ ไฟฟ้ า ระยะเวลาในการดาเนิน การ ค่า ใช้จ่ ายการขอใช้ไฟฟ้า และคุ ณภาพไฟฟ้ า
และความโปร่งใสของอัตราค่าไฟฟ้า
โดยผู้ ป ระกอบการในพื นที่ ก รุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี และสมุ ท รปราการ สามารถ
ศึ ก ษารายละ เอี ย ด ในกา รขอใช้ ไ ฟฟ้ า ใหม่ ผ่ า น เว็ บ ไซต์ ข อง การไฟฟ้ า น ครหลวง ( กฟน. ) ได้ ที่
https://www.mea.or.th/minisite/doingbusinessinbkk ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความชัดเจน
เข้าใจง่ายต่อการเข้าใช้บริการ
๒.๑.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า
แบบ Doing Business โดยมีนิยาม ดังนี
(๑) การขอใช้ไฟฟ้า กรณีมีร ะบบจ าหน่ายระบบแรงดัน ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลท์ และ ระบบ
แรงดันไฟฟ้า ๒๒ - ๓๓ กิโลโวลท์ พร้อมอยู่แล้วไม่ต้องดาเนินการสายนอก (ติดตั งหม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน
๒๕๐ เควีเอ)
(๒) กรณีก ารขอใช้ไ ฟฟ้า ตามข้อ (๑) ต้อ งมีร ะบบจ าหน่า ยไฟฟ้า พร้อ มอยู่แ ล้ว ไม่ต้อ ง
ดาเนินการสายนอก และสถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้าต้องมีการก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในเสร็จแล้ว
(๓) ระยะเวลาการขอใช้ไ ฟฟ้ านับ ถัด จากวั น ที่ ผู้ ใช้ ไฟฟ้า ได้ยื่ นค าร้ องขอใช้ไ ฟฟ้ าพร้ อ ม
เอกสารประกอบครบถ้วน และผ่านการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐาน กฟภ. และภายหลังการรับชาระเงิน
รวมทังจัดทาสัญญา ซือขาย/สัญญาคาประกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กาหนด
ขอใช้ไฟฟ้าแบบ PEA Doing Business ผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องมีลักษณะและเงือ่ นไข ดังนี
(๑) ขอใช้ไฟฟ้า ประเภทไฟฟ้าถาวร กรณี ติดตังมิเตอร์ไฟฟ้าแรงต่า ขนาด ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส
หรือแรงต่าประกอบ ซีที. หรือขอติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันไม่เกิน ๒๕๐ เควีเอ และต้องมีระบบจาหน่ายไฟฟ้า
กฟภ.ในระบบแรงดันไฟฟ้า ๓๘๐/๔๐๐ โวลท์ หรือระบบแรงดันไฟฟ้า ๒๒ – ๓๓ กิโ ลโวลท์ พาดผ่านบริเวณ
จุดขอใช้ไฟฟ้าพร้อมอยู่แล้ว (ทั งนี ให้นับรวมแบบปักเสาแซมไลน์ เพื่ อติดตังมิเตอร์) โดยไม่ต้องดาเนินการติดตั ง
สายนอกแยกเป็นลักษณะขอใช้ไฟฟ้า ๓ ประเภท

- 507 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 การติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าภายใน หรือติดตั งอุปกรณ์
ในอาคารให้เรียบร้อย พร้อมรับการจ่ายไฟฟ้า โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. และหรือมาตรฐานทางวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย หรือตามเงื่อนไข กฟภ. กาหนดไว้ ซึ่งระยะเวลาการขอใช้ไฟฟ้า ให้นับถัดจากวันที่ ผู้ใช้ไฟฟ้า
ได้ยื่นคาร้องขอใช้ไฟฟ้าพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วน และผ่านการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน กฟภ.
และภายหลังการรับชาระเงิน รวมทั งจัดทาสัญญา ซื อขาย/สัญญาคาประกัน และปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่ กฟภ.
กาหนด จนถึงวันที่ติดตังมิเตอร์ไฟฟ้าและเริ่มจ่ายไฟฟ้า (๒๕ วันปฏิทิน) ทังนี ในการดาเนินการขอใช้ไฟฟ้าลักษณะ
ดังกล่าว ไม่นับรวมระยะเวลารอคอยที่ เกิดจากผู้ขอใช้ไฟฟ้า เช่น รอเอกสารประกอบ หรือสัญญาเกี่ ยวข้องที่จัดส่ง
ยังไม่ครบถ้วน รอการชาระเงิน รอการแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรืออื่น ๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ : (๑) การไฟฟ้านครหลวง โทร ๐ ๒๒๕๖ ๓๒๗๕ หรือ MEA Call Center ๑๑๓๐
(๒) ฝ่ายลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๖๗๑๐

- 508 ๓. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตังบนหลังคา
๓.๑ สรุปสาระส้าคัญ
ตามที่ คณะกรรมการก ากั บกิ จการพลั งงาน (กกพ.) ประกาศให้ ผู้ ใช้ ไฟฟ้ าประเภทบ้ านอยู่ อาศั ย
ที่ประสงค์จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตังบนหลังคา เพื่อใช้เองเป็นหลักส่วนที่เหลือขายเข้าระบบได้
ซึ่ง กาหนดให้ การไฟฟ้ าฝ่ า ยจ าหน่า ย ได้แ ก่ การไฟฟ้า นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้า ส่ ว นภู มิภ าค (กฟภ.)
เปิดลงทะเบียนและรับข้อเสนอโครงการรับซือโซลาร์ภาคประชาชน นับตังแต่ปี ๒๕๖๒ มีเป้าหมาย และปริมาณ
การรับซือรวม ๑๐๐ เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลาสัญญา ๑๐ ปี โดยกาหนดโควต้าให้ กฟน. รับซือปริมาณพลังไฟฟ้า
จ านวน ๓๐ เมกะวั ต ต์ การพิ จ ารณาจะยึ ด ถื อ วั น เวลาที่ ไ ด้ รั บ แบบค าขอขายไฟฟ้ า และเอกสารประกอบ
การพิจารณาที่ครบถ้วนถูกต้อง (First come First served) นัน
กฟน. ได้ เ ปิ ด รั บ สมั ค รผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ในเขตพื นที่ ใ ห้ บ ริ ก าร คื อ กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี และ
สมุทรปราการ ที่ติดตังแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง โดยขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่าย กฟน. ถูกต้องตามระเบียบการติดตังอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ชานาญการ
เพื่อความปลอดภัย ของผู้ ใ ช้ไฟฟ้ า และป้ องกั นเหตุ อัน ตรายที่อ าจจะส่ งผลกระทบต่อคุณภาพโครงข่า ยระบบ
จ าหน่ ายไฟฟ้า ผู้ ใ ช้ไ ฟฟ้ าสามารถสมั ครโครงการ รายละเอี ย ดเพิ่ม เติม ได้ ที่เ ว็บ ไซต์ 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 อั พ โหลดเอกสาร เพื่ อ เลื อ กเอกสารแนบ ระบบจะแสดงสถานการณ์ พิ จ ารณาค าขอ
ขายไฟฟ้า ซึ่งผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านระบบดังกล่าวได้
หน่วยงานรับผิดชอบ : การไฟฟ้านครหลวง โทร ๐ ๒๒๒๐ ๕๖๙๘ หรือ MEA Call Center ๑๑๓๐
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- 510 ๔. MEA Smart Service บริการออนไลน์ของ กฟน.
๔.๑ สรุปสาระส้าคัญ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้พัฒนาระบบบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวก ใช้งานง่าย ขันตอนไม่ซับซ้อน ให้บริการรวดเร็วตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประกอบด้วย
๔.๑.๑ MEASY บริการขอใช้ไฟฟ้าใหม่
ขอติดตังไฟฟ้าชั่วคราว ขอเพิ่ม - ลดขนาดเครื่องวัด
หน่ ว ยไฟฟ้ า ตลอดจนการของดการใช้ ไ ฟฟ้ า
ชั่ ว ค ร า ว ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด ผ่ 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 จ่ายค่าไฟฟ้าผ่ านบัตร
เครดิ ต - Internet Banking แจ้ ง ไฟฟ้ า ขั ด ข้ อ ง
รับ ข่าวสาร ส่งตรงจาก MEA สามารถดาวน์โ หลด
ผ่านเว็บไซต์ http://onelink.to/measmartlife
๔.๑.๓ MEA e-Bill รั บ เอกสาร
ออนไลน์ แ ทนกระดาษ เช่ น ใบแจ้ ง ยอดค่ า ไฟฟ้ า
ใบเสร็ จ รั บเงิน /ใบกากับ ภาษี และหนั งสื อเตือนให้
ชาระค่าไฟฟ้า ผ่านทาง SMS หรือ E-mail สะดวก
ปลอดภัย สมัครฟรี ตลอด ๒๔ ชั่ว โมง ผ่ านเว็บไซต์
https://ebill.mea.or.th
๔.๑.๔ MEA e-Service การทารายการในบริ ก ารต่ า ง ๆ เช่ น บริ ก ารรั บ ชาระค่ า ไฟฟ้ า
สอ บ ถ า ม ค่ าไ ฟ ฟ้ า เ ป็ น ต้ น โ ด ยผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ส า ม า ร ถล ง ท ะ เ บี ยน เ พื่ อ ข อ ใช้ บ ริ ก า ร ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์
https://eservice.mea.or.th/meaeservice/
๔.๑.๕ MEA Connect ไลน์รับข่าวสาร สอบถามค่าไฟ ชาระค่าไฟ 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
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ผ่ านเว็บไซต์ แอปพลิ เคชัน
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับบริการต่าง ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประกอบด้วย

- 511 ๕.๑.๑ PEA Smart Plus Application โดย PEA
ได้ พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น “PEA Smart Plus” เพื่ อ ให้
ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีมากกว่า ๒๐ ล้านรายทั่ว ประเทศ
เข้าถึง บริก าร Online ครบวงจรในรูป แบบ One Touch
Service “จั ด ให้ ง่ า ย ได้ ทุ ก เรื่ อ ง” ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาสามารถ
ตรวจสอบข้อมูล ต่าง ๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet
ด้ว ยตนเอง อานวยความสะดวกผู้ ใช้งานด้ว ยความรวดเร็ ว
มีฟังก์ชันการให้บริการที่หลากหลาย อาทิ การชาระค่าไฟฟ้า
คานวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึงกาหนดชาระขอใช้
ไฟฟ้าใหม่ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ขอติดกลับมิเตอร์ รวมถึงข่าวสาร
ประชาสั มพั น ธ์ ของ PEA สามารถดาวน์ โ หลดแอปพลิ เคชั น
ได้ทัง IOS และ Android
๕.๑.๒ PEA e-Service ระบบการให้ บ ริ ก ารที่ ค รอบคลุ ม การท าธุ ร กรรมต่ า ง ๆ ของ กฟภ.
เสมือนมาติดต่อสานักงาน ซึ่งสามารถให้ บริการลู กค้าได้ต่อเนื่อง รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 และได้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลสาหรับ มาตรการช่ว ยเหลือประชาชนจากสถานการณ์
ดังกล่าวโดยพัฒนาระบบคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าซึ่ งสามารถให้บริการในรูปแบบออนไลน์พร้อมทังสามารถโอนเงิน
เข้ า บั ญ ชี ป ระชาชนได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว โดยสามารถลงทะเบี ย นขอรั บ บริ ก ารผ่ า นเว็ บ ไซต์
https://eservice.pea.co.th
๕.๑.๓ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Contact Center) เป็นช่องทางในการอานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทังการสอบถามข้อมูล การแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง การรับคาร้องขอใช้ไฟ การขอสมัครรับบริการ
SMS การรับเรื่องร้องเรียน/แนะนา การแจ้งเบาะแส และการให้บริการต่าง ๆ ที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเต็มใจให้บริการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชน โดยมีการกาหนด
มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) มีการตรวจสอบผลการดาเนินงานเป็นรายเดือน
๕.๑.๔ ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e-Receipt) เพื่อสนับสนุน
แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของกระทรวงการคลัง และรองรับการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้นาระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e-Receipt) เข้ามาใช้งาน
ซึ่ ง ท าให้ ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ได้ รั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น /ใบก ากั บ ภาษี สะดวก และรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ น สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี
แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผลให้แนวโน้มการชาระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึน โดยผู้ขอใช้บริการ
สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/etax/Authen
๕.๑.๕ PEA Solar Hero แอปพลิเคชัน สาหรับผู้ส นใจติดตัง Solar Rooftop เพื่อใช้พลังงาน
สะอาดจากแสงอาทิ ต ย์ ใ ห้ มี ค วามปลอดภั ย ความมั่ น คง รวมถึ ง ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยรายเดื อ นอย่ า งยั่ ง ยื น

- 512 โดยผู้ใช้งานสามารถดาเนิน การผ่านแอปพลิเคชัน ได้ตังแต่ต้น จนจบ เปรียบเสมือนเป็น One Stop Service
ของการติดตัง Solar Rooftop สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://solarhero.pea.co.th/
๕.๑.๖ ระบบบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทน (Power Producer
Information Management System: PPIM) เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้สนใจ อาทิ การตรวจสอบ
จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า โดยสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ https://ppim.pea.co.th/
๕.๑.๗ บริ ก ารสถานี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า PEA
VOLTA จานวน ๑๑ สถานี ครอบคลุมพืนที่ ๙ จังหวัด รองรับ
การให้บริการอัดประจุให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว หรือ
Quick Charge ในเส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว
ส าคั ญ โดยทั ง ๑๑ สถานี ติ ด ตั งหั ว ชาร์ จ ตามมาตรฐาน
นานาชาติ ๓ แบบ (CHAdeMO, CCS Combo2, AC Type2)
เพื่ อ รองรั บ รถหลากหลายค่ า ย และ พั ฒ นา PEA VOLTA
Application เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ยานยนต์
ไฟฟ้าสามารถใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ง่ายและรวดเร็ว
โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบแผนที่นาทางไปยังสถานีที่ใกล้
ที่ สุ ด ตรวจสอบสถานะหั ว ชาร์ จ ที่ ต้ อ งการ จองคิ ว แสดง
สถานะการอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า ทั งจานวนหน่ ว ยไฟฟ้ า (kWh)
และกาลังไฟฟ้า (kW) ผู้ใช้จึงสามารถบริหารจัดการเวลาในการ
อัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของตนเอง รวมถึงชาระค่าบริการผ่าน
PEA VOLTA Application
๕.๑.๘ PEA IHAPM (Intelligent Home
Appliance Power Monitoring) เครื่องตรวจจับและควบคุม
การใช้พ ลัง งาน การใช้ไ ฟฟ้า อัจ ฉริย ะ ฟัง ก์ชัน การทางาน
ทั งหมดสามารถทาผ่ า นแอปพลิ เ คชั น PEA IHAPM
บนสมาร์ท โฟน สามารถดูร ายละเอีย ดเพิ่ม เติม ในเว็บ ไซต์
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

- 513 ๖. การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
๖.๑ สรุปสาระส้าคัญ
การไฟฟ้ า นครหลวง (กฟน.) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความปลอดภั ย จากการใช้ ไ ฟฟ้ า หากผู้ ไ ฟฟ้ า
ไม่ มี ค วามรู้ หรื อ ขาดความระมั ด ระวั ง อาจเกิ ด อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น จึ ง ได้ จั ด ท าค าแนะน า
“การใช้ ไ ฟฟ้ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและปลอดภั ย ” เผยแพร่ แ ก่ ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า และประชาชนทั่ ว ไป ผ่ า นเว็ บ ไซต์
https://www.mea.or.th/download/view/๒๗๕๒๓ สรุปดังนี
๖.๑.๑ การติดตังทางไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า การเดินสาย การต่อสาย อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น
สวิตซ์ เต้ารับ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น สายดิน เครื่องตัดไฟรั่ว และอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน เป็นต้น
๖.๑.๒ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ต่ า ง ๆ
เต้ าเสี ย บ และเต้า รั บ (ชุ ดสายพ่ ว ง) ที่ ซือมาใช้
ภายหลั ง รวมทั งส่ ว นที่มีการติด ตังเพิ่มเติมเพื่ อ
ประกอบการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
หากประชาชนพบเห็ นสายไฟฟ้า
หรื อ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ของ กฟน. ช ารุ ด หรื อ อยู่ ใ น
สภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ กฟน.
ได้ทุกการไฟฟ้านครหลวงเขต หรื อศูนย์ บ ริ การ
ข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า การไฟฟ้ า นครหลวง MEA
Call Center ๑๑๓๐ รวมถึงสามารถแจ้งผ่าน
ช่ อ งทางโซเชี ย ลมี เ ดี ย ได้ แ ก่ Facebook :
การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect,
Twitter : @mea_news หรือ แจ้ง เหตุไ ฟฟ้า
ขัดข้องผ่าน MEA Smart Life ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของ
กฟน. ได้ ต ลอด ๒๔ ชั่ ว โมง ดาวน์ โ หลดฟรี
https://onelink.to/measmartlife
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายแผนกลยุทธ์ การไฟฟ้านครหลวง โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๓๑๒๑ – ๒

- 514 ๗. การบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
๗.๑ สรุปสาระส้าคัญ :
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค (กฟภ.) ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการเป็ น องค์ ก รแห่ ง ความยั่ ง ยื น
ที่มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นพืนฐานของการดาเนินงานตามภารกิจเพื่อตอบสนอง
ต่ อ ทิ ศ ทางดั ง กล่ า ว กฟภ. จึ ง มุ่ ง พั ฒ นาการดาเนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Corporate Social Responsibility : CSR) ของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
(Sustainable Development Goals : SDGs) และมีมาตรฐานเทียบเท่ากรอบหลักการสากลของ International
Organization for Standardization หรือ ISO ๒๖๐๐๐ โดยกาหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ ่ง แวดล้อ มเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ ความยั่งยืน โดยมีการแต่งตังคณะกรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน กฟภ.
และผู้ มีส่ ว นได้ ส่ วนเสี ย มีส่ ว นร่ ว มในการคิ ดริ เ ริ่มและส่ งเสริ มนโยบายรวมถึง แนวทาง ในการด าเนิ น กิจ กรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. เป็นอย่างดี
๗.๒ การด้าเนินงานและโครงการต่าง ๆ
๗.๒.๑ โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
(๑) โครงการ ๑ ตาบล ๑ ช่างไฟฟ้า หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจาชุมชนเป็นโครงการ
ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานองค์กร
อีก ๔ หน่วยงาน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า เพื่อพัฒนา
ช่า งไฟฟ้ า ในชุ มชนให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ มีม าตรฐานฝี มื อแรงงาน ผ่ า นการรั บ รองความรู้ ค วามสามารถ
และประกอบอาชีพได้ตามกฎหมาย สามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในชุมชนได้ ทังยั งเป็นการสร้างรายได้เสริม
ให้แก่ช่างไฟฟ้าในชุมชน รวมถึงเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
(๒) โครงการ PEA ส่งเสริมชุมชน ต้นแบบพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน (วิสาหกิจหนองสะโน)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสะโน หมู่ ๖ ตาบลดอนนางหงส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ในการดาเนินงานโครงการโรงระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด ๖ x ๘.๒ เมตร
เพื่อสนับสนุนการตากแห้งผลิตภัณฑ์จมูกข้าวที่กาลังเป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร เช่น พริกตากแห้งเม็ดพริกไทยและโครงการระบบสูบนาพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒,๐๐๐ วัตต์
จานวน ๑ ระบบ ติดตัง ณ วัดหนองสะโน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า และสนับสนุนการผลิตนา
ของชุมชน เพื่อจาหน่าย ใช้ในการอุปโภค บริโภค บูรณาการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาคุ ณภาพชีวิต
ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ทังยังเป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านการใช้พลังงานสะอาดในการสร้างรายได้
ให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง
(๓) โครงการการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (บ้านขุนแปะ) กฟภ.
ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนาขนาดเล็กมาก (Smart Microgrid) เพื่อจ่ายไฟให้กับชุมชน
(๔) โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA จัดขึนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้ า ในครั ว เรื อ นให้ อ ยู่ ใ นสภาพพร้ อ มใช้ ง านและมี ค วามปลอดภั ย ป้ อ งกั น ลดอั ต ราเสี่ ย งการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ

- 515 จากการใช้ไฟฟ้าภายในและภายนอกครัวเรือน และได้รับความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้า มีทักษะในการดูแลรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้าเบืองต้นสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับครัวเรือนในชุมชนได้ นอกจากนี เพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของชุมชน มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครของ PEA ประจาหมู่บ้านในพืนที่ต่าง ๆ ในการแจ้งเหตุการณ์
ไฟตก ไฟดับ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง รวมไปถึงการสร้างชุมชนต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมความรู้
ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
๗.๒.๒ โครงการที่เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
(๑) แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ ระบบ Smart Grid โดยมีการพัฒ นาระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ในพืนที่ห่างไกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความมั่นคงในระบบจาหน่าย ประกอบด้วย
โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริย ะ ระยะที่ ๑ พืนที่ เทศบาลเมืองใหญ่ ตามแผนพัฒ นาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของภาครัฐ
ทัง ๔ ภูมิภาค และแผนงานติดตังระบบไมโครกริด ในพืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อาเภอ จังหวัดสงขลา
(๒) แผนงานเพิ่มประสิ ทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจขององค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Eco-Efficiency) เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยของเสีย มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
หน่วยงานรับผิดชอบ : (๑) ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๙๙๑๐
(๒) ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๕๗๐๑

 การส่งเสริมการตลาด
การบริหารจัดการสินค้า และส่งเสริ มการตลาด
๑. สรุปสาระส้าคัญ
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นกลไกทางการตลาดของกระทรวงมหาดไทยที่มี เป้าประสงค์
เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ในการพัฒนามาตรฐานและสนับสนุนส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชน พร้อมกับส่งเสริมมาตรฐานตลาด ตลอดจนมีการบริหารจัดการองค์กรด้วยนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
โปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน อันมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้มีประสิทธิภาพในการ
ประกอบธุรกิจตลาดและสามารถแข่งขันได้
อย่ า งมั่ น คง เพื่ อเป็ นรายได้ ห ลั กที่ ยั่ งยื น
ให้แก่ประเทศไทย ด้วยการขับเคลื่อนงาน
ผ่านหลากหลายโครงการที่สาคัญ ดังนี

- 516 ๑.๑ โครงการระบายสินค้า เกษตรกรที่มีผลผลิตล้น ตลาด เป็นภารกิจเชิงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
สนั บ สนุ น การระบายสิ น ค้ า เกษตรกรที่ มี ผ ลผลิ ต ล้ น ตลาดเพื่ อ ช่ ว ยระบายผลผลิ ต ของเกษตรกรโดยใช้ พื นที่
ของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ
เพื่อจัดจาหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งสินค้าล้น
ตลาด ที่องค์การตลาดช่วยระบาย ในปี พ.ศ.
๒๕๖๐ เช่ น ลองกอง จ านวน ๓๕๐ ตั น ,
สับปะรด จานวน ๑๒๐ ตัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
กระเที ย ม จ านวน ๑๐๐ ตัน , ล าไย จ านวน
๒๕๐ ตัน , ข้าวสาร จานวน ๑,๑๐๐ ตัน ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้ าวสาร, ผั ก, ผลไม้ ผ่ าน G2G
จานวน ๗๕๙ ตัน และลองกอง ๑๑๒ ตัน
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลองกอง ๖.๙๐๗ ตัน
๑.๒ โครงการมหกรรมสิน ค้า อาหารปลอดภัย Green Market by AORTOR มีวัต ถุป ระสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงชุมชนหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนในการช่วยเหลือ
ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ป ระกอบการที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ไทย
ได้มีโ อกาสเข้าถึงผู้ ซือและผู้บ ริโภคตลอดทังปี อีกทังยังเป็นการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าของชุมชน
ให้ ก ระจายสู่ ผู้ ซื อและผู้ บ ริ โ ภคอย่ า งทั่ ว ถึ งในการจั ด งาน นอกจากจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณฑ์ ชุ ม ชนและสิ น ค้ า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยนัน ยังมีพืนที่ให้จัดแสดง
และจ าหน่ ายสิ น ค้าของศูน ย์ ศิล ปาชีพ, สิ น ค้า
จากผู้ ต้ อ งขั ง ของกรมราชทั ณ ฑ์ , สิ น ค้ า และ
ผลผลิ ตทางการเกษตร, สิ น ค้าอุปโภคบริ โ ภค
ราคาประหยั ด บนเนื อที่ป ระมาณ ๓,๐๐๐ –
๕,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้ระยะเวลาการจัดงานใน
แต่ละครังประมาณ ๗ – ๑๐ วัน โดยจัดเวียนไป
ในแต่ละจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ
๑.๓ โครงการการรักษาฐานด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการจัดส่งอาหารและด้านคุณภาพอาหาร
เนื่องจากองค์การตลาด ได้มีการวางแผนในการรักษาฐานรายได้ค่าดาเนินงาน ข้าวสารอาหารดิบ เพื่อให้มีรายได้
ที่ต่อเนื่องอยู่แล้ว และจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการ ดังนี
๑.๓.๑ ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการจัดส่งอาหาร เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมและสิ่งของ
ต้องห้ามเข้าในเรือนจา โดยองค์การตลาด ได้มีแผนทดลองติดตังระบบตรวจติดตามด้วย GPS รายงานสถานการณ์
จัดส่งผ่านระบบ Line Official Account และมีทีมงานพร้อมในการแก้ไขปัญหาตลอด ๒๔ ชั่ว โมง เพื่อเป็น
การยกระดับมาตรฐานการจัดส่งอาหารดิบขององค์การตลาด

- 517 ๑.๓.๒ ด้านคุณภาพอาหาร ดาเนินการลงพืนที่สุ่มตรวจคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดส่ง
เครื่องบริโภค ข้าวสาร และอาหารดิบ สาหรับเตรียมจัดส่งเรือนจา/ทัณฑสถาน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะในสัญญา
มี ก ารยื น ยั น แหล่ ง ที่ ม ารวมถึ ง คู่ ค้ า ต้ อ งมี ก ารเก็ บ ตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ตรวจหา สิ่ ง แปลกปลอมในอาหาร
หากเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์เพื่อความปลอดภัย องค์การตลาดจะสุ่มตรวจคุณภาพสินค้าอีกครัง
๑.๔ โครงการของถูก ขายฟรี ของดี พาส่งออก เป็นโครงการที่กาหนดขึน เพื่อมอบให้ประชาชน
ได้พบกับเทศกาลสินค้าของดี ของเด็ด ราคาถูก ลดค่าครองชีพ พร้อมให้พืนที่ผู้ประกอบการ ทัง OTOP, Startup,
SME, สินค้าธงฟ้าและผู้ส่งออก เช่น ตลาดนาสวนผัก
คลองสองนครา ซอยสวนผัก ๔ ถนนสวนผัก เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ, โซนอาคาร Green Market จาหน่ายสินค้า
Unseen, โซนถนนคนเดิ น จาหน่ า ยสิ น ค้ า ธงฟ้ า
ราคาประหยั ด , โซนตลาดชั น ๑ จาหน่ า ยสิ น ค้ า
ส่งออกราคาถูก และส่งเสริมการท่องเที่ ยววิถีชุมชน
เปิด เส้น ทางในชุม ชนย้อ นประวัติศาสตร์ “ล่องเรือ
ไหว้พระ ตามรอยพระเจ้าตาก” เป็นต้น
หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การตลาด โทร. ๐ ๒๐๒๔ ๙๒๗๐ – ๗๔ ,๐ ๒๐๒๔ ๙๒๗๘

 การจัดการน้าเสีย
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้าเสียชุมชน
๑. สรุปสาระส้าคัญ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
กาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนาเสีย
องค์การจัดการนาเสียได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดการนาเสีย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
โดยมีเป้าหมายก่อสร้างระบบบาบัดนาเสี ยชุมชน จานวน ๗๘๐ แห่ง ในพืนที่เป้าหมาย จานวน ๔๖๔ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น โดยแบ่ งเป็ น ระบบบ าบั ดนาเสี ยชุมชนขนาดเล็ ก (ศูนย์บริห ารจัดการคุณภาพนา) ขนาด
๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จานวน ๗๖๔ แห่ง และระบบบาบัดนาเสียชุมชนขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า ๑๐,๐๐๐
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) จานวน ๑๖ แห่ง
๒. กระบวนการ/ขันตอนการติดต่อประสานงาน
๒.๑ การประสานงาน
(๑) กรณีอ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นใดที่ ไม่ มีร ะบบบ าบั ดน าเสี ยชุ มชนในพื นที่ ให้ ดาเนิ นการ
ตรวจสอบการจัดการนาเสียว่ามีปัญหานาเสียในพืนที่หรือไม่ และมีแผนงานหรือการดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร
โดยสามารถปรึกษาหรือทาข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการนาเสียในการจัดการนาเสียในพืนที่

- 518 (๒) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบาบัดนาเสียในการจัดการนาเสียในพืนที่ และยังไม่ได้
ทาข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการนาเสีย หากพบว่ามีปัญหาในการบริหารงานหรือเดินระบบ ให้ดาเนินการ ดังนี
๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบาบัดนาเสียให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน
๒) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร หรือความ
เชี่ย วชาญในการบริ ห ารจั ดการ ให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ประสานงานกับองค์การจัดการนาเสี ย เพื่อทา
ข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการนาเสียให้เข้ามาดาเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมทังบริหารจัดการระบบบาบัด
นาเสียตามเงื่อนไขของข้อตกลงร่วมกัน
๒.๒ การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) และข้อตกลง (MOA)
เพื่อกาหนดขอบเขตงาน (TOR) ขันตอนและวิธีการดาเนินงาน ระบุข้อกาหนดและข้อตกลงต่าง ๆ
ร่ว มกัน รวมถึงมีการสื่ อสารให้ ผู้ ที่มีส่ว นเกี่ย วข้องทราบถึงขันตอนกระบวนการดาเนินงานและกิจกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ขอบเขตงาน (TOR) หมายถึ ง ข้ อ กาหนดของผู้ ว่ า จ้ า ง ซึ่ ง จะเป็ น รายละเอี ย ดที่ ผู้ ว่ า จ้ า งมี
ความประสงค์ให้ผู้รับจ้างดาเนินงานและที่ปรึกษา โดยระบุขอบเขตของงานอย่างชัดเจน
บันทึกความร่วมมือ (MOU) หมายถึง บันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การจัดการนาเสียกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการร่วมกันจัดทาแผนความร่วมมือการจัดให้มีระบบ
บาบัดนาเสียรวมและการบริหารจัดการระบบบาบัดนาเสียรวม
บันทึกข้อตกลง (MOA) หมายถึง ข้อตกลงการจัดให้มีระบบบาบัดนาเสียรวมและการบริห าร
จั ด การระบบบ าบั ด น าเสี ย รวมระหว่ า งองค์ ก ารจั ด การน าเสี ย กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ว นราชการ
อปท.
หรือหน่วยงานอื่น ๆ
ไม่มี ระบบบ้าบัดน้าเสีย
ตรวจสอบปัญหำ
นำเสียในพืนที่
มีปัญหำนำเสีย

ไม่มีปัญหำนำเสีย

ดำเนินงำนตำม
แผนงำน/ปรึกษำ หรือ
ทำข้อตกลงร่วมกับ
อจน.

ดำเนินกำรตำมแนวทำง
ป้องกันปัญหำนำเสีย เช่น
กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ
ชุมชนในพืนที่ กำรติดตังถัง
ดักไขมันเพื่อลดควำมสกปรก
ที่แหล่งกำเนิด

มี ระบบบ้าบัดน้าเสีย
ตรวจสอบกำรบริหำรงำน
หรือกำรเดินระบบ
มีปัญหำ
กำรบริหำรงำน

ไม่มีปัญหำ
กำรบริหำรงำน

ดำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบฯ ให้อยู่ในสภำพที่
พร้อมใช้งำน หรือ
ประสำนงำนกับ อจน. เพื่อ
ทำข้อตกลงร่วมกับ อจน.

ดำเนินงำนบริหำรจัดกำร
นำเสียชุมชนในพืนที่
เพื่อให้คุณภำพแหล่งนำ
และสิ่งแวดล้อมดีขึน

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การจัดการนาเสีย โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๘๕๓๐ - ๙ ต่อ ๓๐๘

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 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
- ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๑๙
- ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมวิทยากร มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ตาแหน่งสาคัญในราชการ :
- ผู้ว่าราชการจังหวัด (ชัยภูมิ,สมุทรปราการ)
- เลขาธิการสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- ผู้อานวยศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๘
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เกียรติคุณ :
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
- เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๓
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รางวัลนักบริหารข้าราชการพลเรือนดีเด่น "ครุฑทองคา"
- นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓
- นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๒-๒๕๔๓
- ราชบัณฑิต สาขาวิชา : ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สานักธรรมศาสตร์และการเมือง (๑๓ ก.ย. ๖๐ - ปัจจุบัน)

- ๕๒๑ ๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ
๒.๑ โครงการ “การจัดตั้งสถาบันดารงราชานุภาพ” เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยสามารถกาหนดยุทธศาสตร์
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และให้ บุ ค ลากรของกระทรวงมหาดไทยประพฤติ ปฏิ บ ั ต ิ ต น
อยู่ในหลักทศพิธราชธรรมและหลักธรรมาภิบาล ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ
ในการปฏิบั ติ ร าชการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ ข้ า ราชการมีศั ก ยภาพเป็ น เลิ ศในการบริ ห ารราชการ และการพัฒ นา
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ น าพาประเทศชาติ ให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ผมจึ ง ให้ ความส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
“ข้าราชการมหาดไทย” โดยเน้ นการพั ฒนาด้า นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศ นคติ และภาวะผู้ น า
จึ ง ได้ คิ ด ริ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง “สถาบั น ด ารงราชานุ ภ าพ” ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานกลางที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการก าหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งประสานการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สามารถดาเนินการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหาร
ระดับสูงได้ ศึกษาวิจัย กาหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังทาหน้าที่ ให้คาปรึกษาเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโครงสร้างการจัดองค์กร การกาหนดอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน และระบบบริหาร
สาหรับชื่อ “สถาบันดารงราชานุภาพ” เป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด ารงราชานุ ภ าพ องค์ ป ฐมเสนาบดี ก ระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทยได้ รั บ พระบรมราชานุ ญ าต
จากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ให้ ใ ช้ เ ป็ น ชื่ อ สถาบั น แห่ ง นี้ ใ นโอกาสที่ ก ระทรวงมหาดไทย
ได้ ส ถาปนาครบ ๑๐๐ ปี ในวั นที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเฉลิ มพระเกี ยรติสมเด็ จพระเจ้ าพระบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุภาพที่ได้ทรงวางรากฐานการบริหารและการปกครองอันเป็นประโยชน์แก่กระทรวงมหาดไทย
และประเทศชาติไว้เป็น อเนกประการ
๒.๒ โครงการ “การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย” เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการติดตาม ประเมินสถานการณ์ที่มีผ ลกระทบต่อความมั่น คงภายใน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน การเดินขบวนประท้วงมาเรียกร้องรัฐบาล ปัญหายาเสพติด ปัญหาสาธารณภัย
และการก่อความไม่สงบ โดยผนึ กกาลังระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านการข่าว ความมั่นคง ระบบข้อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการสนับสนุนร่วมปฏิบัติงานใน “ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย”
๒.๓ โครงการ “การสร้ า งสั น ติ สุ ข และความสงบให้ เ กิ ด ขึ้ น ในชายแดนภาคใต้ ” ผมได้ รั บ มอบหมาย
จาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ขณะนั้นให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ในขณะที่ดารงตาแหน่งประจากระทรวงมหาดไทย จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๖
จึงได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และได้รับมอบหมายงานฝ่ายกิจการพิเศษให้ดารง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้ว ย เพื่อสร้างสันติสุข และความสงบสุข
ให้กับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้น โดยผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
ในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้นาศาสนา ประชาชน และมวลชน เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ
๒.๔ โครงการ “การปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารราชการแนวใหม่นาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัด” ผมมองว่าปัญหาการทางานของกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านมาพบว่าการกาหนดยุทธศาสตร์และการวางแผน

- ๕๒๒ แบบบูรณาการ การทางานของแต่ละกรม แต่ละจังหวัดต่างคนต่างทามีลักษณะการทางานที่ยึดตัวบุคคลขาดนโยบาย
และเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้นผมจึงจาเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขระบบการบริหารเพราะการบริหาร
ราชการที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตลอดจน
มีการบูรณาการแผนในแต่ละระดับเพื่อให้เกิ ดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับนาระบบการบริหาร
แนวใหม่โดยใช้แผนและนโยบายเป็นเครื่องมือน ามาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน การปรับปรุงโครงสร้าง
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และปรับปรุงระบบการวางแผนการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สามารถบริห ารพัฒ นาจังหวัด ได้อย่ างคล่ องตัว และเชื่อมโยงระบบข้อมูลระดับจังหวัดกับกระทรวงมหาดไทย
โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นแผนที่ชี้แนวทางของการพัฒนาจังหวัด และให้ทุกหน่วยงาน
ทุกองค์กรที่ตั้งในจังหวัดร่วมกันคิดพัฒนาศักยภาพ เพื่อกาหนดทิศทางพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่และท้องถิ่น
๒.๕ ผมได้คิดกาหนดรูปแบบวิธีการทางานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ จัดตั้งศูนย์อานวยการ
และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย การจัดระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร การปรับปรุงระบบ
การวางแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารการพัฒนาจังหวัดได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
การเชื่อมโยงระบบข้อมูลระดับจังหวัดกับกระทรวงมหาดไทย การจัดตั้งศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทย การประชุม
ในห้ อ งกาแฟทุ ก เช้ า หรื อ Morning Briefing ก็ ถื อ เป็ น วิ ธี ก ารลดขั้ น ตอนของการท างานที่ ไ ด้ ผ ลดี อี ก วิ ธี ห นึ่ ง
เพราะเป็นเวทีที่ส่งผ่านความคิดเห็นและเป็นที่ปรับทัศนคติของคนมหาดไทยให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาที่ประสบความสาเร็จหลักคิดในการทางาน
“ความผาสุกของประชาชนนั้น มีสิ่งที่ต้องคานึง ๓ เรื่องด้วยกัน คือ
หนึ่งต้องเรียนรู้ว่าประชาชนต้องการอะไร
สองต้องเรียนรู้ว่าประชาชนคาดหวังอะไรจากเรา
สามเราต้องตอบคาถามได้ว่าเราจะต้องทาอะไรเพื่อประชาชน”
การเป็นนักปกครองและนักบริหารในปัจจุบัน ต้องเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งแท้ จ ริ ง โดยมี เ ป้ า หมายอยู่ ที่ ค วามผาสุ ก ของประชาชนและประโยชน์ ส่ ว นรวม
ของประเทศชาติ มีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงพัฒนางานของกระทรวงมหาดไทยโดยตลอดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ
หน้าที่ความผิดชอบในตาแหน่งใด มีโลกทัศน์กว้างไกล และมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์เป็นนิจ มีแนวคิดที่เป็นระบบ
ยอมรับและพยายามนาหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน ซึ่งผมได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างและพยายามถ่ายทอด ปลูกฝัง
แนวความคิดในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบต่อเนื่องกอปรด้วย หลักการ วิธีการ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อคนมหาดไทยและราชการโดยส่วนรวมด้วยความตระหนักในคุณค่าและประโยชน์ดังกล่าว
แนวทางความคิดในการปฏิบัติงานตามสไตล์ของผม ได้แก่
๑. แนวความคิดด้านการเมือง

- ๕๒๓ ๒. แนวความคิดด้านการปกครอง
๓. แนวความคิดด้านการบริหาร
๔. แนวความคิดด้านการประชาสัมพันธ์
แนวทางที่มีความสาคัญต่อแนวความคิดและความมุ่งมั่นในการทางานของผม ก็คือ เป้าหมายหรือจุดหมาย
จึงกล่าวได้ว่าเป้าหมายที่ผมยึดถือมาโดยตลอดในการทางาน และมีความเกี่ยวข้องอย่างสาคัญ ต่อแนวความคิด
ในด้านต่าง ๆ คือ ความผาสุกของประชาชน และประโยชน์ของทางราชการ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
ดังทีผ่ มได้เคยกล่าวกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายในการทางาน ดังนี้
“ผมคิดว่าเมื่อเราได้กาหนดเป้าหมาย คือ ความเจริญของประเทศ ความผาสุกของประชาชนการรักษา
สถาบันของกระทรวงมหาดไทย... ทัศนคติเก่าที่เคยคิดว่าจะทางานเป็นกิจกรรม หรือถือเอาภารกิจของกรมเป็นหลักนั้น
คงต้องมีการเปลี่ ยนแปลงเป็ นผู้ รับ ผิดชอบร่ วมกัน การทางานก็ต้องถือเอาเป้าหมายเป็นหลักและความส าเร็จ
ของเป้าหมายไม่ใช่เป็นกิจกรรม กิจกรรมนั้นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นการสนับสนุนเป้าหมายเหล่านั้น”
หรือที่ได้เคยกล่าวมอบแนวทางปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า
“ให้ผู้ว่า ราชการจัง หวัด ทาความเข้า ใจต่อ ส่ว นราชการในจัง หวัด ว่า เป้า หมายหรือ จุด สุด ท้า ย
ของการบริหารงานในระดับจั งหวัด คือ ความผาสุกของประชาชน ความสาเร็จของส่ว นราชการตามโครงการ
เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น ถ้าเรามีเป้าหมายตรงนี้ร่วมกันทุกอย่างก็ไม่ขัดกัน”
๓.๑ เป้าหมายเกี่ยวกับความผาสุกของประชาชน
ความมุ่งมั่นในการทางานของผม จึงมีจุดหมายปลายทางหรือผลสาเร็จของงานอยู่ที่ผลความสาเร็จ
ที่บั งเกิด แก่ป ระชาชนจริ ง ๆ การที่ ผ มคานึ งถึงประโยชน์ของประชาชน ลั กษณะของการทางานก็จะเป็นการ
“ทาให้” ประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่ “ทาเอา” เป็นการทางานเพื่อขจัดความทุกข์ของประชาชนให้หมดไป พร้อมทั้ง
ทาให้ประชาชนมีความผาสุก มิใช่ให้ประโยชน์นั้นเกิดเฉพาะข้าราชการผู้ทาซึ่งเป็นคนทาเอาดังเช่นที่ผมได้กล่าวไว้ว่า :
“ผมได้ตัดสินใจแน่ว แน่ใ นการที่จะบริห ารงานให้เ ป็น ประโยชน์ต่อ พี่น้องประชาชนให้มากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ ภายใต้ความร่วมมือของข้าราชการทั้งกระทรวง และนอกจากนั้นยังอาสาเป็นตัวกลางที่จะประสาน
กับส่วนราชการอื่นทั้งในระดับข้างเคียง ระดับล่าง และระดับสูง”
และข้อความที่ยืนยันอีกตอนหนึ่ง คือ
“ผมมีความสุขกับการทางานให้สาเร็จ ความสุขของคนมีหลายอย่าง ผมแก้ไขปัญหาให้ราษฎรได้
ผมมีความสุข”
เป้ า หมายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นอกจากผมจะยึ ด มั่ น และถื อ ปฏิ บั ติ เ องแล้ ว ยั ง ได้ พ ยายามผลั ก ดั น
ให้ ค นมหาดไทยและข้ า ราชการทั่ ว ไปยึ ดเป็ น หลั ก ในการท างานร่ ว มกั น ด้ ว ย โดยผมยั ง ได้ ย้ าถึ ง เรื่ อ งนี้ เ สมอ
ในการมอบโอวาทและแนวทางปฏิบัติราชการ ดังนี้
“ถ้าพิจารณาภาพเป็นส่วนรวม จะเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยทางานเพื่อความพอใจของประชาชน
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็น ไปตามระบอบประชาธิปไตย ส่วนการทางานต้องมีแผนนั้น

- ๕๒๔ แผนเป็นเพียงเครื่องมือหรือ วิธีการ (Means) ในการทางานเป็นวิธีการเท่านั้น แต่เป้าหมายใหญ่คือความพอใจ
ของประชาชน”
๓.๒ เป้าหมายเกี่ยวกับประโยชน์ของทางราชการและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
นอกจากเป้าหมายหลักในการทางานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้ว เป้าหมายที่สาคัญ อีกประการหนึ่ง
ที่ผ มเน้ น ย้ า และถือว่าเป็ น เป้ าหมายร่ ว มกันของข้าราชการฝ่ ายปกครองทุกคนด้ว ยก็คือ ความเจริญก้าวหน้า
หรือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายสาคัญนี้ โดยแท้จริงแล้ว น่าจะเป็นภาระหน้าที่
ของบุคลากรทุกหมู่เหล่าในสังคมไทยด้วย ที่จะต้องช่วยกันปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเพื่อช่วยให้
ประเทศชาติบรรลุถึงเป้าหมายนี้ด้วย ดังเช่นที่ผมได้กล่าวถึงเป้าหมายนี้กับผู้ว่าราชการจังหวัด :
“ท่านทั้งหลายต้องเชื่อมั่นว่า การเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ที่ต้องยืนหยัดต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม
รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ รักษาสมบัติสาธารณชนได้ รักษาตัวบทกฎหมายได้ ต้องแก้ไขปัญหาที่เป็นทุกข์
ของราษฎรได้”
“ขอให้ท่านศึกษาและยึดมั่นในสิ่งที่ผมเรียนไปแล้วว่า ให้ยึด หลักประโยชน์ราชการและประโยชน์
ของประชาชน”
๑ แนวความคิดด้านการเมือง
ผมเป็นข้าราชการประจาผู้หนึ่งที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบและครรลองของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และวิถีทางประชาธิปไตย
ทั้งนี้ ด้วยการมีเป้าหมายในการทางานโดยคานึงถึงความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนซึ่งเป็นพื้นฐาน
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการยอมรับและใช้วิถีทางประชาธิปไตยเป็นหลักและแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน
แนวความคิดทางการเมืองของผมคิดว่า ในปัจจุบันเราเดินทางในแนวทางที่ถูกต้อง คือเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการใช้อานาจปกครองตนเอง” และความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในครรลอง
ของประชาธิปไตย
“ประชาธิปไตยนั้นทุกคนเสมอภาคกัน และอานาจที่มาใช้ปกครองประชาชนต้องเป็นของ
ประชาชน มาจากประชาชน และโดยประชาชน การมีส่วนร่วมนั้นเป็นวิถีประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง”
การยอมรับและยึดถือในวิถีทางประชาธิปไตยของท่านปรากฏให้เห็นจากรูปแบบวิธีการทางาน
ของท่านที่ถือหลักการร่วมคิดร่วมทาและร่วมรับผิดชอบ ซึ่งเป็นวิถีทางประชาธิปไตยที่สาคัญ ปรากฏในหลักการ
ทางานที่ได้มอบให้ข้าราชการมหาดไทยยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ๕ ประการ ดังนี้ คือ
(๑) ยึดหลักการเข้าไปมีส่วนร่วมกับประชาชน
(๒) ถือองค์กรประชาชนเป็นหลัก
(๓) ร่วมมือกับองค์กรเอกชนและภาคเอกชน
(๔) ใช้หลักประชาธิปไตย
(๕) ผนึกกาลังระหว่างหน่วยราชการ

- ๕๒๕ ผมพยายามผลักดันให้ข้าราชการมหาดไทยปรับเปลี่ยนวิธีการทางานโดยเปิดรับต่อกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่มุ่งไปในทิศทางที่ยอมรับความตื่นตัวของประชาชนที่ต้องการ
มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น
ในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องโดยตรงกั บการเมืองการปกครอง โดยมีภารกิจสาคัญ
ในการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการบริหารงาน
เลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ผมได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีส่ว นสาคัญ
ต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนปวงชนที่มีคุณภาพ
และมีคุณธรรม ผมเคยได้มอบหลักการสาคัญให้ข้าราชการมหาดไทยพยายามดาเนินการ คือ
๑.๑ การส่งเสริมให้คนดีมีคุณธรรมเสียสละ และเห็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ได้มีโอกาส
ที่จะเข้ามารับใช้ประชาชน โดยผ่านระบบการเลือกตั้ง
เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่สาคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกผู้แทน
เพื่อไปใช้อานาจอธิปไตยแทนประชาชน การใช้สิทธิและโอกาสดังกล่าวของประชาชนจะสัมฤทธิ์ผลในทางที่เป็นคุณ
ต่อระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ ข้าราชการมหาดไทยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการเลือกตั้งจึงมีส่วนสาคัญ
เช่นเดียวกัน ผมได้ย้าถึงบทบาทหน้าที่ดังกล่าวไว้ ดังนี้
“งานเลือกตั้งอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน มีผลให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข รวมทั้งการที่จะแสดงให้ พี่น้องประชาชนได้เห็ น ว่าการปกครองในระบอบนี้
จะสามารถแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองได้ด้วยการยอมรับของพี่น้องประชาชนทั่ว ทั้ง ประเทศไม่ให้มีจุดอ่อน
ที่ ห นึ่ ง ที่ ใ ด... อย่ า ให้ ใ ครมาต าหนิ ติ เ ตี ย นว่ า การเลื อ กตั้ ง ที่ นั่ น ที่ นี้ ไ ม่ ถู ก การเลื อ กตั้ ง ที่ นี้ มี ก ารซื้ อ เสี ย งมาก...
มีคนใช้อานาจข่มขู่... เจ้าหน้าที่รั ฐ ไปเป็ น เครื่องมือหรือไปสนับสนุนผู้ ใด... การเลือกตั้งไม่บริสุ ทธิ์ยุติธ รรมนั้น
หมายถึง สภาจะเกิดการอลเวงขึ้น ท่านคงต้องยอมรับแล้วว่า ปฏิกิริยาของประชาชนที่มีต่อเรื่องนี้นั้นค่อนข้าง
จะรุนแรง” และข้อความอีกตอนหนึ่งที่ว่า :
“ผมได้ตระหนักถึงความสาคัญอันเป็นกรณีพิเศษ... มีความสาคัญอย่างยิ่ง เราต้องรับผิดชอบ
ทั้งกระบวนการและผล แต่เดิมเราบอกว่า ส.ส. เป็นผลิตผลของสังคม แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะต้องถือเสียว่าเราคือคนหนึ่ง
ของสังคมนั้น ๆ แล้วเราเป็นคนสาคัญคงจะต้องไปร่วมรับผิดชอบ” นอกจากนั้น ผมยังขอร้องต่อคนมหาดไทย
ทั้งหลายให้ยึดมั่นในความยุติธรรม และการส่งเสริมคนดี ดังทีผ่ มกล่าวว่า :
“หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นของท้องถิ่นหรือของระดับใด
เราคงต้องยึดหลักความบริสุทธิ์ ยุติธรรม... สิ่งที่เราจะต้องช่วยกันก็คือ การส่งเสริมให้คนดีมีคุณธรรม คนที่เสียสละ
คนที่เห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองได้มีโอกาสในการที่จะเข้ามารับใช้โดยผ่านระบบการเลือกตั้ง” และให้ปฏิบัติ
ตามอานาจหน้าที่อย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์ของชาติโดยส่วนรวม คือ
“สิ่งที่เราต้องจัดการกันให้เด็ดขาดลงไปก็คือ การป้องกันการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คือการทุจ ริ ต หรื อการใช้ เงิน ให้ ได้มาซึ่งความเป็ นผู้ แทน ซึ่งถ้ าเป็นเช่นนี้ แล้ ว เราก็จะได้ผู้ แทนที่ล งทุนด้ว ยเงิ น

- ๕๒๖ และเข้ามาโดยไม่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม เมื่อเป็นเช่นนี้ถึงแม้จะมีเพียงส่วนหนึ่งหรือไม่มาก แต่ก็สามารถ
จะทาให้ระบบของประชาธิปไตยเสียหาย”
๑.๒ การให้ความรู้ให้การศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตย และการใช้สิทธิเลือกตั้งที่ถูกต้อง
แก่ประชาชน
นอกจากการอานวยความสะดวกให้ประชาชนไปใช้สิทธิให้มากที่สุดแล้ว คนมหาดไทย
จะต้องช่วยกันขจัดปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงและการใช้อิทธิพลข่มขู่ประชาชนให้ใช้สิทธิโดยวิธีการต่าง ๆ
แต่ที่สาคัญที่สุดก็คือ การให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อให้เห็นความสาคัญของการใช้สิทธิ
ใช้เสียงในระบอบประชาธิปไตย ดังที่ผมได้เคยกล่าวในเรื่องนี้ไว้ว่า
“คาว่าใช้สิทธิมากอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องให้ถูกต้องคือ การให้การศึกษา ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ ทาทุกอย่างให้มันง่ายอย่าให้มันยาก อย่าทาให้ยุ่ง” และผมได้เคยกล่าวถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ
ขายเสียงว่า :
“ผมคิดว่าในอุดมการณ์นั้นป้องกันได้ โดยจะต้อ งทาให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ให้ความรู้
ในเรื่องของระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยฝึกฝนกันมาตั้งแต่หมู่บ้าน ตาบล”
ภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงมิได้สิ้นสุดหรือสาเร็จผลเพียงแต่การดาเนินการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปด้ว ยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เท่านั้น หากแต่จะต้อ งพิจารณาต่อเนื่องไปถึงผลแห่งการใช้สิทธิเลือกตั้ง
ของประชาชนว่ามีการใช้สิทธิอย่างอิสระและมีความเข้าใจถึงความสาคัญของการเลือกตั้งกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด
“การที่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยจะทางานให้ดี จะทางานให้ถูกใจกับผู้คนนั้น
คนมหาดไทยจะต้องรับผิดชอบ ในทุกเรื่อง และเป็นความรับผิดชอบที่ต่อเนื่อง โดยไม่จาเป็นต้องบอกว่าใคร
รับผิดชอบ แต่อยู่ที่ตัวระบบ ตัวสถาบันมหาดไทย ภายใต้ปรัชญาของการบริหารราชการของเรา”
๒ แนวความคิดด้านการปกครอง
แนวความคิ ด ของผมในด้ า นการปกครอง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายในการท างาน
ที่มุ่ งประโยชน์ สุ ข ของประชาชนเป็ น หลั ก ทั้ งนี้ อาจสรุป ได้ จากความเห็ นของผมที่ไ ด้เ คยกล่ า วมอบแนวทาง
การปฏิบัติราชการให้แก่นักปกครองทั้งหลายว่า :
“ความเป็นนักปกครองของท่านทั้งหลาย ถึงเวลาแล้วที่ต้องมาทบทวนบทบาทว่าท่ านจะเลือก
เป็น ผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครอง ที่ใช้คาว่าคุ้มครองเพื่อให้ท่านเห็นว่าขณะนี้ท่านต้องคุ้มครองไม่ใช่คนอย่างเดียว
ต้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชน
ต้องทนทุกข์อยู่กับความยากจน และเผชิญปัญหาหลายด้าน”
จากข้อความข้างต้นจะเห็ นได้ว่า ผมมีแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองที่แตกต่างไปจาก
ภาพลักษณ์เดิมส่วนหนึ่งของการปกครองที่เป็นลักษณะของการเป็น “ผู้ปกครอง” หรือเป็น “เจ้าคนนายคน”
“เป็ น เจ้ า เป็ น นายของประชาชน” ผมมิ ไ ด้ ป ฏิ เ สธบทบาทของนั ก ปกครองที่ มี ม าแต่ ดั้ ง เดิ ม ที่ บ รรพบุ รุ ษ
ของกระทรวงมหาดไทยสื บทอดแนวทางกัน มาจนถึงปัจจุ บั น แต่ ผ มได้ชี้ให้ เห็ นถึงจุดเด่นที่ส าคัญของบทบาท

- ๕๒๗ นักปกครองในอดีตที่ชนรุ่นหลังควรถือเป็นแบบอย่างพร้อมไปกับการปรับเปลี่ยนบทบาทบางส่วนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสังคม ดังนี้
๒.๑ บทบาทในการทาหน้าที่แทนประชาชนและเป็นที่พึ่งร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน
ความสาคัญของกระทรวงมหาดไทย และความภาคภูมิใจที่สืบ ทอดกัน มาแต่ในอดีต
ที่บรรพบุรุษของกระทรวงมหาดไทยได้สร้างสมต่อเนื่องกันมา ก็เพราะการที่นักปกครองในอดีตได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยการมีวิญญาณหรือจิตสานึกที่สาคัญคือ สานึกในการทาหน้าที่แทนประชาชน และการเป็นที่พึ่งในการแก้ไข
ความทุกข์ร้อนของประชาชน ผมได้เคยกล่าวไว้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ว่า
“ในจังหวัด ในอาเภอ จะเห็นได้ว่า ประชาชนหวังพึ่งนายอาเภอ หวังพึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การที่เขามาพึ่งเพราะมีความเชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน ใครมีทุ กข์ ก็ต้ องมาหา พวกเราเป็ น คนที่ร่ ว มทุก ข์ ร่ว มสุ ขกั บเขาอยู่แ ล้ ว นั่ นเป็น วิ ญญาณที่แ ท้จ ริ ง
เพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งท่านต้องเป็นตัวแทนของประชาชน เห็นอะไรที่ไม่ยุติธรรม เห็นอะไรที่ไม่ถูกต้อง อะไรที่เป็นสมบัติ
ของประชาชน เราต้องก้าวออกมา มีผู้ว่าราชการจังหวัดของเราหรือมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดของเรา หรือมีน ายอาเภอ
มีฝ่ายปกครองไปทาหน้าที่นี้อย่า งดียิ่ง และในประวัติศาสตร์ ที่พี่น้อ งประชาชนยกย่อ งพนักงานฝ่า ยปกครอง
ยกย่อ งผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด หรือ นายอ าเภอ ผมคิด ว่า หน้า ที่อัน นี้เ ป็น หน้า ที ่ ที่เขาเกิด ความเชื่ อถือ ศรัทธา
และไว้วางใจ”
๒.๒ บทบาทในการปกป้องคุ้มครองประชาชน
การปกครองในปัจจุบันจึงเป็นการดารงบทบาทอันดีงามของนักปกครองในอดีต ที่เป็นตัวแทน
และเป็ นที่ พึ่งของประชาชน ควบคู่ไปกั บการปรั บเปลี่ ยนบทบาทหรื อภาพลั กษณ์ ที่ไม่เหมาะสมบางส่ วนในอดี ต
ให้หมดไปและเพิ่มเติมบทบาทที่สาคัญในการปกป้องคุ้มครองประชาชนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ
๒.๒.๑ การคุ้มครองคน ซึ่งหมายถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป
๒.๒.๒ การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นการรักษาประโยชน์ส่วนรวม
ของคนทั้งชาติ
๒.๒.๓ การคุ้มครองผู้บ ริโ ภคเป็น การคุ้มครองและแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ
ของคนในสังคม
๒.๒.๔ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นการสร้างหลักประกันมิให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ในการดาเนินชีวิตอย่างปกติสุขของคนในสังคม
“เราต้องทาตัวเองให้คนทั้งหลายไว้วางใจ....
ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความสุจริต ความซื่อตรงต่อหน้าที่....
ความถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้องในเนื้อหา และเชื่อมั่นว่า
สิ่งที่ตัดสินใจทานั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม”

- ๕๒๘ นอกจากบทบาทที่สาคัญ ทั้ง ๒ ประการข้า งต้น แล้ว ผมได้เ คยให้แ นวคิด เกี่ย วกับ คุณ ธรรม
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 การอยากช่วยผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก
๔. มีความอดทนต่อความยากลาบาก
อย่างไรก็ตามสิ่งสาคัญที่ผมได้ย้าเสมอคือ ในปัจจุบันนี้นักปกครองจะต้องเพิ่มความเป็น “นักบริหาร”
ให้มากยิ่งขึ้น โดยการทาความเข้าใจในเรื่องระบบงานและเทคนิควิธีการบริหารงานสมัยใหม่ เพราะการที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอาเภอจะรักษาสถาบันหรือความเป็นผู้นาหรือเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานในพื้นที่ได้ดีหรือไม่
จะมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๒ สิ่ง คือความเป็นนักบริหาร และความเป็นผู้ที่มีวิญญาณของนักปกครอง
“งานราชการที่พวกเราทากันมักมีคนเข้าใจว่าทากับกระดาษ
บริหารกระดาษ เลยสนุกกับกระดาษกันใหญ่
แท้จริง การทางาน คือ การบริหารคน ไม่ใช่การบริหารกระดาษ”
๓. แนวความคิดด้านการบริหาร
ผมเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความคิดก้าวหน้า และเป็นตัวแทนของนักปกครองยุคใหม่ที่ให้ ความสาคัญ
กับการบริหารเป็นอย่างยิ่ง ผมให้ความสนใจศึกษาเทคนิควิทยาการการบริหารสมัยใหม่ และนามาปรับใช้ให้บังเกิดผล
ในการบริ หารราชการอยู่ เสมอ นอกจากนี้ ยังพยายามถ่ายทอดหลักการ เทคนิควิธีการบริห ารที่ ผ มได้นามาใช้
จนบังเกิดผลสาเร็จ เพื่อให้ข้าราชการมหาดไทยนาไปพัฒนาปรับปรุงวิธีการและทัศนคติในการทางานที่มุ่งหมาย
คือ ข้าราชการมหาดไทยควรเป็นทั้งนักปกครองและนักบริหาร ดังที่ผมได้เคยสรุปไว้ว่า :
“จุดยืนของกระทรวงมหาดไทยนั้น ยึดมั่นในสภาพของความเป็นนักปกครอง ความเป็นนักบริหาร”
และข้อความที่เคยร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตระหนักถึงความสาคัญของการเป็น
นักบริหารที่ว่า :
“ในฐานะที่เป็นผู้นาผู้รับผิดชอบสูงสุดของจังหวัด และตัวท่านเองจะต้องเป็นผู้ที่รักษาสถาบัน
ของผู้ว่าราชการจังหวัด สิ่งที่ต้องพิสูจ น์ว่าผู้ว่า ราชการจังหวัดเป็น ผู้นา หรือ เป็น ผู้รับ ผิดชอบการบริห ารงาน
ในจังหวัดได้ดี จะมีองค์ประกอบ ๒ สิ่ง คือ ความเป็นนักบริห าร และความเป็น ผู้ที่มีวิญญาณเป็น นักปกครอง
แต่ความเป็นนักบริหารจะต้องให้ปรากฏ”
กรอบแนวความคิดในด้านการบริหาร แบ่งได้ ดังนี้
๓.๑ หลักการบริหารที่เหมาะสมกับงานกระทรวงมหาดไทย ลักษณะของการบริหารราชการ
ต้องถือหลักการบริหารการพัฒนา (Development Administration) เพราะการบริหารการพัฒนาเป็นการบริหาร
เพื่อความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ยึดถือเป้าหมายเป็นหลัก และเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่ที่ประโยชน์ที่จะเกิด ขึ้น
กับประชาชนและประเทศชาติ เป็นการบริหารที่มองไปข้างหน้า และต้องมีการผนึกกาลัง/รวมกาลัง เพื่อแก้ไข

- ๕๒๙ ปัญหาให้สาเร็จลุล่วง เพื่อให้สังคมร่มเย็นสงบสุข ความคิดของผมปรากฏในคาบรรยายพิเศษ เรื่องยุทธศาสตร์
การบริหารและพัฒนาจังหวัด ตอนหนึ่งว่า :
“การบริหารยึดหลักการบริหารการพัฒนา และเน้นไปที่จังหวัด การบริ หารการพัฒนาจะถือเอา
เป้าหมายมีลักษณะรวมกาลังเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไข ซึ่งต่างจากการประสานงานเป็นโครงการ หรืองาน...การบริหาร
การพัฒนามองไปข้างหน้ามีเป้าหมาย ถ้าซื้อตุ่มอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ใช่การบริห ารการพัฒ นาเพราะไม่สามารถ
โยงให้เห็นว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการซื้อตุ่มอย่างไร...”
๓.๒ คุณสมบัติลักษณะของนักบริหารมหาดไทย นักบริหารที่กระทรวงมหาดไทยต้องการ/
คาดหวัง ต้องเป็นนักบริหารการพัฒนาที่มีจิตสานึก/วิญญาณของนักปกครอง คือ การปกป้องคุ้มครองประชาชน
และเป็ น ที่พึ่ งของประชาชน นั ก บริ ห ารต้ องปรั บแนวคิ ดและทัศ นคติที่ จะนาไปสู่ ก ารมีพ ฤติ กรรมที่เ หมาะสม
ในการทางาน เพื่อให้ได้รับผลสาเร็จ ไปถึงประชาชน ทัศนคติและพฤติกรรมจะมี ความสัมพันธ์กันในเชิงที่เป็นเหตุ
เป็นผลกัน ดังแผนภูมิข้างล่างนี้
A --------------> B------------> C
A = Attitude ทัศนคติ ทัศนคตินักบริหาร คือการทางานเพื่อประชาชน
B = Behavior พฤติกรรม การบริหารที่คานึงถึงประโยชน์ประชาชน
C = Consequence ผลการกระทามี Impact ต่อประชาชน
คุณสมบัติของนักบริหารที่ผมมุ่งหวัง จะต้องประกอบด้วย องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ภาวะผู้ น า คนที่ จ ะเป็ น หั ว หน้ า คนหรื อ บริ ห ารคน จะต้ อ งมี ภ าวะผู้ น า หากไม่ มี
ก็จาเป็นต้องสร้างให้ได้ด้วยตนเอง คนอื่นไม่สามารถช่วยได้ ภาวะผู้นาเกิดจากการสร้างหรือการพัฒนาตัวเอง
(๒) ทัศนคติ เป็นสิ่งสาคัญยิ่งสาหรับผู้บริหารและข้าราชการโดยส่วนรวมที่ต้องปรับทัศนคติ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และทัศนคติที่เหมาะสม ประกอบด้วย
๑) ทัศนคติผู้บ ริการประชาชน (Service Minded) จะต้องมีความสานึกในฐานะ
ผู้บริหาร โดยปรับทัศนคติให้ได้ว่า การให้บริการกับประชาชนหรือการทางานให้กับประชาชนไม่ใช่เป็นความเมตตา
กรุณาของข้าราชการแต่เป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนที่จะได้รับบริการจากทางราชการ
๒) ทัศนคติเกี่ยวกับความสาเร็จของงาน ความสาเร็จของงานอยู่ ที่ว่างานนั้นได้ผลสาเร็จ
ตรงกับความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือไม่งานมีผลกระทบ (Impact) กับประชาชน
หรือไม่
๓) ทัศนคติเกี่ยวกับเวลา (ปฏิบัติงาน) ต้องให้ความสาคัญกับเวลาอย่างเต็มที่ เพราะเวลา
เป็นเรื่องสาคัญและมีค่าต่อประชาชน การทางานหรือให้บริการที่ล่าช้าจึงเปรียบเสมือนการไม่บริการ
๔) ทัศนคติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของงาน ต้องถือเอาเป้าหมายสูงสุดคือประชาชน
(๓) ความสามารถ พิจารณาที่การทางานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
(๔) ความรู้ หมายถึง ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน ได้แก่ รู้เรื่องนโยบาย รู้ภารกิจขององค์การ
รู้ภารกิจของตนเอง

- ๕๓๐ (๕) ประสบการณ์ จากการดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา
(๖) ความเป็นสากล หมายถึง ความพร้อมของนักบริหารมหาดไทยสมัยใหม่ที่มีความตระหนัก
ถึงการกระจายอานาจ (Decentralization) การมองการณ์ไกลที่มีผลกระทบในระดับสากล (Internationalization)
และการสนับสนุนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (Privatization/NGO)
๓.๓ เทคนิควิธีการบริหารงาน
การบริหารงานในปัจจุบัน นักบริหารจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ
บริหารงานควบคู่ไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ดังที่ผม เคยให้แง่คิดในเรื่องนี้ว่า
“...มีข้อที่ผมคิดว่ามีความจาเป็นให้ข้อเสนอบางประการมีส่วนช่วยให้ท่านทั้งหลายได้ทางาน
อย่างเต็มที่ก็คือ ในหลักของเราก็คือการรู้แต่เพียงหน้าที่ความรับผิดชอบคงไม่พอ ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้
มากที่สุด ก็คือเทคนิคในการบริหารราชการจะมีส่วนร่วมมาผสมกลมกลืนหรือควบคู่กันเหมือนอย่างนักปกครอง
รุ่นก่อน ๆ เขาพูดถึงเรื่องศิลปะ ในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนพูดก็จะเปลี่ยนมาเป็นเทคนิค หรือวิธีการหรือการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหาร”
ผมได้กล่าวถึงเทคนิค/วิธีการบริหารงานให้ผู้บริหารและข้าราชการมหาดไทยระดับต่าง ๆ
รับไปเป็นแนวทางปฏิบัติหลายประการ อาทิ
(๑) วิธีการทางาน ควรประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ ๘ ประการ คือ
๑) นโยบายต้องแน่ชัด
๒) แผนงาน ใช้แผนเป็นเครื่องมือประกอบกับการมีระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยถูกต้อง
๓) กาหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติรองรับ
๔) มีระบบบริหาร
๕) ระเบียบวิธีปฏิบัติแน่นอน ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้
๖) มีการกาหนดองค์กรและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
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) มีแผนปฏิบัติที่จะดาเนินการใน
เรื่องต่อไป
๒) OSCE (Objective Structural Critical Evaluation) ซึ่ ง มี ก ารน ามาปรั บ ใช้
เป็น OSPE (Objective Structural Performance Evaluation) โดยมีหลักการที่สาคัญในการบริหารหรือแก้ ไข
ปัญหาให้สาเร็จลุล่วงภายใต้เวลาอันจากัด

- ๕๓๑ ๓) การทางานอย่างเป็นระบบซึ่งประกอบด้วยการคิด ซึ่งต้องคิดทั้งระบบและมองไป
ข้างหน้าและการจัดแบ่งลักษณะงานออกเป็นส่ว น ๆ เช่น (๑) งานประจา (๒) งานบริห าร (๓) งานนโยบาย
และ (๔) งานเฉพาะหน้า
๔) การวิเคราะห์สถานการณ์และกาหนดยุทธศาสตร์ในการทางาน เนื่องจากการบริหาร
ราชการในปัจจุบันเป็นการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตยภายใต้การบริหาร และการกากับดูแลของผู้แทน
ประชาชนและเป็นการบริหารงานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และแรงกดดันต่าง ๆ ที่ต้องคานึง ได้แก่
- การเปลี่ยนแปลงของสังคมนานาชาติ ได้แก่ การกีดกันทางการค้า การสื่อสาร
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทาให้ทุกคนสามารถรับฟังข่าวสารได้พร้อม ๆ กันทุกมุมโลก และความเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกที่มุ่งไปสู่สันติภาพและประชาธิปไตย
- กระแสความต้องการต่าง ๆ ที่เรียกว่า New World Order ได้แก่ ประชาธิปไตย
การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง สิทธิมนุษยชน การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม
- ปั ญ หาระดั บ ภู มิ ภ าคในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ได้ แ ก่ การแสวงหา
สันติภาพ และความร่วมมือระดับภูมิภาค
- ปัญหาระดับประเทศที่สาคัญก็คือ ความยากจนของประชาชน และกระแส
เรียกร้องในการปกครองตนเองที่เป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน และปัญหา
สิ่งแวดล้อม
- แรงกดดันที่มีต่อผู้บริหารภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งผู้บริหารในระบบ
ราชการมี ฐ านะเป็ น ผู้ น านโยบายที่ ฝ่ า ยการเมื อ งก าหนดขึ้ น ไปปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ ผ ล แรงกดดั น ดั ง กล่ า วคื อ
(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
ผมในฐานะของนั ก บริ ห ารที่ มีวิ ญ ญาณของนั กปกครองที่ ค านึ ง ถึ ง ประชาชนเป็ น ที่ตั้ ง แล้ ว
เราต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่มีความสามารถโดดเด่นและมีผลงานดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ งานราชการ
ที่รับผิดชอบด้วย
หลักการและแนวความคิดด้านประชาสัมพัน ธ์ที่ ผ มยึดถือและมีส่ว นสนับ สนุน ความสาเร็จ
ในด้านการประชาสัมพันธ์ของผม อาจสรุปเป็นประเด็นสาคัญ ๆ ได้ ๔ ประการ คือ
ประการแรก การบริหารกับการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ควบคู่กัน การบริหารกับการประชาสัมพันธ์
เป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ออก และจะต้องดาเนินการควบคู่กันไปโดยตลอด ผมได้ถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวให้นักบริหาร
ในกระทรวงมหาดไทยให้ความสนใจกับงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้
“ผมคิดว่าเราคงยอมรับตรงกันว่าการบริหารกับการประชาสัมพันธ์ต้องไปควบคู่กันนักบริหาร
กับ นักประชาสัม พัน ธ์ต้อ งทางานควบคู่กันเหมือนกับที่กระทรวงมหาดไทยถือ ว่า สื่อ มวลชนเป็น ผู้ร่ว มงาน...

- ๕๓๒ นักบริหารกับนักประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นคน ๆ เดียวกัน การบริหารกับการประชาสัมพันธ์ จะต้องไปควบคู่กัน
เหมือนกับการเมืองกับการบริหารต้องเป็นเหรียญสองหน้า...”
ประการที่ ส อง สิ่ ง ส าคั ญ ที่ สุ ด ในการประชาสั ม พั น ธ์ คื อ เนื้ อ หาที่ ท าการประชาสั ม พั น ธ์
กล่าวคือ ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์ของหน่วยราชการนั้น มีวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี เช่น การแถลงข่าว การชี้แจง
ไปยังหนังสือพิมพ์ หรือการพูดจากับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง การปิดประกาศ การออกจุลสาร การแจกข่าว การออก/
ปิดประกาศ ฯลฯ หน่วยงานจึงจาเป็นต้องเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม แต่สิ่งที่สาคัญกว่าวิธีการสิ่งที่นาเสนอ หรือเนื้อหา
ที่ทาการประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้ที่จะทาการประชาสัมพันธ์ต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องที่จะทาการประชาสัมพันธ์
ก่อนแล้วจึงทาความเข้าใจให้บังเกิดขึ้นแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายดังที่ผมเคยกล่าวไว้ ในเรื่องนี้ว่า
“การแจกจุลสาร การแจกข่าว การปิดประกาศไว้ในที่ต่าง ๆ วิธีการเหล่านี้เป็นเพียงชี้ให้เห็น
ว่าเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ เนื้ อหาของมัน ความเข้าใจในเนื้อหาเพราะฉะนั้น
ถ้าในเรื่องสาคัญ...ผมอยากให้หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เข้าไป sit in…”
ประการที่สาม การประชาสัมพันธ์นั้น ต้องดาเนินการในลักษณะที่สร้างสรรค์และแก้ไขควบคู่
กัน ไป คือ พยายามทาความเข้าใจก่อ นเกิด ปัญหาหรื อก่อนที่จะดาเนิ นการต่า ง ๆ ที่มีผ ลหรื อมีความสั มพัน ธ์
กับประชาชน ในขณะเดียวกันก็ต้องรี บดาเนินการทันทีเมื่อมีเหตุการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้ น เพื่อเร่งสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ราษฎร
ประการที่สี่ ข้าราชการทุ กคนหรือคนในองค์กรทุก คน ต้องเป็ น นักประชาสั มพัน ธ์องค์ก ร
หรือหน่วยใดจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับของประชาชนหรือไม่อยู่ที่คนทุกคนในหน่วยงานต้องช่วยกัน
ดาเนินการรักษาชื่ อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการต้องปฏิบัติตน
ให้เป็น ผู้น าในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี จะต้องกระทาทุกวิถีทางให้ บ้านเมืองเจริญขึ้น
ดังที่ผมได้เคยกล่าวในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยไว้ว่า
“บุ คลากรของเราทุกคนนั้น เป็น นักประชาสั มพัน ธ์ บุคลากรของเราทุกคนนั้นเป็น ตัว แทน
ของกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่า เขาจะไปทาอะไรในทางที่ดี กระทรวงมหาดไทยก็จ ะได้รับ ผลดี หมายถึง ว่า
ประชาชนก็ได้รับผลดี แต่ถ้าไปทาอะไรไม่ดี กระทรวงมหาดไทยก็จะเสียหาย รัฐบาลก็จะเสียหายเพื่อนร่วมงาน
ของเราก็จะเสียหาย...”
๔. ข้อคิดสาหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
จากประสบการณ์การบริหารงานในตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง ประกอบกับความคิด อันกว้างไกล และความรู้
ในหลักทฤษฎีการบริหารงานสมัยใหม่ ผมได้สังเคราะห์องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนดังกล่าวจะเป็นข้อคิดเห็นและวิธีการ
ในการบริหารงานที่สะดวกในการทาความเข้าใจและนาไปปฏิบัติ อย่างเช่น
๔.๑ การบริหารงาน คือ การบริหารคน การใช้คนให้เป็น จากคาบรรยายที่ผมเคยกล่าวไว้ คือ :
“การบริหารที่แท้จริงแล้ว คือ การบริหารคน งาน เป็นผลิ ตผลของคน ถ้าเราบริหารคนเป็น บริหาร
ตัวเองเป็น งานก็จะเกิดผลตามมา”

- ๕๓๓ ๔.๒ การบริหาร คือ การพัฒนาคน นักบริหารพัฒนาลูกน้องให้มีความรู้ ความสามารถควบคู่ไปด้วย ดังที่ผม
ได้ยึดถือปฏิบัติอยู่สม่าเสมอและได้กล่าวในเรื่องนี้ไว้ว่า :
“ผมมีข้อเสนอแนะว่า คนเปลี่ยนได้ แต่สู้ปรับทัศนคติเขาไม่ได้...” และในความรู้สึกของผมเองที่ว่า :
“ผมชอบพัฒนาคน ผมมีลูกน้อง อะไรที่เขาต้องเซ็นไม่เซ็นไม่ได้ เซ็นผ่านก็ยังดี อ่านไม่อ่านต้องเซ็นทุกเรื่อง
ต้องมาผ่าน...”
๔.๓ การบริหารงานคือการแก้ไขปัญหา และการแก้ไขปัญหาคือการทางานร่วมกัน ต้องร่วมทางานกับผู้อื่น ร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ให้มากที่สุดและสร้างทีมงานให้ได้ดังที่ผมให้ข้อคิดไว้ว่า :
“จริง ๆ แล้ว บริหารงาน คือ บริหารคน บริหารงานคือ การแก้ไขปัญหา...” และ
“...ผู้ที่เป็นหัวหน้างานหน้าที่สาคัญประการหนึ่งคือ การที่จะทาให้คนในหน่วยงานร่วมมือกันทางาน
จะต้องเข้าใจในเรื่องการบริหารในลักษณะที่เป็นหมู่ เป็นคณะ เป็นองค์กร...”
๔.๔ การบริหารราชการมิใช่เรื่องส่วนตัวของคนหนึ่งคนใด (Impersonal) แต่ต้องทางานเป็น ทีม/สร้าง
ทีมงาน/ผนึกกาลังระหว่างหน่วยราชการ ต้องยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรประชาชน
๔.๕ การบริหารราชการ คือ การบริหารแผนให้ลุล่วงด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔.๖ วิธีการทางานต้องทางานอย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่วิธีคิดต้องคิดทั้งระบบ คือมองไปข้างหน้า และต้องแบ่ง
ลักษณะงานให้ดีเพื่อผู้บริหารจะได้มีเวลาทางานนโยบายได้มากที่สุด การแบ่งลักษณะงาน ได้แก่ (๑) งานประจา
(๒) งานบริหาร (๓) งานนโยบาย (๔) งานเฉพาะหน้า ต้องมอบหมายหรือกระจายอานาจออกไปให้มากที่สุด
๔.๗ วิธีการทางาน ควรทางานแบบคู่ขนาน หมายถึง การทางานไว้ล่วงหน้า โดยใช้การประสานภายใน
และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น
๔.๘ ข้าราชการมหาดไทยได้รับมอบอานาจหน้าที่ให้มา “บาบัดทุกข์บารุงสุข” แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม
ไม่ให้แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลาเนา จึงจาเป็นต้องมีจิตใจเสียสละอดทน ผนึกกาลังทุกฝ่ายทุกส่วนราชการ
ไม่จากัดเฉพาะภายในมหาดไทย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤติชาติ ที่กาลังเผชิญอยู่ ต้องพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
ของตนให้มีศักยภาพ เป็นศูนย์รวมที่จะแก้ปัญหาของชาติและชุมชน ด้วยความคิดที่ก้าวหน้า มีวิสัยทัศน์ มีความรอบรู้
ทั้งทางเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่ในโลกดิจิทัล
สาหรับเทคนิคแนวคิด ในการปฏิบัติงานของผมให้ประสบความสาเร็จ ก็เป็นไปตามดังที่ได้นาเสนอ
ข้างต้นมาแล้วนั้น ก็น่าจะมีคุณประโยชน์สาคัญต่อกระทรวงมหาดไทยและระบบราชการโดยส่วนรวม เนื่องจาก
เป็นแนวคิดที่ได้ผ่านการสังเคราะห์หรือประยุกต์หลักการทฤษฎี บริหารสมัยใหม่ ร่วมกับประสบการณ์ความสาเร็จ
จากการปฏิบัติงานจริงในตาแหน่งราชการที่สาคัญ ๆ ของผม โดยประโยชน์ของแนวคิดดังกล่าวนั้น หวังว่าจะส่งผล
ถึงประชาชนโดยส่วนรวมด้วย หากคนมหาดไทยและข้าราชการรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ จะได้นาไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติทั้งในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการต่อไปได้
********************

นายอารีย์ 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
- ปริ ญญาเอก ครุ ศาสตรดุษฎีบั ณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิช าการบริ ห ารการศึ กษา มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
- ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประวัติการอบรม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๗
ประวัติการรับราชการในตาแหน่งสาคัญ
- 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
ตาแหน่งสาคัญในปัจจุบัน ๘ ตาแหน่ง
๑. กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
๓. รองประธานมูลนิธิรักเมืองไทย
๔. รองประธานคณะกรรมการอานวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

- ๕๓๖ ๕. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สานักงานอาสากาชาดไทย สภากาชาดไทย
๖. ที่ปรึกษามูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
๗. อุปนายกและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยฟาฏอนี (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา)
๘. นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมวอลเล่ย์บอลสมัครเล่น แห่งประเทศไทย
ประวัติการทางานการเมืองในตาแหน่งสาคัญ
- ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๓
- ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘
- ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

สมาชิกวุฒิสภา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คติ/หลักปรัชญาสาคัญในการปฏิบัติราชการ
ความภาคภูมิใจของข้าราชการไม่ได้อยู่ ที่ตาแหน่ง หรือยศถาบรรดาศักดิ์ เท่านั้น แต่เ กียรติ และศักดิ์ศ รี
ที่มีความสาคัญสูงสุดของข้าราชการ คือ การทาหน้าที่ บาบัดทุกข์ บารุงสุข ให้กับประชาชนในฐานะเป็นผู้แทน
สนองงานตามที่พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือที่หลายท่านเคยได้ยินคาว่า “ข้าราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทาหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณ
ดังนั้น ข้าราชการ จึงมีความหมายที่มีพลังในตัวเอง เป็นเครื่องชี้นาให้ข้าราชการทุกคนมีกาลังใจที่จะทุ่มเท
ความสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยมีความสานึกที่ชัดเจนตรงกันตลอดเวลาที่เป็นข้าราชการว่า
ตามความประสงค์ของประชาชนตามแนวทางของพระองค์
ข้าราชการส่วนใหญ่เข้าใจดีว่ า การยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางมรสุมนานัปการในอาชีพ “ราชการ”
จนเกษียณอายุนั้น จะต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถ ความหนักแน่น รวมทั้งความมั่นคงชัดเจนในฐานะที่แท้จริง
ของ “ข้าราชการ”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙) เคยทรงมีรับสั่งเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักปกครองที่ว่า นอกจากความตั้งใจ
จริงและความฉลาดแล้ว จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงด้วย ดังพระราชดารัสตอนหนึ่งว่า
“ประการสาคัญที่สุด ตลอดเวลาที่ทางานจะต้องพยายามควบคุมทั้งกายและใจให้อยู่ใ นความสงบ
หนักแน่นและมั่นคง แน่นอน มีสติและความสารวม รอบคอบ โดยตลอดไม่ปล่อยให้ตื่นเต้น หวั่นไหวและฟุ้งซ่าน”
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ
๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นจังหวัดแรก ได้ใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
ผลงานที่สาคัญดังนี้
(๑) แก้ปัญหาความขัดแย้งในสงครามแบ่งแยกดินแดนและสงครามชิงประชาชนในพื้นที่ที่เปราะบาง
และมีผู้คนหลายเผ่าหลายพันธุ์ ทาหน้าที่ของความเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในลักษณะที่เป็น “ดินเนื้อเดียว”
กับผู้คนในท้องถิ่น และได้คิดวิธีบริหารแบบ “๓ ส” ขึ้นมา ดังนี้
๑) ส ตัวแรก เสมอภาค เน้นหนักที่ความเสมอภาคทางกฎหมาย ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างเสมอภาค

- ๕๓๗ ๒) ส ตัวที่สอง สุจริต คอร์รัปชันต้องไม่มี ห้ามเรียกเงินเรียกทองจากผู้ที่มาติดต่อ
๓) ส ตัวที่สาม สามัคคี อย่าไปแบ่งพรรคแบ่งพวก
นอกเหนือจากนโยบายเสมอภาค สุจริต และสามัคคีแล้ว ยังได้ดาเนินการอื่น ๆ ได้แก่ การเข้าหา
ประชาชน การเข้าถึงปัญหา เป็นรูปแบบหนึ่งของการทางานแบบเข้าถึงตัว และเข้าถึงหัวใจของประชาชน ทาสงคราม
ช่วงชิงประชาชนคือการทางานแบบลงไปทั้งตัว ที่ไหนมีง านเกี่ยวกับศาสนา ไม่ว่าจะเป็น พุทธหรือมุสลิมก็เข้าไปมี
ส่วนร่วมด้วย
๒.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ผลงานที่สาคัญดังนี้
(๑) แก้ปัญหาด้านการทามาหากินของผู้ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นปัญหาหลักของจังหวัด
สระบุรีในขณะนั้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ท้าทาย จึงได้คิดโครงการที่จะบรรเทาปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวสระบุรี
โครงการแรกคือ โครงการ “๓ น” ชื่อเต็มว่า โครงการ เนื้อ นม น้า ซึ่งดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการทากิน
ของเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
๑) เนื้อและนม คือโครงการส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงโคเนื้อและโคนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโคนม
ที่มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์โคนมในเวลาต่อมา
๒) ส่วนน้า คือโครงการสร้างแหล่งน้าเพื่อแหล่งอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้าน โดยให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเรื่องน้า ขุดคลองเพิ่มเติม และประสานความร่วมมือกับเอกชนในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้า เนื่องจาก
การแก้ไขปัญหาแหล่งน้าบางจุดอยู่ในพื้นที่ของเอกชน
(๒) แก้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ มีเรื่องราวที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการปล้นธนาคาร ธนาคารนครหลวงไทย
สาขาท่าเรือ โดยมีหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนชื่อ อารีย์ วงศ์อารยะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ด้วยการทางาน
แบบเกาะติดสถานการณ์จนสามารถจับกุมคนร้ายและสามารถนาเงินมาคืนธนาคาร
๒.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ผลงานที่สาคัญดังนี้
(๑) แก้ปัญหาความไม่สงบบริเวณชายแดน เพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากจังหวัด
ปราจีนบุรีมีลักษณะเป็น “เมืองทหาร” การประสานงานจึงเป็นหลักการสาคัญและมีความจาเป็นระหว่างฝ่ายปกครอง
กับฝ่ายทหาร ต้องลงไปคลุกคลีจนมีลักษณะที่เป็นดินเนื้อเดียวกัน ไม่ใช่นั่งทางานอยู่บนศาลากลางจังหวัดเท่านั้น
แต่จ ะต้องออกชายแดนตลอดเวลา เพราะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องการลักลอบค้าอาวุธสงครามรอยต่อชายแดน
รวมถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับตารวจ เนื่องจากมีการตั้งด่านตรวจ เพื่อตรวจตราความเคลื่อนไหว
ของโจรผู้ร้าย ซึ่งก่อปัญหาให้กับชาวบ้านธรรมดาทั่วไป ก็ได้สั่งให้ยกเลิกด่านลอย นี่เป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องบาบัดทุกข์
บารุงสุขให้แก่ชาวบ้านเหล่านั้น
๒.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลงานที่สาคัญดังนี้

- ๕๓๘ (๑) แก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรม ที่ได้ชื่อว่าเป็น
เมืองอู่ข้าวอู่น้าของประเทศ ปัญหาดังกล่ าวท้าทายความสามารถในด้านการเป็นนักพัฒนา เนื่องจากเป็นงานด้าน
พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน แม้ว่าการแก้ไขปัญหาทางด้านราคาผลผลิตเป็นไปอย่างยากลาบาก
แต่ห นทางนั้ น ก็ มีอยู่ ว่าควรจะต้อ งลดต้น ทุ น การผลิ ตให้ ได้ และวิธีก ารลดต้น ทุนที่ ส าคั ญ คื อการส่ ง เสริ มให้ มี
การใช้ปุ๋ย หมัก จึงริ เริ่มโครงการสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาระดับหมู่บ้านตาบล
โดยได้ว างแนวทางพัฒ นาหมู่บ้ านอย่างเป็ นระบบ มีการกาหนดองค์ป ระกอบมาตรฐานตัว ชี้วัดหมู่บ้านพัฒ นา
ให้ครอบคลุมวิถีความเป็นอยู่ที่จาเป็นของประชาชนแต่ ละหมู่บ้าน จานวน ๕๗ ตัว พร้อมทั้งได้ปรับปรุงเครื่องชี้วัด
ความจาเป็นพื้นฐาน (จ.ป.ฐ.) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ของจังหวัด ทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒.๕ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผลงานที่สาคัญดังนี้
(๑) เรื่ อ งเพชรซาอุ ดิ อ าระเบี ย การกลั่ น กรองส านวนการสอบสวนกรณี โ จรกรรมเครื่ อ งเพชร
คดีฆาตกรรมเจ้าหน้าที่สถานทูตซาอุดิอาระเบีย ๔ คน คดีการหายสาบสูญของนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบีย
(๒) เรื่องการกอบกู้เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ มีงานสาคัญ ๒ เรื่อง คือ การติดตามผู้สูญหาย
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์จลาจลซึ่งเต็มไปด้วยความซับซ้อนอ่อนไหวและส่งผลกระทบต่อความรัก
ความเข้าใจและความสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงภาพลักษณ์ของรัฐบาลในสายตาของต่างประเทศ
(๓) เรื่องการปรับปรุงการบริ หารการปกครองท้องถิ่น เกิดจากกระแสอุดมการณ์ประชาธิปไตยมาแรง
ในขณะนั้น กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกลไกหลักในการกากับดูแลการปกครองท้องถิ่นทุกระดับ แม้จะมีทิศทาง
ที่ชัดเจนที่จะพัฒนาประชาธิปไตย แต่ก็ไม่อาจต้านทางกระแสดังกล่าว โดยทัศนะเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
เรื่องประชาธิปไตยไม่ใช่เน้นการเลือกตั้ง แต่จาเป็นต้องเอาคนที่มีความสามารถมาทางาน จึงจะมีหลักประกัน
ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน
๒.๖ อธิบดีกรมที่ดิน
ผลงานที่สาคัญดังนี้
(๑) ได้ดาเนินโครงการต่อ เนื่อ งตามภารกิจ ของกรมที่ดิน เพื่อให้เป็น ไปตามนโยบายของรัฐ บาล
โดยเฉพาะงานจัดที่ดินเพื่อชาวนาชาวไร่ งานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
การรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อบริการประชาชน ทั้งได้นาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในสานักงานที่ดินเพื่อช่วย
ในการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม และรังวัดที่ดิน
๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาที่ประสบความสาเร็จ
หลักการในการทางาน การได้ชื่อว่าเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องทุ่มเทอุทิศชีวิตทั้งชีวิต
และจิตวิญญาณบริหารราชการแผ่นดินสนองเบื้องพระยุคลบาท ยึดมั่นในหลักการความถูกต้อง ทั้งในหลักนิติธรรม
โดยไม่หวั่นไหวต่อกระแสความกดดันใด ๆ ที่ไม่ถูกทานองคลองธรรม ซึ่งเป็นการทางานที่ทุ่มเทด้วยความรับผิดชอบ
และด้วยความมั่นอกมั่นใจในสุจริตของตนเอง

- ๕๓๙ เทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและการแก้ปัญหา ดังนี้
๓.๑ ปรับบทบาทให้เข้ากับสถานการณ์
นั ก ปกครองที่ ดี จ ะต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สถานการณ์ บทบาทเดิ ม ที่ เ คยคิ ด ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง
วั น นี้ อ าจจะไม่ ถู ก ต้ อ งแล้ ว ก็ ไ ด้ ดั ง นั้ น คงต้ อ งเปลี่ ย น เพื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ ประชาชน จะท าอะไรหรื อ อย่ า งไรก็ ไ ด้
ให้ประชาชนเขารักนายอาเภอ รักปลัดจังหวัด จะทาอะไรก็ได้ที่จะให้ผู้ใหญ่บ้าน กานัน คณะกรรมการสภาตาบล
เป็ น พวกให้ ไ ด้ เราจะขั ด แย้ ง กั น ไม่ ไ ด้ แ ล้ ว หน้ า ที่ ข องพวกเราทุ ก คนก็ คื อ จะต้ อ งท าให้ ฝ่ า ยการเมื อ งท้ อ งถิ่ น
เป็นพวกเราให้ได้ทั้งหมด เพราะว่าต่อไปเราต้องมองข้างหน้าว่า ไม่ใช่ทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบที่เรา จะเดินได้
อย่างสบายใจ จะมีขวากหนามเต็มไปหมดบางแห่งเราอาจจะถูกวางกับระเบิดเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นจะต้องเดินทาง
หลีกเลี่ยงขวากหนามทั้งหมด หลีกเลี่ยงกับระเบิดทั้งหลายเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทาง
๓.๒ นักปกครองจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้
ข้าราชการฝ่ายปกครองหรือมหาดไทยนั้น สิ่งที่เราต้องคิดในปัจจุบันคือต้องเป็นนักปลุกระดมมวลชน
ต้อ งมีม วลชนอยู่ใ นมือ เราจะอยู่ค นเดีย วไม่ไ ด้แ ล้ว ขณะนี้ปัญ หากาลัง จะเข้า มาล้อ มรอบตัว เราต้อ งมีพ วก
ดังนั้นต้องสร้างมวลชนของตนเองไว้ทุกแห่ง นายอาเภอทุกคน ปลัดอาเภอทุกคน เจ้าหน้าที่ของส่วนอาเภอทุกฝ่าย
ต้องเป็นพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทางานระดับพื้นที่ หัวใจสาคัญที่สุดคือ การเข้าถึงมวลชน ดังนั้นจะไปใช้
อานาจ หรือใช้บทบาทในทางที่ไม่ถูกต้องน่าจะทาไม่ได้แล้ว เพราะว่าหากทาเช่นนั้นก็จะเสียมวลชน นายอาเภอ
ทั้งหมด ปลัดจังหวัดทั้งหมดที่อยู่ทั่วประเทศคงจะเข้าใจว่าทาไมจาเป็นจะต้องมีมวลชนอยู่ในมือ อย่าไปขัดแย้ ง
กับ มวลชนในพื้น ที่ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกานั นผู้ ใหญ่บ้าน ถ้านายอาเภอคนไหนไปขัดแย้งกับกานัน ผู้ ใหญ่บ้าน
เรื่องผลประโยชน์ ถ้ามีเรื่องขึ้นจะย้ายนายอาเภอเรื่องอื่นไม่ว่า ถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นมีเรื่อง นายอาเภอ
จะต้ อ งไม่ มี เ รื่ อง จะต้ องพู ด กั บ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ านทุ ก คนรู้ เ รื่ อ ง เป็ น พวกเดี ย วกั น ในแต่ ล ะเดือ น อ าเภอไหน
ที่ยังไม่เคยทาต้องไปทาเสีย เดือนหนึ่งต้องคุยกับกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่บ้าน เชิญกันมากินข้าว เชิญเขามาเลี้ยงดู
เชิญมาทาความเข้าใจ ต้องเอาเป็นพวกที่พูดอย่างนี้สาคัญ มันเป็นเรื่องของสถาบัน
ทุก อย่ า งที่เ ราท ากัน มาตั้ ง แต่ ต้ น จนกระทั่ งถึ ง ปัจ จุ บัน เราทิ้ง ก านัน ผู้ ใ หญ่บ้ า นไม่ ได้ เ พราะก านั น
ผู้ใหญ่บ้านเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นสายเลือดของเราต้องเอามาเป็นพวกให้ได้ และถ้าทาได้ทั้งหมด ความมั่นคง
ความแน่ น อนจะอยู่ กับฝ่ ายปกครอง เรื่องนี้ สาคัญเพราะเครื่องมือของนายอาเภอนั้น ไม่มีอะไรมาก นอกจาก
ไม่ใช้กฎหมายแล้ว ก็คือ กาชับกานันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแล ทุกคนจะต้องมีมวลชน
ของตนเอง เพื่อความมั่น คงในการที่จ ะพัฒนา เพราะการที่เราสร้างมวลชนนั้น นอกเหนือไปจากความมั่นคง
ของเราแล้วจะช่วยในการที่เราจะพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนด้วย
๓.๓ ทางานสมัยใหม่ต้องใช้แผนและข้อมูล
การทางานในปัจจุบัน เราจะทางานแบบเป็นชิ้น ๆ อัน ๆ นั้นคงไม่ได้แล้ว คือเห็นอะไรวันนี้จะทาพรุ่งนี้
จะท าเป็ น เรื่ อ ง ๆ ไปนั้ น คงไม่ ไ ด้ แ ล้ ว ทุ ก อ าเภอจะต้ อ งมี แ ผนงานของตนเอง ตามที่ จั ง หวั ด เขาก าหนดไว้
ในแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด โดยในแต่ ล ะอ าเภอจะต้ อ งมี แ ผนงานรองรั บ เพราะฉะนั้ น แผนที่ เ ราท าขึ้ น ที่ อ าเภอ
จึงเป็นหั วใจและเป็นฐานสาคัญของแผนพัฒนาจังหวัด ทุกท่านต้องมีความรู้สึ กว่าแผนนั้นเป็นเครื่องมือสาคัญ

- ๕๔๐ ในการบริหารราชการของอาเภอ ในการจัดทาแผนนั้นข้อมูลเป็นเรื่องสาคัญมาก เรามีระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูล
นายอาเภอ ก็จาเป็นต้องมีระบบข้อมูลไว้ทุกอาเภอ เพราะฉะนั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องเอามาดู
ต้องเอามาประมวลทั้งระบบ อาทิ ต้องตรวจดูว่า กชช.๒ ค หรือข้อมูลในระดับตาบลแต่ละตาบลมีอย่างไรบ้าง
ความจ าเป็น พื้นฐาน (จปฐ.) ทั้งหมดมีกี่ตัว และเวลากาหนดแผนในการพัฒนาขึ้นมาแล้ว เราต้องดาเนิ นการ
ให้เป็นไปตามแผนนั้นไม่ใช่ทาตามโครงการของนายอาเภอ ผมถูกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีฯ ต่อว่าทุกปีว่า โครงการที่ทาระดับ ๑ นั้นเป็นโครงการของนายอาเภอ เพราะฉะนั้นเราต้องมีแผน
ซึ่งเป็นแผนที่กาหนดมาจากระบบข้อมูล กชช.๒ ค จปฐ. หรือระบบข้อมูลของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เขามีจากระบบ
ข้อมูล กชช.๒ ค จปฐ. หรือระบบข้อมูลของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เขามีอยู่ต้องเอามาประมวลแล้วมาจัดทาเป็นแผน
ของอาเภอให้เป็นแผนของทุกส่วนราชการซึ่งสามารถที่จะทางาน หรือพัฒนาในทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับความเป็นอยู่
ของประชาชนให้ครบถ้วน ถ้าทุกอาเภอจัดทาแผนได้อย่างนี้ และใช้ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลในระดับ ตาบล
เอามาใช้ ใ นการที่ จ ะก าหนดเป็ น แผนของอ าเภอ ก็ จ ะท าให้ ร ะบบในการจั ด ท าแผนของกรมการปกครอง
และกระทรวงมหาดไทย มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นระบบไปถึงสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพราะเราต้องรับเอานโยบายและแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาดาเนินการ
ในพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องศึกษาระบบข้อมูล ต้องรู้จักระบบ GIS ระบบ MIS เราจาเป็นต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้
แม้แต่ผู้ ว่าราชการจั งหวัดผมว่าต้องเอามาเรียนคอมพิวเตอร์ต้องเอาไปศึกษาวิธีใช้คอมพิวเตอร์ ต้องเรียก ข้อมูล
คอมพิว เตอร์ เป็น นายอาเภอยิ่งสาคัญใหญ่นายอาเภอต้องรู้ละเอียดมากกว่าผู้ ว่าราชการจังหวัด ต้องรู้ว่าจุดไหน
ของตาบลมีข้อมูลเป็นอย่างไรบ้าง น้าเป็นอย่างไร ถนนเป็นอย่างไร ความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร
จึงจาเป็นต้องอาศัยข้อมูลต้องสามารถเรียกใช้ได้ ผมเองก็ต้องเรียน เมื่อ ๓ ปีที่แล้วก็ไปเรียนระบบข้อมูลตอนเป็น
อธิบดีกรมที่ดิน ยิ่งต้องละเอียดใหญ่ เพราะภายใน ๖ เดือนจะต้องรู้หมด ผมก็ต้องไปเรียน ผมต้องรู้หมด มิฉะนั้น
ปกครองดูแลเขาไม่ได้ เพราะฉะนั้น สาหรับนายอาเภอทั้งหลาย ผมคิดว่าเรื่องนี้สาคัญและท่านจะต้องเก่งกว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะจะต้องรู้ละเอียดสามารถที่จะมีคอมพิวเตอร์ของตัวเองและเรียกข้อมูลมาดูได้ว่าขณะนี้
ในแต่ละตาบลมีปัญหาอะไร อะไรที่ทาแล้ว อะไรที่ยังไม่ได้ทา อันไหนที่ทาไปแล้วมีข้อบกพร่องตรงไหน ไม่ใช้ให้ คนอื่น
ไปดู พอเดินไปดูเขาก็บอกนี่แหล่งน้าขนาดนี้ใช้การไม่ได้แล้ว หรือว่าก๊ อกน้าเครื่องสูบน้าทั้งหลายใช้การไม่ได้แล้ว
ไม่เห็นมีใครไปดูเลย ไม่ได้รับการแก้ไข อย่างนี้ จะทาให้เสียหน้า เพราะฉะนั้นการตรวจสอบข้อมูลเป็นเรื่องสาคัญ
เวลาไปตรวจราชการก็ดี ก่อนจะไปสามารถเช็คข้อมูลในระดับตาบลรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไร เวลาเราไปดูทาให้
เรารู ้ล ะเอีย ด แต่ ถ้ า ไปแบบสุ่ ม ๆ สุ่ ม สี่ สุ่ ม ห้ า ไปเรื่ อ ย ๆ เขาให้ ไ ปตรวจก็ ไ ปคุ ย กั บ คนโน้ น ที ค นนั้ น ที ก็ จ บ
ไม่มีป ระโยชน์ เลย ถ้าหากว่าไม่มีข้อมูล อยู่ ในมือ เพราะฉะนั้นการทาแผนคือหั ว ใจส าคัญที่สุ ดของนายอาเภอ
ต่ อ ไปข้ า งหน้ า คนที่ เ ข้ า มาอยู่ ใ นกระทรวงมหาดไทยเข้ า มาในระดั บ ปลั ด อ าเภอ ก็ จ ะต้ อ งเป็ น คอมพิ ว เตอร์
ถ้าไม่เป็นคอมพิวเตอร์เขาก็ไม่เอา อันนี้ก็ขอฝากไว้
๓.๔ ต้องคิดแก้ไขปัญหาล่วงหน้า
อาทิ ปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติสาธารณภัยเป็นปัญหาสาคัญ เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็ต้องเอาใจใส่
ผมคิดว่าต้ องมองไปข้างหน้าในเรื่องของภัย ต่าง ๆ เหล่านี้ นายอาเภอทุกคนจะต้องมีแผนกาหนดไว้ล่ว งหน้า

- ๕๔๑ เพราะสิ่งเหล่านี้มักเกิดขึ้นทุกปี สามารถที่จะบอกไว้ในแผนว่าจะทาการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
สาธารณภัย น้าท่วม ภัยแล้งต่าง ๆ จะต้องมีแผนของตัวเองกาหนดไว้ล่วงหน้า ต้องเตรียมไว้ การเตรียมพร้อม
การดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นคูคลองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลเอาใจใส่ ใน
เรื่องของสิ่งอุปโภคต่าง ๆ ในกรณีที่น้าท่วม การระดมส่วนราชการต่าง ๆ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือขอให้กาหนดเป็นแผนไว้
เลย พอมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นก็สามารถทาได้ทันที อันนี้เป็นสิ่งที่จาเป็น
๓.๕ ต้องใช้งบประมาณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
สิ่งที่สาคัญที่สุดของฝ่ายปกครอง นายอาเภอต้องใช้มวลชนเป็น ไม่ใช่เฉพาะส่วนราชการที่มีเครื่องมือ
เท่านั้น ท่านต้องให้ผู้ใหญ่บ้าน กานันของท่าน ดูแลรักษามวลชนเป็นช่วง ๆ และใช้พลังมวลชนที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์
เรื่องนี้สาคัญและขอฝากเอาไว้ด้วย เพราะถ้าหากว่าเราทาในส่วนนี้ได้ จะทาให้งานการดูแลรักษา ซึ่งต่อไปจะเป็นงาน
หลักของกระทรวงมหาดไทยของกรมการปกครอง โดยนายอาเภอจะต้องฉลาดในเรื่องนี้ ผมต้องเรียนตรง ๆ ว่าสิ่งต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นโครงการ งบประมาณที่ต้องใช้ ต้องทาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ขณะนี้ทุกคนจ้องว่างบประมาณที่ได้ไปนั้น
จะเอาไปละลายแม่น้าหมด เขามองเราในทางที่ไม่ค่อยจะดีมองจังหวัดในทางที่ไม่ค่อยจะดี มองอาเภอในทางที่ไม่ค่อยดี
เพราะฉะนั้นการใช้เม็ดเงินที่จะทาโครงการต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถึงแม้ว่าผมรู้ว่าท่านทั้งหลายพยายามทาให้ดีที่สุดแล้ว
แต่ว่ามีสิ่งแวดล้อมภายนอกบังคับให้มีปัญหา ผมเองก็เข้าใจ แต่ว่าท่านจะทาอย่างไรก็แล้วแต่ต้องทาให้ดีให้ครบ
โครงการให้เป็นประโยชน์ อย่าไปคิดทาแบบสมัยก่อนว่าไม่เป็นไร ไม่มีคนไปดูหรอก อาทิ บอกว่าโครงการสร้างถนน
แต่ก็ไม่ได้สร้างจริง ขอให้ทุกคนโปรดเข้าใจว่า เราพยายามที่จะรักษาความอยู่ยงคงกะพันไม่ให้ใครมาด่าว่าเราเสีย ๆ
หาย ๆ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งอกตั้งใจทาในส่วนนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ เม็ดเงินทุกบาทต้องใช้ให้เกิดประโยชน์
ให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
๓.๖ ข้าราชการต้องมีจุดยืนที่แน่นอน
ข้าราชการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาล หน้าที่ของเรา คือ
ทาตามนโยบายอย่าไปแคร์ว่าคนนั้นเป็นรัฐบาล คนนั้ นเป็นนายกฯ หน้าที่ของเราข้าราชการคือ ทาตามนโยบาย
เมื่อนโยบายมีว่าอย่างไร เราต้องปฏิบัติตามนั้น เราจะไม่เล่นการเมืองในทางที่ผิด ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
หรือว่าฝ่ายปกครองนั้นต้องรู้จักการเมืองต้องทาการเมืองเป็นแต่จะไม่เล่นการเมืองในทางที่ผิด ต้องยืนให้มั่นคง
จุดยืนต้องแน่นอน ถ้าหากว่าพลิ้วไปเรื่อยเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่รอด แต่เสียหลักการเสียชื่ออย่างนั้น หมายถึงการเล่น
การเมืองหรือทาการเมืองอย่างสกปรกแล้วจะเสียหายสถาบัน ต้องยืนให้มั่น ผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปแข็งข้อ
แต่คาว่ายืนให้มั่นหมายความว่า ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ครบสมบูรณ์ อันไหนที่เราควรจะต้องเข้ากับเขา อันไหนที่ควร
จะทาให้เป็นไปตามนโยบาย อันไหนที่จะทาให้ได้ประโยชน์ส่วนรวม แต่ทุกอย่างต้องถือประชาชนเป็นหลักไม่ใช่
เอาตัวรอดเพราะถ้าหากทุกคนเอาตัวรอดหมด ผมว่าสถาบันกระทรวงมหาดไทยอยู่ไม่ได้และถ้าหากข้าราชการ
ของเราไปเข้ากับการเมืองฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ อีกหน่อยก็ไม่ต้องอยู่ เพราะถ้าเราเป็นฝักฝ่ายในรัฐบาลชุดนี้ พอรัฐบาล
ชุดใหม่มา เราก็ถูกย้ายแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปตลอด
ดังนั้น ต้องยืนให้มั่น จุดยืนต้องแน่นอน แต่ไม่ได้ไปทะเลาะ ไม่แนะนาให้ไปแข็งข้อ ไม่แนะนาให้ไป
ทะเลาะกับใคร แต่จุดยืนของเรา เราต้องรู้จักวิธีเอาใจทาอย่างไร วิธีที่จะทาให้เราสมประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

- ๕๔๒ ให้ประชาชนเขาสมประโยชน์ เราจะทาอย่างไรเราควรจะยืนอย่างไรให้เหมาะสม ข้าราชการต้องยืนให้ชัดเจน
เพราะนายอ าเภอนั้ น ส าคั ญ มาก ต้ อ งเข้ า ใจว่ า นายอ าเภอเป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของงานของกระทรวงมหาดไทย
เพราะฉะนั้น ความหวังของกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ที่นายอาเภอทั้งหลาย ผมก็พูดกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกครั้ง
ว่ า ต้ อ งดู แ ลกั น ให้ ดี เ พราะเราท าอะไรก็ ต้ อ งคิ ด ว่ า เราจะต้ อ งรั ก ษาสถาบั น ของเราให้ ดี ที่ สุ ด เท่ า ที่ เ ราท าได้
เพราะเราเกิดมาจากที่นี่ เกิดมาจากสิงห์ก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัย
๓.๗ ต้องวางตัวให้เหมาะแก่บุคคลและสถานการณ์
ผมอยากจะพู ด ถึ ง การวางตั ว ของเรา ผมขอยื น ยั น ว่ า นายอ าเภอนั้ น เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของ
กระทรวงมหาดไทยข้า ราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ของกรมการปกครอง ถือ ว่า เป็ น
ข้าราชการที่มีความสาคัญที่ จะสร้างให้กระทรวงมหาดไทยอยู่รอดปลอดภัยได้ เพราะฉะนั้นการวางตัวในส่วนนี้
จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ค วามส าคั ญ ท่า นจะต้ อ งวางตั ว อย่ า งไร การวางตั ว ของท่ า นนั้ น มี ห ลายสถานะกั บ การเมื อ งนั้ น
ท่านจะวางตัว อย่ า งไร กั บ เพื่ อนข้าราชการของทุก ส่ ว นราชการท่ านจะวางตั ว อย่างไร กับ ฝ่ า ยท้อ งถิ่ นต่า ง ๆ
นายอ าเภอต้ อ งวางตั วอย่ างไรที่ จะให้ เขาเกิ ดความรู้ สึ กเกรงอกเกรงใจเรา และการวางตัวกั บพี่ น้ องประชาชน
ท่านนายอาเภอกับคณะของพวกเราที่อยู่ฝ่ายปกครองจะวางตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มันเป็นเรื่องยาก
ฉะนั้นต้องวางตัวให้ดี ต้องให้เขารัก นายอาเภอคือนักปลุกระดมมวลชนที่สาคัญ ต้องมีมวลชนอยู่ในมือเอาไว้ทางาน
ไม่ได้เอาไว้ทาในสิ่งที่ผิด เรามีเครื่องมือมวลชนของเรา คือทางานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของอาเภอ แต่ถ้ามี
การรังแกก็ต้องสู้ เพราะฉะนั้ นขณะนี้ พวกเราทั้งหลายต้องวางตัว อย่างไร ในสถานการณ์ปัจจุบันและก็มองไป
ในอนาคต ผมขอฝากไว้
๓.๘ ผนึกกาลังกันเพื่อรักษาสถาบัน
อันนี้เป็นปัจจัยสาคัญที่จะรักษาสถาบันของเรา เราไม่อยากจะเห็นสถาบันของเราแตกแยก ผมได้เคยพูด
แม้กระทั่งเรื่องแบ่งกระทรวงนี้ ผมก็ไม่ยอมถ้ายอมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้ว ถึงแม้ผมจะออกไปแล้วก็ตาม แต่ถ้ามา
แบ่งแยกในทางที่ไม่ถูกต้อง เราก็ต้องสู้ สู้เพื่อสถาบันของเรา ฝากไว้ด้วย การทาความดีคือการทางานให้ส ถาบันของ
เราเติบโต นั่นคือการต่อสู้ที่ถูกต้อง มีเวลาคุยกันก็เกือบชั่วโมง ก็คือว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจ ประเทศของเรานี้
ในทางการบริหารในทางการปกครอง พวกเราทั้งหลายมีส่วนสาคัญมากในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
เพราะถ้ า หากพวกเราท าไม่ ดี ห รื อ ไม่ ท าประโยชน์ ป่ า นนี้ ก็ ค งมี ปั ญหาไปแล้ ว บ้ า นเมื อ งของเราผ่ า นการต่ อ สู้
ในทางความคิด ตั้งแต่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อะไรต่ออะไรมายาวนาน พวกเราต่อสู้กันมาจนกระทั่งบ้านเมือง
อยู่ ร อดปลอดภัย เพราะฉะนั ้น เราต้อ งต่อ สู ้ต่อ ไปอีก การต่อ สู ้ใ นขณะนี ้ไ ม่ใ ช่ก ารต่อ สู ้ใ นเรื่อ งของความคิด
ในแง่ของลัทธิ แต่เป็นการต่อสู้ในทิศทางของโลกาภิวัตน์หรือความเปลี่ยนแปลงของสังคม การต่อสู้ที่จะรักษา
สถาบันของเราให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวม ก็ขอฝากไว้ เพราะสาคัญมาก และถึงแม้ว่าเราจะพบกัน
หลั งเกษีย ณอายุ ร าชการไป แต่ว่าผมก็คงไม่มีบทบาทในลั กษณะที่เป็นปลัดกระทรวงฯ ขอให้ มีความมั่นใจว่า
ในเรื่ อ งของกระทรวงมหาดไทย หรื อ ในเรื่ อ งของสถาบั น แล้ ว ถึ ง แม้ จ ะเกษี ย ณไปแล้ ว ก็ ยั ง รั ก และเป็ น ห่ ว ง
ขอให้ ทุ ก คนช่ ว ยกั น ท างานให้ กั บ กระทรวงมหาดไทยและประเทศชาติ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด เท่ า ที่ เ ราสามารถจะท าได้
และควรที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีที่จะทาให้ตนเองและหน่วยงานเกิดความเดือดร้อน

- ๕๔๓ ๔. ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้ได้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย
การเข้ามาเป็นข้าราชการคนหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย อาจเป็นเรื่องไม่ยากนัก แต่การไต่เต้าขึ้นไปจนถึง
ตาแหน่งปลั ดกระทรวงมหาดไทยกลายเป็ นความน่าพิศวงในทุกยุค ทุกสมัย ด้ว ยว่าเป็นตาแหน่งสู งสุ ดในฝ่ าย
ข้าราชการประจ า เป็ น ตาแหน่ งแห่ งเกีย รติย ศ เกียรติศักดิ์ มากด้ว ยบารมี และมีส ายการบังคั บ บัญชาโยงใย
ครอบคลุมไปทุกหัวระแหงของประเทศ มีข้าราชการใหญ่น้อยจนถึงกานันผู้ใหญ่บ้านคอยรับบัญชาอยู่ในทุกระดับ
ของโครงสร้างการปกครองของประเทศ ดังนั้น สิ่งสาคัญที่ทาให้ได้รับความไว้วางใจการยอมรับจนได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่
๔.๑ เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในวิถีอันถูกต้องของความเป็นข้าราชการประจา และได้ดารงตนในฐานะนักปกครอง
ที่ดี อันควรแก่หน้าที่ที่ได้รับมอบเป็นอย่างดีกับผู้บังคับบัญชา
๔.๒ การเข้าไปหาผู้ใหญ่คือการเข้าไปให้เขารู้และให้รู้จักถึงนโยบาย แนวคิด และวิธีการทางานไม่ใช่เข้าไป
ประจบประแจง
๔.๓ มีบุคลิกภาพที่เป็นทั้งนักบริหารและนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ และแนวคิดกว้างไกล มุ่งประสานประโยชน์
เพื่อส่วนรวม และพัฒนาความเป็นนักปกครองมีประสิทธิภาพ โดยเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบสูง
ในหน้าที่การงาน เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความเสมอต้นเสมอปลาย และเป็นคนจริงที่สามารถต่อสู้กับสถานการณ์ได้
ในทุกรูปแบบ
๔.๔ เป็ น คนตรงไปตรงมาและอยู่ ในกรอบปฏิบัติของระเบียบ กฎหมายและปฏิบัติ งานอย่างเฉียบขาด
รวดเร็วเกิดผลสาเร็จแก่ราชการอย่างดีเยี่ยม
๔.๕ เป็นข้าราชการมหาดไทยที่มีจิตวิญญาณการเป็นนักปกครองและผู้บริหารอย่างแท้จริง ปกป้องคุ้มครอง
ข้าราชการที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการและสุจริต ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการต่อสู้ในชีวิตในราชการ
๕. ข้อคิดสาหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้ผลสัมฤทธิ์
นักปกครองคือผู้รับใช้ประชาชน ความหมายที่แท้จริงของคาว่า “นักปกครอง” งานของกรมการปกครอง
ชื่อของ กรมการปกครอง ทาให้สมัยก่อนดูรู้สึกมันเป็นของขลัง แต่สมัยหลัง ๆ มาคาว่า “ปกครอง” มันจะทาให้
ผู้อื่นมองในเชิงว่า เราคือผู้ ปกครองเป็นชนชั้นปกครองทาให้ดูน่ารังเกียจ เพราะฉะนั้นก็จะถูกต่อว่าอยู่ตลอดเวลา
ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นยังใช้ระบบเจ้าขุนมูลนายยังใช้ระบบผู้ปกครอง หลายฝ่ายก็พยายามที่จะหาคาใหม่ คาว่า
“ปกครอง” ต่อไปจะเป็น “ผู้จัดการ” ให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายบริหาร คาว่า “ปกครอง” นี้คนฟังแล้วจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
มีหลายคนอยากจะเปลี่ยนแต่ผมไม่เห็นด้วย คือ พวกเราทั้งหลายต้องเข้าใจว่าคาว่า ปกครอง นี้ไม่ใช่ไปปกครองเขา
ไม่ใช่ไปใช้อานาจเหนือเขา แต่คาว่า “ปกครอง” นั้นหมายถึงการคุ้มครองดูแลให้ความช่วยเหลือและรับใช้เขา
เพราะฉะนั้ น คาจ ากัดความของคาว่า “ปกครอง” ต้องเปลี่ ยนไปตามกาลสมัยต้องยึดหลั กว่านักปกครองนั้น
คือผู้ที่ให้ความคุ้มครอง ให้ความช่วยเหลือ ให้ความสนับสนุนและเป็นผู้รับใช้ประชาชน ถ้าเราใช้คาจากัดความ

- ๕๔๔ ในลักษณะอย่า งนี้ และประชาชนเข้า ใจว่านักปกครองหรื อพวกเรานั้น คือผู้ที่จ ะช่ว ยเหลือให้ความคุ้ม ครอง
ถ้าเป็นอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนประชาชนก็จะให้ความเชื่อถือให้ความรัก ไม่เกิดความรังเกียจ
งานหน้ า ที่ ข องกระทรวงมหาดไทย หรื อ กระทรวงอื่ น ๆ ประชาชนเขาก็ จ ะบอกว่ า เป็ น ฝ่ า ยปกครอง
เพราะฉะนั้น คาพูดที่ว่า “ปกครอง” นี้ ไม่ว่าจะอยู่ไหนเราต้องทาความเข้าใจและชี้แจงให้ทุกฝ่ายเขาได้เข้าใจว่า
คือ คาจากัดความที่ผมได้พูดไว้ แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของเราต่อ ๆ ไปไม่ว่าเป็นปลัดอาเภอและเจ้าหน้าที่ที่จะมีต่อไป
ข้างหน้าขององค์การบริหารส่วนตาบล อะไรต่ออะไรหลาย ๆ อย่าง ที่ต้องอยู่ในความดูแล ความรับผิดชอบของท่าน
ทั้งหลาย จะต้องสร้ างความเข้า ใจในส่ ว นนี้ ว่า พวกเราทั้งหลายนั้น มีห น้าที่ คุ้มครองดู แล ให้ ความช่ว ยเหลื อ
และรั บ ใช้ประชาชนให้ เขาเกิดความสุ ข ไม่มีคาอื่นนอกเหนือไปจากคาต่าง ๆ ที่ผมพูดมานี้ เพราะฉะนั้นบทบาท
ของเราทุกคนที่จะต้องทาก็คือ ให้พี่น้องประชาชนเขาเกิดมีความรู้สึกว่าเราอยู่ที่ไหนเขามีความสุข เขามีความปลอดภัย
เขาได้รับความดูแลคุ้มกันจากพวกเรา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสาคัญมาก
เราต้องสอนให้เด็กๆ ข้าราชการที่เข้ารับการบรรจุให้ทางานอยู่ในพื้นที่ให้ประชาชนเขารักวิธีการทางาน
กับประชาชนควรจะมี ลักษณะอย่ า งไร ซึ่งผมมั กจะสอนน้ องๆ ที่ เคยร่ว มงานด้ ว ยเสมอว่ าวิธี การทางานกั บ
ประชาชนจะต้องทาให้ป ระชาชนเขาเกิดมีความรู้สึกว่าเรานี้เป็นพวกเดียวกับเขา จุดยืนของเรานี้ยืน อยู่ที่เขา
เพราะฉะนั้นต้องมีหลัก ๓ อย่างที่จะนาไปถ่ายทอดสู่เพื่อนๆ น้องข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยได้เข้าใจคือ
หลักคาถา ๓ ข้อ ในการทางานกับประชาชน คาถา ๓ ข้อนี้ ต้องเอาไปบอกเด็ก ๆ ของเราให้ไปทางาน
ข้อแรก จะต้องนับถือประชาชน แต่นับถืออย่างเดียวก็ไม่พอต้องให้ความไว้วางใจด้วย ถ้าไม่มีความรู้สึก
อันนี้อยู่ในใจความรู้สึกเป็นนักปกครองที่จะคอยใช้อานาจมันจะเป็นอยู่ในหัวใจของเราตลอด ดังนั้นเราจะต้องถอด
อานาจออก นับถือประชาชน และด้วยความไว้วางใจ
ข้อที่สอง ต้องช่วยเหลือประชาชน บวกด้วยความห่วงใย คือ ไม่ได้แค่ช่วย กลับต้องติดตามดูผลด้วย
ข้อที่สาม ต้องปกครองป้องกันเขาและด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของเขา
********************

- ๕๔๕ -

นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
ปลัดนายชนะศั
กระทรวงมหาดไทย
กดิ์ ยุวบูรณ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระหว่ระหว่
างวัางวั
นทีน่ที๑่ ๑ตุตุลลาคม
๒๕๔๐ - ๕ มีนาคม ๒๕๔๕
าคม ๒๕๔๐ – ๕ มีนาคม ๒๕๔๕

- 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
- โรงเรียนนายอาเภอรุ่นที่ ๑๒
- โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๑๐
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๒
ประวัติการรับราชการ
- ประจาแผนกสารบรรณ สานักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน
- ปลัดอาเภอตรี อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ประจาแผนกการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการ สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
- หัวหน้างานธุรการโท สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
- ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นโท นครหลวงกรุงเทพธนบุรี
- ปลัดอาเภอโท อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
- เจ้าพนักงานปกครอง ๖ หัวหน้าเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
- เจ้าพนักงานปกครอง ๗ หัวหน้าเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
- เจ้าพนักงานปกครอง ๗ หัวหน้าเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
- เจ้าพนักงานปกครอง ๗ หัวหน้าเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
- รองผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- รองอธิบดีกรมแรงงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- อธิบดีกรมที่ดิน
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- อธิบดีกรมการปกครอง
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย

- ๕๔๗ เกียรติคุณ :
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ
“เกียรติภูมิแห่งมหาดไทยคือการได้รับใช้ประเทศชาติและประชาชน”
ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย ที่ให้เกียรติผมในฐานะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาให้ข้อคิด
หลักการทางาน และบอกเล่าประสบการณ์ การทางานให้กับรุ่นน้องนักปกครองของกระทรวงมหาดไทยที่กาลังทา
หน้าที่ภารกิจทีย่ ิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจในการรับใช้ดูแลพี่น้องประชาชนในการบาบัดทุกข์บารุงสุขและรักษาความสงบ
เรียบร้อย สร้างความปลอดภัยและความเจริ ญให้แก่ชุมชน สังคม และบ้านเมือง โดยข้อเขียนนี้บรรจุไว้ใน “คู่มือ
การปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย” สาหรับผมแล้วการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เริ่มรับราชการในตาแหน่งพัฒนากร ๓ กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ จนดารงตาแหน่ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นระยะเวลา ๓๗ ปี โดยเกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นความภาคภูมิใจ
อย่างยิ่งและเป็นเกียรติอย่างสูงสุด แก่ตัวผมเองและกับครอบครัววงศ์ตระกูล มิใช่เพียงว่าตาแหน่งปลัดกระทรวง
เป็นตาแหน่งสูงที่สุดของข้าราชการประจาเท่านั้น แต่การได้ทางานรับใช้ประเทศชาติบ้านเมือง ได้มีโอกาสได้ดูแล
ทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนตามความตั้งใจของผมตั้งแต่ศึกษาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่สาคัญ
ได้ดาเนินตามรอยคุณพ่อของผม (นายชานาญ ยุวบูรณ์) อดีตอธิบดีกรมการปกครองในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ – พ.ศ. ๒๕๑๑
ผู้ซง่ึ เป็นแบบอย่างและมีส่วนสาคัญในการหล่อหลอมแนวคิดและเป้าหมายในชีวิตการทางานของผมในกระทรวงมหาดไทย
ตลอดมา ผมได้ทุ่มเทกับการทางานอย่างเต็มที่ และมีความสุขกับการทางานแม้งานจะหนักจะเหนื่อย เผชิญกับแรงกดดัน
มีปัญหาอุปสรรคมาให้ขบคิดและแก้ไขบ้าง แต่เรียกได้ว่าเป็น งานที่รักและภาคภูมิใจ รวมถึงเป็น ความทรงจา
และยังคงมีความรักและผูกพันกับกระทรวงมหาดไทยเรื่อยมา แม้ผมจะเกษียณอายุราชการมาเกือบ ๒๐ ปีแล้ว
การได้เป็นชาวมหาดไทยเปรียบเสมือนการเป็นสมาชิกของอีกครอบครัวหนึ่ งของผม ทั้งอดีตผู้บังคับบัญชาและอดีต
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็เปรียบเสมือนพี่น้องที่ยังคงเคารพรักและเมตตา ยังระลึกถึงและห่วงใยกันอยู่เสมอ กล่าวได้ว่า
ครอบครัวมหาดไทยมีความเข้มแข็งและไม่เคยทอดทิ้งกัน
ผมมีช่วงเวลาที่ประทับใจมากมายในครอบครัว มหาดไทยนี้ ซึ่งเป็นการยากที่จะบอกว่าช่วงใดประทับใจ
มากที่สุด เพราะแต่ละช่วงเวลา แต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย หรือแต่ละตาแหน่งที่ต้องทาหน้าที่ล้วนมีความประทับใจ
แตกต่างหลากหลายกันไป แต่ในที่สุดได้มีเหตุการณ์ที่ทาให้ผมสามารถตอบได้ว่าประทับใจการทางานในช่วงใดมากที่สุด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ ๓ ปีที่แล้ว เมื่อผมได้ล้มป่วยลงจากโรคหลอดเลือดในสมอง โดยมีอาการเส้นเลือดในสมองแตก
เฉียบพลันเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณหมอได้ทาการผ่าตัดสมองด้วยวิธีการเปิดกะโหลกและช่วยชีวิตผม
สาเร็จในที่สุด และช่วงระยะเวลา ๑-๒ เดือน ที่ร่างกายของผมเริ่มฟื้นตัว สมองเริ่มฟื้นฟู ความทรงจาต่าง ๆ เริ่มกลับคืนมา
ภรรยาและลูกของผมเล่าให้ฟังว่า สิ่งที่ผมพูด สื่อสารออกมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในช่วงเวลาที่ผมปฏิบัติงานเป็น

- ๕๔๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ - พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยพูดเสมือนอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รับเสด็จ
และปฏิบัติงานสนองพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความทรงจาเหล่านี้คงอยู่ในจิตใต้สานึก
ของผมตลอดมา และตระหนักได้ว่าจะคงอยู่ตลอดไป เพราะเป็นความปลาบปลื้มปิติและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ได้มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้ทั้งสองพระองค์ในช่วงที่ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผมยังจาได้ดี
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ได้เสด็จพระราชดาเนินตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ที่ทรงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดาเนินการพัฒนาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ก วง
บริเวณพื้น ที่ห มู่บ้านศาลาปางศักดิ์ ตาบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด ไปจรดขอบอ่างเก็บ น้าแม่กวง โดยให้มี
การปรับปรุง พื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ต้นน้าลาธารมีความชุ่มชื้น สามารถทากินได้ สร้างอ่างเก็บน้าเพื่อจัดหาน้า
สนับสนุนพื้นที่จัดสรร โดยให้ราษฎรซึ่งทากินอยู่ทั่วไปในเขตโครงการฯ ย้ายมาอยู่อาศัยและทากินรวมเป็นหลักแหล่ง
และพัฒนาพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้าล าธารของโครงการนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป รวมถึงพื้นที่บริเวณที่ป่าไม้
ถูกทาลายให้เร่งปลูกป่าพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ที่เสื่อมโทรมเหล่านี้ ให้เป็นแหล่งต้นน้าลาธารที่สมบูรณ์ของอ่างเก็บน้าแม่กวง
ต่อไป ซึ่งการดาเนินงานพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงให้ใช้แนวทางการดาเนินงานเช่นเดียวกันกับการศึกษาทดลอง
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริที่ประสบความสาเร็จมาแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๓๖ พระองค์ท่านได้เสด็จตรวจเยี่ยมการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว ซึ่งทรงได้พระราชทานพระราชดาริ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ขุนแม่กวงฯ ให้เหล่าข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผมยัง ได้รับใช้
ถวายงานพระองค์ท่า นและได้เ ฝ้า รับเสด็จ อีกหลายครั้งในฐานะพ่อเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ทาให้ผมได้ สานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเท ทรงงานหนักเพื่อพวกเราปวงประชาชนชาวไทยตลอดมา
๓. ปัจจัยความสาเร็จที่ส่งผลให้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย
หลักธรรมาภิบาล : หลักการปกครองที่ดีที่ไม่เคยตาย
สาหรับหลักในการทางาน ผมขอยกหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหลักในการบริหารจัดการที่ดีที่ใช้ได้ทุกยุคสมัย
ครอบคลุ ม และใช้ได้ กับ การบริ ห ารงานในทุกสาขา โดยเฉพาะอย่า งยิ่งด้า นการปกครอง ซึ่งการปกครองที่ ดี
จะต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานดังกล่าวอย่างน้อย ๖ ประการ ได้แก่
(๑) หลักนิติธรรม ซึ่งหมายความถึงหลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย โดยการตรากฎหมาย กาหนดกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ต้องเป็นธรรม เหมาะสมทันยุคสมัย คานึงถึงสิทธิเสรีภาพ เป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างเสมอภาค
ในสังคม หลักการนี้ สาคัญอย่างยิ่งสาหรับภาครัฐที่เป็นผู้กาหนดกฎระเบียบให้กับประชาชนถือปฏิบัติ
(๒) หลัก คุณ ธรรม หมายถึง การยึ ด ถื อความถูก ต้ อง ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต เป็น ที่ตั้ ง นอกจากนี้ ต้ องจริง ใจ
ขยันหมั่นเพียร และมีระเบียบวินัย

- ๕๔๙ (๓) หลั กความโปร่ ง ใส สร้ า งความไว้ ว างใจทั้ งในหน่ ว ยงาน (ผู้ บัง คั บบั ญ ชาและผู้ ใต้ บั งคั บ บัญ ชา)
และนอกหน่วยงานโดยเฉพาะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร และมีกลไกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้
(๔) หลักความมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และแสดงความคิดเห็น โดยมีช่องทาง
หรือกลไกให้ ประชาชนเข้ามามีส่ว นร่ว ม ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความเห็น สาธารณะ การเปิดให้มีประชาพิจารณ์
การแสดงประชามติต่าง ๆ ยกตัวอย่างในกรณีที่เกิดประเด็นปัญหาขึ้น แนวทางแก้ไขโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมคือ
การให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายในลักษณะเป็นเครือข่าย (Policy
Network) เช่น ตัวแทนองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มผลประโยชน์หลัก และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
โดยให้คนเหล่านี้ได้เข้ามาพูดคุยเจรจากันอย่างมีเหตุมีผล โดยมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อขัดแย้งต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นให้หายไป และได้มาซึ่งความร่วมมือต่อกัน โดยจะต้องทาด้วยความจริงใจ ต้องตั้งใจที่จะแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสถานการณ์นั้น ต้องสนใจที่จะติดตามผลของการพูดคุยเจรจาให้ เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ และประการสุดท้าย
ต้องทาให้ฝ่ายที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับผู้อื่นหรือฝ่ายเสียงข้างน้อยไม่มีความรู้สึกเสียหน้าหรือพ่ายแพ้
(๕) หลักความรั บผิดชอบ ต้องมีความตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ และมีความสานึกรับผิดชอบต่อสั งคม
มองปัญหาและผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง มุ่งแก้ไขปัญหาบ้านเมือง และมองผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก
(๖) หลักความคุ้มค่า ต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม ประหยัด มัธยัสถ์ ในขณะเดียวกันต้องเกิดประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
นอกเหนือจากหลักการทั้ง ๖ ประการที่กล่าวมา ผมอยากเพิ่มเติมหลักการสาคัญที่คิดว่าน่าจะมี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน นั่นคือหลักการในการเป็นผู้นาที่ดี บางท่านอาจจะบอกว่าไม่จาเป็นเพราะไม่ได้
เป็ น ผู้ บ ริ ห าร ไม่ ได้ เ ป็ น ผู้ น าแต่ เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ แต่ ในความเป็ นจริง ผู้ นาทั้ งหลายไม่ ได้ เ กิด มาเป็น ผู้ นาแต่ ก าเนิ ด
แต่ต่างมีเส้นทางการเติบโตสั่งสมประสบการณ์ โดยเป็นผู้ปฏิบัติและลูกน้องมาก่อนทั้งสิ้น การขึ้นมาเป็นผู้นาได้ต้องมี
คุณสมบั ติส่ วนบุ คคลที่ส าคัญ เช่น ความจริ งใจ ความอดทน ความยุติธ รรม สามารถควบคุมอารมณ์ สามารถ
ในการแก้ไขปัญหายามฉุกเฉินได้ ฯลฯ และแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้นาต้องมีความรู้รอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่
และตาแหน่งที่ตัวเองรับผิดชอบ สามารถเข้าใจสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นประสานและใช้ประโยชน์จาก
กลุ่มบุคคลสร้างอานาจ ของกลุ่มเพื่อความสาเร็จขององค์การ นอกจากนี้ ผู้นาที่ดีที่สุด คือ ผู้นาที่ทาให้คาสั่งได้รับ
ความเชื่อถือ โดยอาศัยความจริงใจไม่ใช่อาศัยความดุดันหรือการสั่งการ และยังสามารถฝึกให้ผู้ตามเป็นผู้นาได้
เพื่อสร้างผู้นารุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น โดยต้องฝึกให้ทุกคนคิดอย่างผู้นา และที่สาคัญที่สุดผู้นาต้องมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
อนาคต ต้องมีจิตใจที่ชอบท้าท้ายต่อ การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น มีแนวทางที่สามารถจะเดินไปอย่างแจ่มชัด
มีความกล้าที่จะผลักดัน ประเมินและปรับปรุง เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายที่ต้องการ สรุปได้ว่าในภาพรวมผู้นาที่แท้จริง
จึงไม่ใช่ผู้นาตามตาแหน่งหน้าที่หรือผู้นาที่มีบุคลิกภาพของความเป็นผู้นาอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นผู้ นาที่มีหน้าที่
ที่ มี ค วามสามารถ ความรอบรู้ เข้ า ใจสถานการณ์ มองเห็ น ภาพรวมของทุ ก ส่ ว น มี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ค วามมุ่ ง มั่ น
ที่จะเปลี่ยนแปลงและเดินทางไปสู่ จุดหมายที่ต้องการเพื่อบรรลุ หน้าที่และภารกิจขององค์การ มีความบากบั่น
อุตสาหะ และมีภาพรวมของการเป็นผู้นาที่หลากหลาย (Multiple Leadership) ดังนั้นการบ่มเพาะและปลูกฝัง

- ๕๕๐ วิสัยทัศน์ผู้นาให้ผู้ตามหรือผู้ปฏิบัติได้รับรู้และเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวทางตรงตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของผู้นาได้ และการสร้างผู้นาที่มีคุณภาพให้แก่องค์กรต่อไปในอนาคตนับเป็นภารกิจสาคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าการปฏิบัติงานปกติตามหน้าที่ของผู้นา
๔. ข้อคิดสาหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ฝากไว้กับนักปกครองรุ่นใหม่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคปัจจุบันที่มีแต่ความการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่ทุกคนบนโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
ฉับพลัน ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างข้อมูล กระจายข่าวสารให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างว่องไวและกว้างขวาง อีกทั้งยังต้อง
เผชิ ญกั บ สิ่ งที่ ไม่ คาดคิด กับ วิก ฤตการแพร่ร ะบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โควิ ด 2019 การทางานของข้ าราชการ
กระทรวงมหาดไทยยิ่งต้องมีความยากลาบากและซับซ้อนมากขึ้น ที่สาคัญต้องเท่าทันโลก ต้องมีความพร้อมรับ
การเปลี่ย นแปลงของยุคสมัย ที่เปลี่ยนไป และปรับ ตัว ให้เท่าทัน กับ เหตุการณ์ ที่ไม่มีความแน่น อนและผันผวน
อยู่ตลอดเวลา ดังนี้
(๑) การบริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งในเรื่องการให้ข่าวสารข้อมูล การให้บริการออก
ใบอนุ ญาตและหนั งสื อส าคัญต่าง ๆ การแก้ไขปั ญหา ข้อร้ องเรี ยนต่างๆ ต้องมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
ตอบสนองความต้องการประชาชนผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง โดยระบบดิจิทัลที่ใช้กับประชาชนต้องง่ายต่อการเข้าถึง/
ใช้งาน และเหมาะสม ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่เพิ่มภาระแก่ประชาชน นอกจากนี้ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
กับประชาชนต้องมีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ ภายใต้อิทธิพลจาก social media ในปัจจุบันนอกจากการรับส่งข้อมูล
ข่าวสารจะต้องรวดเร็วและทั่วถึงแล้ว จะต้องมีการดูแลบริหารจัดการข้อมูลที่มีทั้งเรื่องจริงและเรื่องเท็จ เพื่อจะสื่อสาร
ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยา และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
(๒) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง สาหรับผมแล้ว ไม่ใช่แต่ผู้ นาเท่านั้นที่จะต้องพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา สาหรับพวกเราข้าราชการทุกระดับจาเป็นจะต้องหาความรู้ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บางครั้ง มีความยากลาบากในการรับมือกับสถานการณ์
ที่วิกฤติ การเกิดโรคระบาดโควิดเป็นตัวอย่างที่ดีที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม และทาให้การดารงชีวิตของมวลมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้เราต้องรีบพัฒนาตนเองเพื่อความอยู่รอด สิ่งสาคัญ
เบื้องต้นคือ การรู้จักตัวเองเป็นอย่างดี รู้ว่าควรจะต้องพัฒนาจุดใด และสภาพแวดล้อมของเราเป็นอย่างไร อะไร
เป็นสิ่งสาคัญที่จะนามาซึ่งความสาเร็จ เรียกได้ว่าต้อง “รู้เขา รู้เรา” ด้วยใจที่เป็นกลาง ประกอบกับจะต้องมีทักษะ
ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุและผล และสามารถนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาต่าง ๆ มาปรับใช้อย่างแยบคาย
เพื่อให้เกิดผลตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ที่สาคัญคือ แม้ว่าจะไม่ประสบความสาเร็จก็อย่าท้อถอยถอดใจ เราต้องการคน
ที่มีเลือดนักสู้ พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น สิ่งนี้จะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพให้บุคคลรอบข้างได้ประจักษ์
(๓) การสร้างทีมงาน โดยจะต้องเริ่มต้นจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน มีการวางแผนแบ่งความรับผิดชอบ
สิ่งสาคัญที่สุดของการทางานเป็นทีมคือ การสื่อสารประสานงานระหว่างบุคคลในทีมจะต้องมีความชัดเจนสม่าเสมอ

- ๕๕๑ เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นอย่างจริงใจ มีการสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่น
ซึ่งกันและกัน และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
(๔) ฝึกฝนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะนามาซึ่งนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ซึ่งจะต้องพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ให้มีมุมมองด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายและยืดหยุ่น นาปัจจัยต่าง ๆ มาวิเคราะห์
ในมุมมองหลากหลายและแตกต่าง หาแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา บางครั้งอาจต้องอาศัยการจินตนาการ
แต่อยู่บนพื้นฐานที่ไม่ไกลจากความจริง บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องยากและเป็ นเรื่องทางทฤษฎี แต่จริง ๆ แล้ว
สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้หากมีการฝึกฝนพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
(๕) เก่งงาน สาหรับผู้ นาแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้รอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่และตาแหน่งที่ตนเอง
รับผิดชอบ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ทา มีความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้น มีวิสัยทัศน์
เท่าทันโลกเท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีจิตใจที่ชอบท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เห็นแนวทางที่จะเดินไป
อย่างชัดเจนและกล้าผลักดันไปสู่จุดหมายที่ต้องการ อีกทั้งมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการแก้ปัญหาอย่างอดทนและ
จริงใจ
(๖) เก่งคน ผู้นาที่เก่งคนจะเป็นผู้นาที่มักจะประสบความสาเร็จ เป็นที่รักของทั้งเจ้านาย ลูกน้องและ
เพื่อนร่วมงาน ผู้นาลักษณะเช่นนี้จะมีคุณลักษณะที่เข้าถึงจิตใจคนได้เป็นอย่างดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จริงใจ
อดทน มีความยุติธรรมไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีความคงเส้นคงวา สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี มีสติในการ
เผชิญภาวะฉุกเฉิน มีความสามารถในการโน้ มน้าวให้ผู้ อื่นปฏิบัติตามด้ว ยความเต็มใจ และสิ่ งที่ส าคัญที่สุดคือ
จะต้องเป็นผู้ที่ฝึกให้ผู้ตามเป็นผู้นาได้ เพื่อเป็นการสร้างผู้นารุ่นใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นต่อไป
********************

- 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 อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
- มัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ๖ โรงเรียนอินทรพิสัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- มัธยมศึกษาปีที่ ๗ - ๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ สาเร็จปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ สาเร็จปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
- ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกาศนียบัตรการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง ประเทศญี่ปุ่น
- ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกาศนียบัตรวางแผนและจัดรูปเมือง สหรัฐอเมริกา
ประวัติการรับราชการในตาแหน่งสาคัญ
- ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ดารงตาแหน่งปลัดอาเภอชั้นตรี ที่อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โอนไปดารงตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองภูเก็ต
- ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ดารงตาแหน่งปลัดจังหวัดสงขลา
- ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
- ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ดารงตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
- ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
- ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ดารงตาแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน
- ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวงอีกครั้ง
- ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประวัติการทางานการเมืองในตาแหน่งสาคัญ
- วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง
สาธารณสุข (นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
- วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
- วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นประธานกรรมการ กากับดูแลกิจการไฟฟ้า

- ๕๕๔ -

- วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ดารงตาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ร.ต.อ. เฉลิม
อยู่บารุง)
- วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ดารงตาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ)
- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดารงตาแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
- วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ส.ส. ปาร์ตี้ลสิ ต์ ลาดับที่ ๒ พรรคเพื่อไทย
- ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เกียรติคุณ :
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
คติ/หลักปรัชญาสาคัญในการปฏิบัติราชการ
- การที่เราจะเจริญก้าวหน้าได้นั้น ต้องผู้ใหญ่ดึง ผู้น้อยดัน คนเสมอกันยกย่อง ประชาชนมีความรักในตัวท่าน
สื่อมวลชนศรัทธา
- การทางานก็เหมือนกันท่านอย่าหวังเลิศ ทาแต่งานๆ ท่านต้องคิดถึงน้าใจของผู้ร่วมงานด้วย การทางานที่ดี
ก็ต้องทางานให้ได้ทั้งผลงานและได้ทั้งน้าใจคนด้วย ถ้าต้องเลือกท่านต้องเลือกน้าใจคนก่อน เดี๋ยวงานก็ตามมา
แต่ถ้าท่านจะเลือกงานก่อน งานมันทางานด้วยตัวมันเองไม่ได้ ต้องใช้คนทา เพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ทางานก็ไม่สามารถ
ขยับเขยื้อนงานได้ เพราะฉะนั้นคนเป็นเรื่องสาคัญ ท่านจะต้องทางานให้ได้ทั้งผลงานและทางานให้ได้ทั้งน้าใจคน
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ
๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๐)
มีผลงานที่สาคัญดังนี้
(๑) ควบคุมงานสาธารณสุขของจังหวัดตรังให้ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งสถาบันโรคผิวหนัง
กระทรวงสาธารณสุข เป็นแห่งแรกในภูมิภาคที่จังหวัดตรังจนเป็นผลสาเร็จ
(๒) พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดตรัง ทาให้จังหวัดตรังมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
เป็นแหล่งผลิตบุคลากรเพื่อรับ ใช้ชาติในสาขาต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตจังหวัดตรั ง
ประกอบด้วย ๓ คณะ คือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิ จ นอกจากนั้น
ยังมีสถาบันโรคผิวหนังจังหวัดตรัง และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นต้น
(๓) ออกมาตรการให้ผู้ขออนุญาตเปิดโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ปลูกต้นไม้ในโรงงาน
เพื่อ ป้อ งกัน ปัญหาสิ่ง แวดล้อมที่อาจจะเกิด ขึ้น จากการประกอบโรงงาน เช่น กลิ่น เหม็น จากน้าเสีย เสีย งดัง
ฝุ่นละออง ฯลฯ ส่งผลให้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือชมเชยและจังหวัดต่าง ๆ ว่าแนวทางการดาเนินงานของจังหวัดตรัง
จะเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาได้ทางหนึ่ง จึงให้จังหวัดต่าง ๆ ดาเนินการ
ตามแนวทางของจังหวัดตรัง

- ๕๕๕ -

(๔) ด าเนิ น การวางแผนจั บ กุ ม ด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ว างเพลิ ง เผาที่ ว่ า การอ าเภอกั น ตั ง จั ง หวั ด ตรั ง
จนศาลฎีกาตัดสินจาคุกจาเลยสูงสุด ๒๖ ปี
(๕) ริเริ่มจัดทาจดหมายเหตุหลักเมืองตรัง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรัง
สื บ เนื่ อ งจากจั ง หวั ด ตรั ง ได้ ด าเนิ น การบู ร ณะศาลหลั ก เมื อ งตรั ง เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ
(๖) เป็นผู้ริเริ่มขยายสนามบินจังหวัดตรังให้เครื่องบินขนาดใหญ่ โบอิ้ง ๗๓๗ มาลงที่จังหวัดตรังได้
ซึง่ แต่เดิมมีเพียงเครือ่ งบินขนาดเล็ก ทาให้ไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสารจนสาเร็จ
(๗) ริเริ่มประสานงานและทาให้จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๓๙ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ โดยใช้ชื่อว่า “พะยูนเกมส์”
(๘) ได้ประกาศเชิญชวนประธานหอการค้าทั่วประเทศ ให้ไปประชุมที่จังหวัดตรัง โดยแข่งขันกับจังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดนครศรีธ รรมราช และทาให้จังหวัดตรังเป็น เจ้าภาพจัดประชุมหอการค้าทั่ว ป ระเทศ ครั้งที่ ๑๔
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๐
(๙) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตรัง ภายใต้นโยบาย “เอกชนนาราชการสนับสนุน ” ส่งผลให้หอการค้ า
จังหวัดได้รับรางวัลหอการค้าดีเด่น ประเภท ก ๒ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗ และได้รับรางวัลหอการค้าดีเด่น
อัน ดับ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๓๘ อีกด้ว ย และสร้างความภาคภูมิใจให้แ ก่ช าวหอการค้า จังหวัด ตรัง มากที่สุด
คือ รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ (ประเภทเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร) จากคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหอการค้าแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้
๒.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑)
มีผลงานที่สาคัญดังนี้
(๑) ควบคุมงานสาธารณสุขของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ได้ผลดียิ่ง
(๒) ได้รับ รางวัลผู้ ว่าราชการจั งหวัดที่ให้ การสนับสนุน กรอ. จังหวัดดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๓๗,
๒๕๓๘, ๒๕๓๙ ของหอการค้าไทย
(๓) แก้ไขปัญหาและดาเนินการต่อเนื่องการก่อสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีปัญหา
มานานนับ ๑๐ ปี จนแล้วเสร็จกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยวอะเมซิ่งนครศรีธรรมราช อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมตลอดปี
(๕) ส่งเสริมกิจกรรมหอการค้าจังหวัดจนได้รับรางวั ลการจัดทารายงาน ประเภทดีเยี่ย มระดับประเทศ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๓๗, ๒๕๓๘, ๒๕๓๙ จากกระทรวงพาณิชย์
๒.๓ อธิบดีกรมที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔)
มีผลงานที่สาคัญดังนี้
(๑) ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยปรับปรุงโครงสร้างจากเดิม ๒๒ กอง
เป็น ๙ สานัก ๑๐ กอง สาเร็จ

- ๕๕๖ -

(๒) ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งในกรมที่ดิน โดยกาหนดตาแหน่งผู้อานวยการสานัก เป็นตาแหน่งระดับ ๙
ประเภทบริหารระดับสูง รวม ๙ ตาแหน่ง
(๓) ดาเนินการจัดตั้งสานักงานที่ดินสาขา เพิ่ม ๑๒ แห่ง และจัดตั้งสานักงานที่ดินส่วนแยกเพิ่ม ๒๑ แห่ง
เพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
(๔) ปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการถือครองที่ดินของคู่สมรส และบุตรคนต่างด้าว เพื่อให้มีสิทธิ
ในทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการเป็นบุคคลสัญชาติไทย
(๕) ปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดิน โดยลดระยะเวลาขั้นตอนในการดาเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียน
การได้มาโดยทางมรดกและเรื่องการอายัดที่ดิน
(๖) ดาเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
(๗) ร่วมกับสานักงาน ก.พ. จัดแสดงนิทรรศการ “SHOW CASE” เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการปรับปรุงงาน
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน ในการให้บริการในด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้านการรังวัดที่ดิน
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ในการประเมินราคาที่ดิน
๒.๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๔๕)
มีผลงานที่สาคัญดังนี้
(๑) ร่วมกับสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาเปิดเมืองหลักในภูมิภาค
(๒) มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระทรวงและกรม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓) แก้ปัญหาชุมชนแออัดหน้าโรงเรียนให้เป็นสนามกีฬาและพัฒนาโรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะห์ให้สวยงาม
และเป็นระเบียบ
(๔) ออกข้อ กาหนดสานัก งานปลัด กระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยมาตรฐานทางคุณ และ จริย ธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๕
๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาที่ประสบความสาเร็จ
หลักการในการทางานของผมสรุปง่าย ๆ ได้ดังนี้
๓.๑ เรื่องครอบครัว ทุกคนก็มีครอบครัว เราก็อย่าทาแต่งานอย่างเดียวละเลยละทิ้งครอบครัวหรือดูแล
แต่ครอบครัวไม่ดูแลงาน ก็เอาเป็นว่าสัดส่วน ๕๐ : ๕๐ ว่าครอบครัวเราก็ให้ไว้ ๕๐ ของเวลาที่เรามีทั้งหมด งานทา
ร้อยละ ๕๐ ที่ในส่วนของเวลาที่เรามีทั้งหมด
๓.๒ เรื่องการทางาน มันต้องมีผู้บังคับบัญชา ต้องมีเพื่อน ต้องมีลูกน้อง ต้องมีประชาชน หลักการง่าย ๆ
ก็คือตัวเราเป็นศูนย์กลาง
(๑) เราต้องมีผู้บังคับบัญชา เราต้องปฏิบัติอย่างไรกับผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาถือว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง
ของเรา ยกตัวอย่างง่าย ๆ การจะเลื่อนระดับ/เลื่อนซี เลื่อนตาแหน่ง เลื่อนเงินเดือน ผู้บังคับบัญชาเท่านั้นที่ทาให้
เราได้ ท่ า นไปหาพระสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั่ ว โลก ทั่ ว ประเทศก็ ไ ม่ ส ามารถท าได้ ถ้ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาไม่ ย อมรั บ ตั ว ท่ า น
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าผู้บังคับบัญชามีความสาคัญ

- ๕๕๗ -

(๒) เพื่อนร่วมงานก็เช่นเดียวกัน เพื่อนร่วมงานไม่ใช่คู่แข่งของท่าน เพื่อนร่วมงานคือพลังที่จะต้องมาเสริม
มาบวกกันเพื่อจะทางานองค์กรสาเร็จ
(๓) ลูกน้อง คาภาษาไทยเป็นทั้งลูกเป็น ทั้งน้อง ท่านต้องมีความเมตตา มีความรัก มีความใส่ใจ
ในเรื่องราวต่าง ๆ ของเขา
(๔) นอกจากนั้น ก็ต้องมีประชาชนที่ท่านต้องดูแล
๔. ปัจจัยความสาเร็จที่ส่งผลให้ได้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่ไม่ใช่เป็นกระทรวงที่ธรรมดาเหมือนกระทรวงอื่น เพราะว่าเป็นกระทรวง
ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดถึง ๗๖ คน และเป็นระดับ ๑๐ อธิบดีต่าง ๆ อีก กระทรวงบางกระทรวงมีระดับ ๑๐ อยู่ไม่กี่คน
ระดับ ๑๐ กระทรวงมหาดไทยมีมากที่สุดในบรรดากระทรวงต่าง ๆ ของประเทศไทย
เราเข้าไปเป็นปลัดอาเภอพร้อม ๆ กัน ปลัดอาเภอสมัยผมก็ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าคน ในบรรดา ๑,๐๐๐ กว่าคน
ฐานกว้างมากกว่าจะย่อยตัวเองขึ้นมาเป็นนายอาเภอ ปลัดจังหวัด เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นอธิบดี เป็นรองปลัดกระทรวง เป็นปลัดกระทรวง มันไม่ได้ง่าย ๆ เลยครับ พูดง่าย ๆ ปัจจัยความสาเร็จหรือ
ตาราของผมก็มี ดังนี้
การจะสาเร็จราชการหรือประสบความสาเร็จในการรับราชการได้ต้องใช้บันได ๓ ขั้น คือ
ประการที่หนึ่ง คือ ต้องมีความรู้ความสามารถสูงมาก ความประพฤตินิสัยใจคอ เอกลักษณ์ส่วนตัว
ประการที่สอง คือ วาสนาบารมี ต้องมีวาสนาบารมีด้วยการสร้างสมความดี ทาบุญทากุศลมาตลอดทั้งชีวิต
ไม่ทาร้ายผู้อื่น
ประการสุดท้าย คือ ฟ้ากาหนด ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคนเดียวทั้งกระทรวง มาจากฐานเป็นหลายพันคน
ต้องมาเหลือคนเดียว ต้องผ่านด่านทั้งสามด่านข้างต้นมาให้ได้
๕. ข้อคิดสาหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
บุคลิกส่วนตัวมีความสาคัญมากในการทางาน เพราะคนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด/นักปกครองเป็นปลัดกระทรวง
เป็นรัฐมนตรี เป็นอธิบดี จะต้องรู้จักมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องรู้จักการประสานประโยชน์ รู้จักการประสานอารมณ์
ความรู้สึกของคนรอบตัวเราให้ได้ให้มากที่สุด การมีศัตรูสักคนหนึ่งในชีวิตราชการของคนกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่า
มากเกินไป เพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างศัตรู เดล คาร์เนกี นักวิชาการฝรั่งผู้เขียนหนังสือ “วิธีชนะมิตรและจูงใจคน”
กล่าวไว้ว่า ศัตรูคนเดียวก็มากแล้ว ให้เอาชนะศัตรู เอาศัตรูมาเป็น มิตรให้ได้ แล้วก็เอามิตรเป็นมหามิตรให้ได้
ฝรั่งเขาก็เชื่อแบบนี้เหมือนกัน ไม่ใช่เฉพาะคนไทย เพราะฉะนั้นอย่ามีศัตรู เอาศัตรูมาเป็นมิตร แล้วก็เอามิตรเป็นมหามิตร
ให้ได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะเสริมท่านขึ้นไปสู่ความสาเร็จ
ในบั้นปลายท่านลองคิดดูสิครับ คุณพ่อคุณแม่ท่านเกิดมา คุณพ่อคุณแม่กว่าจะมาเจอกันได้ แต่ละคนก็ยุ่งยาก
ลาบาก มาเจอกันแล้วมาคลอดเราออกมาให้เป็นผู้เป็นคน โอกาสที่เราจะเกิดมาชาติหนึ่ง ก็ยากเมื่อเกิดมาชาติหนึ่งแล้ว

- ๕๕๘ -

เราทาอะไรที่ถือว่าดีที่สุดกับตัวเราเอง ดีที่สุดกับครอบครัว ดีที่สุดกับวงศ์ตระกูล ก็ทาเถอะครับ เพราะว่าจะได้จารึก
เป็นประวัติศาสตร์
อีกส่วนเรื่องของทฤษฎีต่าง ๆ ก็ต้องมีเหมือนกัน ได้แก่ ทฤษฎีการวางแผน ทฤษฎีการจัดองค์กร ทฤษฎี
การส่งเสริมขวัญกาลังใจ ทฤษฎีการประสานงาน ทฤษฎีการรายงาน ทฤษฎีการตรวจสอบ ทฤษฎีการงบประมาณ/
การเงิ น เราต้ อ งเข้ าใจเรื่ อ ง การวางแผน เรื่ อ งงบประมาณ เรื่ องส่ งเสริม ขวัญ ก าลั ง ใจให้ ผู้ ป ฏิบั ติ งาน ต้ อ งมี
ความรอบรู้ อดีต ปลัดกระทรวงเก่าๆ หลายท่าน อาทิเช่น ท่านปลัดฯ วิญญู อังคณารักษ์ ได้ให้คาขวัญในการ
ปฏิบัติราชการทีเ่ รียกว่า “๓ ร.” รอบรู้ รวดเร็ว ริเริ่ม ปลัดกระทรวงแต่ละท่านก็มีข้อคิดดี ๆ ให้เราได้ศึกษา
********************

- ๕๕๙ -

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘
นายเสริ
มศักดิ์ พงษ์พานิช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘

- ๕๖๐ -

๑. ข้อมูลประวัติ
ประวัติการศึกษา
- ปีการศึกษา ๒๕๐๐
- ปีการศึกษา ๒๕๐๘
- ปีการศึกษา ๒๕๑๒
- ปีการศึกษา ๒๕๑๗
- ปีการศึกษา ๒๕๑๘
- ปีการศึกษา ๒๕๓๘
- ปีการศึกษา ๒๕๔๐
- ปีการศึกษา ๒๕๔๔
- ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประวัติการอบรม
- พ.ศ. ๒๕๑๔
- พ.ศ. ๒๕๒๓
- พ.ศ. ๒๕๒๘
- พ.ศ. ๒๕๓๓
- พ.ศ. ๒๕๓๖
- พ.ศ. ๒๕๓๗
- พ.ศ. ๒๕๓๙
ประวัติการรับราชการ
- ก.ค. ๒๕๑๔ – ม.ค. ๒๕๑๖
- ม.ค. ๒๕๑๖ – ก.ค. ๒๕๑๗
- ก.ค. ๒๕๑๗ – พ.ค. ๒๕๑๙
- พ.ค. ๒๕๑๙ – ม.ค. ๒๕๒๒
- ธ.ค. ๒๕๒๑ – ก.พ. ๒๕๒๒

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดท่ามะขาม ต.ไผ่ล้อม
อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโคสต์ไลน์
สหรัฐอเมริกา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา สหรัฐอเมริกา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปลัดอาเภอรุ่นที่ ๕ รุ่น “New Blood”
หลักสูตรโรงเรียนนายอาเภอ รุ่นที่ ๑๘ (สอบได้ที่ ๑ ของ นอ. ๑๘)
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๒๐
หลักสูตรฝ่ายอานวยการรักษาดินแดน (เสธ. อส. ชุดที่ ๕)
หลักสูตรผู้บริหาร (ระดับ ๙) ของกระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรผู้บริหาร (ระดับ ๑๐) ของกระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๙
ปลัดอาเภอตรีอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
(สอบบรรจุปลัดอาเภอได้ลาดับที่ ๕)
ประจาแผนก สานักงานเลขานุการกรมการปกครอง
ปลัดอาเภอโท (ฝ่ายป้องกัน) อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ป้องกันจังหวัดเลย (ระดับ ๕)
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกองปกครองท้องที่ (เลื่อนเป็นระดับ ๖)

- ๕๖๑ -

- ก.พ. ๒๕๒๒ – ก.ย. ๒๕๒๒
- ก.ย. ๒๕๒๒ – เม.ย. ๒๕๒๓
- เม.ย. ๒๕๒๓ – ส.ค. ๒๕๒๓
- ส.ค. ๒๕๒๓ – ก.ย. ๒๕๒๕
- ต.ค. ๒๕๒๕ – ก.ย. ๒๕๒๘
- ต.ค. ๒๕๒๘ – ม.ค. ๒๕๓๒
- ม.ค. ๒๕๓๒ – ต.ค. ๒๕๓๒
- ต.ค. ๒๕๓๒ – ก.พ. ๒๕๓๔
- ก.พ. ๒๕๓๔ – ต.ค. ๒๕๓๔
- ต.ค. ๒๕๓๔ – ก.พ. ๒๕๓๖
- ก.พ. ๒๕๓๖ – ก.ย. ๒๕๓๗
- ต.ค. ๒๕๓๗ – ต.ค. ๒๕๔๐
- ต.ค. ๒๕๔๐ – ก.ย. ๒๕๔๔
- ต.ค. ๒๕๔๔ – ก.ย. ๒๕๔๕
- ต.ค. ๒๕๔๕ – มี.ค. ๒๕๔๘

นายอาเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ระดับ ๖)
เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายอาเภอ รุ่นที่ ๑๘
นายอาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
นายอาเภอพระแสง (ระดับ ๗) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายอาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายอาเภอดาเนินสะดวก (ระดับ ๘) จังหวัดราชบุรี
นายอาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ผู้อานวยการกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ระดับ ๙)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
อธิบดีกรมโยธาธิการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ใช้เวลา ๓๑ ปี จึงได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลาออกจากตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดารงตาแหน่งรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๒) ซึ่งยังเหลืออายุราชการอีก ๑ ปี
๖ เดือน ได้บาเหน็จความชอบ ๒ ขั้น ๒๔ ครั้ง และได้รับเงินรางวัล
พิเศษสู้รบอีกเดือนละ ๑,๑๔๐ บาท อีกทั้งไม่เคยถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัย)

เกียรติคุณ :
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
คติ/หลักปรัชญาสาคัญในการปฏิบัติงาน
หลัก “๓ จ” สู่เป้าหมาย “๓ ด” และ “หลัก ๕ กล้า”
(๑) หลัก “๓ จ” คือ จริงจัง จริงใจ และใจถึง
จริงจัง : มุ่งมั่น ทุ่มเทสุดชีวิต พิชิตงาน โดยไม่ท้อแท้ ท้อถอยต่อความเหน็ดเหนื่อยและความยากลาบาก
ใด ๆ วันหนึ่งมี ๒๔ ชั่วโมง เท่ากัน แต่ใครจะบริหารเวลา ๒๔ ชั่วโมงนี้ ทุ่มเททางานได้มากกว่ากัน ดีเด่น ดังมากกว่ากัน
นั่นคือใช้หลักความเพียรพยายาม “อิทธิบาท ๔” “ทุกความสาเร็จต้องมีความเพียรพยายาม” “ไม่อดทนจะไม่ได้
เจอของดี”

- ๕๖๒ -

จริงใจ : ต่อภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายต่อประเทศชาติ ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่ว มงาน และลูกน้อ ง
และต่อประชาชน “ปรารถนาสารพัดในปฐพี เอาไมตรีแลกได้ดังใจจง” นักปกครองถ้าเป็นนักจิตวิทยาอีกด้วย
ก็จะเป็นยอดนักปกครอง คือ นอกจากจะเข้าใจในความต้องการของคนในด้านวัตถุ คือ ปัจจัย ๔ แล้วยังเข้าใจ
ในความต้องการของคนทางด้านจิตใจ คือ “สิ่งที่คนต้องการมากที่สุดคือความรัก สิ่งที่คนชอบมากที่สุดคือโอกาส
สิ่งที่คนให้กันยากที่สุดคือการให้อภัย และถ้าได้โอกาสแล้วยังไม่ทาก็จะเสียใจไปจนตัวตาย”
ใจถึง : ใจรุกรบ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว มีภาวะผู้นาสูง กล้าได้ กล้าเสีย แม้จะได้รับอัน ตรายต่อร่างกาย
และชีวิตก็ยอม
เป้าหมาย “๓ ด”
ดี : ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับว่างานที่ทาเป็นผลดี
เด่น : เด่นกว่าคนอื่นในระดับเดียวกันทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ
ดัง : ได้รับคาชื่นชม ยกย่อง และเป็น “นักล่ารางวัล”
จากหลัก ๓ จ นาไปสู่หลัก ๕ กล้า คือ กล้าคิด กล้านา กล้าทา 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 ไม่ว่าจะเป็นการทาสงคราม การกวาดล้าง
เพื่อเอาชนะยาเสพติด การปราบผู้มีอิทธิพล การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ฯลฯ
ใจที่ ๓ คือ ใจที่มีความเมตตาธรรม (นั กบุ ญ) สงเคราะห์ ช่ว ยเหลื อและเอื้ออาทร ต่อพี่น้อ ง
ประชาชน ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้โอกาสและความเท่าเทียมกัน
(๓) หลักประชาชนต้องเป็นศูนย์กลาง จิตวิญญาณของนักปกครอง ต้องเปรียบเสมือนเทียนไขที่ยอมเผาผลาญ
ตนเองเพื่อแสงสว่างแก่ผู้อื่น ประชาชนต้องมาก่อน ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ภารกิจหลักของนักปกครอง คือ การบาบัดทุกข์ บารุงสุข แท้จริงก็คือการบริหารและการบริการของฝ่ายปกครอง
ซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองที่รับผิดชอบในทุกระดับ
(๔) หลักความเป็นพี่เป็นน้อง ด้วยการผูกใจ ให้เกียรติ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับฟังความคิดเห็น และร่ว ม
รับผิดชอบ ตลอดจนวางตัว “ให้เป็น” เป็นหลัก เป็นธรรม เป็นกลาง เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นผู้นา เป็นผู้ตามก็ได้
เป็นยอดเสน่ห์ก็ดี ผมใช้หลักนี้กับทุก ๆ ฝ่าย ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน
จึงทาให้ผมได้ทั้งงานและน้าใจคน เป็นที่ไว้วางใจ ผูกพันกันด้วยใจจนถึงทุกวันนี้ อาจกล่าวได้ว่า “งานเด่น งานดี
มีมิตรมาก งานใหญ่ งานยากรับอาสา” เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคั บบัญชา “ลูกน้องรัก ประชาชนศรัทธา งามสง่า
ด้วยเกียรติศักดิ์นักปกครอง”

- ๕๖๓ -

“ยามอยู่ให้เขารัก ยามจากให้เขาอาลัย หากมีโอกาสควรร่วมสร้างสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่เขาต้องการ
ฝากไว้เป็นอนุสรณ์แล้วเขาจะมิรู้ลืมเรา”
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ
๒.๑ นายอาเภอสิเกา จังหวัดตรัง (มกราคม ๒๕๒๒ – กันยายน ๒๕๒๒)
ขณะดารงตาแหน่งป้องกันจังหวัดเลยได้รับความไว้วางใจจากอธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้งให้เป็นนายอาเภอ
สิเกา จังหวัดตรัง และให้เดินทางโดยด่วนที่สุด เพื่อไปเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
ซึ่งเหลือเวลาไม่ถึง ๑๒ วัน เนื่องจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ได้วางกับระเบิดซุ่ม โจมตีนายอาเภอสิเกา
ท่านเก่า (นายไสว ศรีเมฆารัตน์) ปลัดอาวุโส สารวัตรใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ เสียชีวิต ๕ คน ขณะไปเตรียมงานรับเสด็จ
ทาให้การเตรียมการทั้งหมดหยุดชะงักทันที ผมและภรรยาต้องปลอมตัวเป็นพัฒนาการจังหวัดตรัง เข้าไปในพื้นที่
ที่เตรียมการรับเสด็จในทันทีที่เดินทางไปถึง โดยได้ประสานการขอใช้กาลังในทางลับเพื่อสนับสนุนในการเข้าทางาน
จากค่ายฝึกรบพิเศษกะช่อง อาเภอเมืองตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายเติมศักดิ์ สมันตรั ฐ) มีความห่วงใยผม
และภรรยามากเพราะผมเป็นคนใหม่ ยังไม่รู้จักคน พื้นที่และปัญหา ที่ลึก ๆ พกความใจกล้า ใจถึง เข้าไปแก้ปัญหา
มีข้าราชการของอาเภอสิเกาเพียง ๒ คน เท่านั้นที่กล้าเข้าไปพื้นที่กับผมและภรรยา แม้กระทั่งปลัดป้องกันก็ไม่กล้า
ไปกับผม ข้าราชการของอาเภอและโรงพักส่วนใหญ่ไปนอนอยู่ที่จังหวัดกันหมด ผมและภรรยาได้เข้าไปอานวยการ
ก่อสร้างปะราพิธีสถานที่รับเสด็จอยู่ ๖ วันเต็ม ๆ จึงเสร็จเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ประชาชนมาทราบว่าผม
และภรรยาเป็นใครก็คือวันที่พระองค์ ท่านเสด็จฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเบิกตัวนายอาเภอสิเกาเพื่อกล่าว
ถวายรายงาน ฮือฮากันมาก ผมเชื่อมั่นในพระบารมีปกเกล้าฯ และตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ถ้าเราไปทา
ความดี ตัวเราเป็นคนง่าย ๆ ติดดิน เป็นกันเอง อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถือตัว มีมนุษยสั มพันธ์ที่ดี ประชาชนจะรักเรา
และเป็นเกราะเป็นกาแพงแก้วให้เราปลอดภัยได้ แต่ทั้งนี้ ก็ต้องมีการข่าวที่ดี รู้จักการป้องกันตัวเองด้วย ผมจึงภูมิใจ
ว่า ผมสามารถไปแก้ ปั ญ หาภายใต้ ก ารเสี ย ขวั ญ และก าลั ง ใจอย่ า งยิ่ ง ของทั้ ง ราชการและประชาชนทั้ ง อ าเภอ
จนเสร็จเรียบร้อยด้วยดี
๒.๒ นายอาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ (เมษายน ๒๕๒๓ - สิงหาคม ๒๕๒๓)
ทั น ที ที่ จ บจากโรงเรี ย นนายอ าเภอก็ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง ให้ ไ ปเป็ น นายอ าเภอท่ า คั น โทเพื่ อ ไปแก้ ปั ญ หา
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และปัญหาต่าง ๆ โดยอาเภอท่า คันโทเป็นอาเภอขนาดเล็กทุรกันดารมาก เป็นถนนลูกรัง
ทั้งอาเภอ ห่างจากจังหวัด ๑๐๐ กิโลเมตร ไม่มีน้าประปา ไฟฟ้าก็ใช้เครื่องปั่นไฟ ไม่มีสภาพเป็นตลาด ไม่มีร้านค้า
มีร้านขายข้าวแกงและก๋วยเตี๋ยวอยู่ใต้ถุนบ้านของครูประชาบาลเพียงแห่งเดียว แต่ผมเป็นเด็กบ้านนอกคอกนามาก่อน
จึงอยู่ได้อย่างสบาย
อาเภอนี้มีการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มากอาเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมีการสั่งใช้
กาลังพล ๑ กองร้อย ตารวจตระเวนชายแดน พลร่มหัวหิน พร้อมรถหุ้มเกราะล้อยาง ๒ คัน สนับสนุนด้านยุทธการ
กับศูนย์อานวยการประสานงานรักษาความมั่นคงภายใน (ศอป.รมน.) อาเภอท่าคันโท ๔ เดือนที่ผมดารงตาแหน่ง
มีเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ คือ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เผาและทาลายสะพานไม้เสียหาย ๑ แห่ง ในเวลากลางคืน
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ได้ยิงปะทะกัน แต่ฝ่ายเราปลอดภัย ประชาชนห่วงใยและให้ความรักความร่วมมืออย่างดียิ่ง จนมีโครงการสาคัญ
ที่ผมต้องจดจาและภูมิใจ คือ ร่วมกันสร้างศาลหลักเมือง ด้วยเงินบริจาค ๘๐๐,๐๐๐ บาท และก่อสร้างประปาด้วย
งบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท เป็นสัญลักษณ์ฝากไว้ก่อนย้ายไปเป็นนายอาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสียดาย
ที่ให้เวลาผมน้อยไปหน่อยครับ
๒.๓ นายอาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สิงหาคม ๒๕๒๓ - กันยายน ๒๕๒๕)
อาเภอพระแสง เป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่รุนแรงมาก มีเขตแดนติดต่อกับอาเภอ
เคียนซา อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ล้วนเป็นพื้นที่สีแดงทั้งหมด ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า ๙๐ กม.
มีอันตรายรอบด้านและเป็นพื้นที่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) วางแผนจะเข้าปราบปราม
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คุกคามรุนแรงที่สุดทางภาคใต้
ในขณะนั้น โดยตั้งกองบัญชาการ (บก.) ขึ้นที่อาเภอพระแสง และตั้งชุดคุ้มครอง ๑๕๑ ที่คลองปราบ อาเภอบ้านนาสาร
โดยที่อธิบดีกรมการปกครอง เห็นว่าผมมีประสบการณ์มากพอ เป็นสิงห์อีสานมาก่อนและเคยเป็น นายอาเภอ
มาแล้ ว ๒ อ าเภอ จึ ง ไว้ ว างใจให้ ไปแก้ ปั ญ หาท างานร่ ว มกั บ กองร้ อ ยรบพิ เ ศษพลร่ ม ที่ ๓ ลพบุ รี ซึ่ ง จะมาตั้ ง
กองบัญชาการ (บก.) ทีอ่ าเภอพระแสง
ผมรับตาแหน่งนายอาเภอพระแสง ได้ ๕ วัน แคมป์ก่อสร้างทางของบริษัทซีวิลเอนจิเนียริ่งถูกผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์เผาและยิงผู้จัดการเสียชีวิต ทั้งที่ตั้งอยู่ใกล้กับอาเภอและโรงพัก ต่อจากนั้นอีกไม่กี่วัน ที่ว่าการกิ่งอาเภอ
ชัยบุรีซึ่งเป็นกิ่งแยกจากอาเภอพระแสง และโรงพักก็ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้าโจมตีและเผาทาลาย
ผมขอเล่าเกร็ดส่วนตัวเล็กน้อย พอกรมการปกครองมีคาสั่งให้ผมไปเป็นนายอาเภอพระแสง หลาย ๆ คนที่ห่วง
และรักครอบครัวผมก็ยุให้ภรรยาผม (คุณระเบียบรัตน์ฯ) ซึ่งตั้งท้อง ๘ เดือน ให้ไปขอเข้าพบอธิบดีดารง สุนทรศารทูล
ขอความเมตตาให้เปลี่ย นแปลงคาสั ่ง แต่ภ รรยาผมไม่เ อาด้ว ย เธอใจเด็ด มากทั้ง ยังเดิน ทางไปส่งผมในวัน รับ
ตาแหน่งด้วย โดยที่ญาติ ๆ เพื่อน ๆ ทางภรรยาห้ามเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัย แต่เธอไม่ยอมเพราะห่วงผม
และต้องไปแสดงตัวให้ปรากฏ ตามคาขวัญ “หนึ่งสามี หนึ่งภรรยา” ต้องขอไปร้องเพลง “หวงรัก แม้นใครแย่งชิงไป...
ฉันยิงตายเลย” และวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๓ เธอก็คลอดลูกชาย (ร.ท. ปรีชาพล พงษ์พานิช) อดีตหัวหน้าพรรค
ไทยรักษาชาติ ผมดีใจที่ได้ลูกชาย (และเคยขู่ไว้ก่อนว่า ถ้าไม่ได้ลูกชายจะขอเปลี่ยนโรงงานผลิต) แต่ด้วยภารกิจ
จึงไปเยี่ยมลูกและภรรยาไม่ได้ ล่ว งเลยไป ๑๕ วัน จึงเดินทางโดยรถทัว ร์ถึง กรุงเทพฯ ตอนเช้า แล้วก็ต้องรีบ
เดินทางกลับบ่ายวันนั้นเลย เพราะปลัดอาเภอฝ่ายป้องกัน กานัน และอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ถูกซุ่มโจมตี
เสียชีวิต ๗ ศพ ในเช้านั้น หากผมอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะผมต้องเป็นคนนากาลัง อส. และตารวจ
เข้าไปผลัดเปลี่ยนด้วยตนเองทุกครั้ง โดยผมถือหลักว่า คนเป็นผู้นาในสถานการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้ต้องมีภาวะการณ์
เป็นผู้นาที่สูงมาก มีจิตใจรุกรบ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เป็นพิเศษ หากผู้นาและทีมงานกลัว แล้วประชาชนของเราจะอยู่ได้
อย่างไร และประชาชนที่คิดต่างจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองหรือครับ
ต่อมากองทัพบกได้ส่งชุดรบพิเศษ เข้ามาทางานในพื้นที่ โดยตั้ง กองบัญชาการ (บก.) อยู่ที่หอประชุม
อาเภอพระแสง และตั้งเป็นชุดปฏิบัติการ (ชป.) มี ๖ ชป. แต่ละ ชป. มีกาลังพลร่มเป็นหลัก สมทบด้วย ตชด.
เข้าทางานในพื้นที่เป้าหมาย โดยทางานด้านมวลชน ทาทีอ่าน นสพ. ตรวจรักษาโรค ตัดผม เล่นกีฬา ฯลฯ เพื่อการข่าว
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ให้ รู้ เ ขารู้ เรา ผู้ ก่ อการร้ า ยคอมมิว นิ ส ต์ เริ่ ม เข้า มอบตัว แต่ก็ ยังมี การปะทะกัน อยู่บ่ อย ๆ สุ ดท้า ยผู้ ก่ อการร้า ย
คอมมิว นิส ต์ ม อบตัว ถึง ๑๕๘ คน จึง ได้เ ริ ่ม ฝึก และจัด ตั้ง ไทยอาสาป้อ งกัน ชาติ (ทสปช.) ประจาหมู่บ้า น
หมู่บ้านละ ๑๕ - ๒๐ คน มีกาลังกว่า ๒,๒๐๐ คน ผมได้จัดสวนสนามครั้งใหญ่ของ อส. และ ทสปช. โดยเชิญอธิบดี
กรมการปกครองในขณะนั้น คือ นายพิศาล มูลศาสตร์สาทร เป็นประธาน
โดยในขณะที่ผ มดารงตาแหน่งนายอาเภอพระแสงมีการท้าทายว่า หากนายอาเภอเสริมศักดิ์กล้า
ที่จ ะเข้า มาเยี่ย มเยือ นประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านบางเตา ตาบลบางสวรรค์ พวกเขาจะมามอบตัวกับนายอาเภอ
ผมก็รับปากที่จะเข้าไปตามคาท้าเชิญ ซึ่งหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีน ายอาเภอเข้ามาเยี่ยมเยือนเป็น เวลาเกือบ ๑๐ ปี
ผมจึงเดินทางเข้าไปพร้อมปลัดอาเภอ (นายนิมิต จันทน์วิมล) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กานัน ตาบลบางสวรรค์
และผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง (ใส่เสื้อเกราะทุกคน) ได้ใจพี่น้องประชาชนมาก จนต่อมามีผลให้บ้านบางเตาแห่งนี้
มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ๑๔ คน ขอมอบตัวกับนายอาเภอ หลายคนเป็นแหล่งข่าวให้กับนายอาเภอ และอีกหลายคน
ได้เป็นชุดคุ้มครองหมู่บ้านให้กับทางราชการอีกด้วย ผมจึงเป็นนายอาเภอของทุกหมู่บ้านในอาเภอพระแสง ได้ใจกันครับ
เมื่อเราไม่ทอดทิ้งประชาชนเขาก็จะเป็นเกราะป้องกันภัยให้ผมและเพื่อนข้าราชการด้วยความรักเช่นกัน
ผมได้เสนอขอตั้งกิ่งกาชาดอาเภอพระแสง และได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกกิ่งกาชาดคนแรกเพื่อทางาน
ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะมีหน้าที่จัดหาเลือดไว้แก้ปัญหาเมื่อกาลังพล
ของเราปะทะได้รับบาดเจ็บ ได้ขอบริจาคเงินซื้อตู้เก็บเลือดขนาด ๒๐๐ ยูนิต ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในขณะนั้น
มอบให้กับโรงพยาบาลพระแสง ซึ่งยังใช้อยู่ถึงปัจจุบันนี้
เมื่ อผู้ ก่อ การร้ า ยคอมมิ ว นิ ส ต์ ส่ ว นหนึ่ ง มอบตั ว อี กส่ ว นหนึ่ ง ไม่ ยอมมอบตั ว ก็ ยั งหลบหนี แ ละฝั ง ตั ว
ซึ่ง มี ฐ านที่ มั่ น ที่ช่ อ งช้ าง กองทั พ ภาคที่ ๔ จึ ง จั ด Operation เข้ า กวาดล้ า งและทิ้ ง ระเบิ ด บริ เ วณดัง กล่ า ว
เป็นการปิดฉากการสู้รบในครั้งนั้น ผมก็ยังเป็นนายอาเภอพระแสงต่อไปจนครบ ๒ ปี จึงย้ายไปเป็นนายอาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผมอยู่ที่อาเภอพระแสง ๒ ปีเต็ม ยอมรับว่าเหนื่อยมาก และเสี่ยงมาก แต่ก็ไม่ท้อแท้ ท้อถอย มีเจ้าหน้าที่
เสียชีวิตหลายคน เช่น ปลัดอาเภอ ๒ คน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ๓ คน อส. ๓ คน และ ทสปช. กว่า ๑๐ คน และบาดเจ็บ
อีกหลายคน มีการปะทะและถูกซุ่มโจมตี สาหรับตัวผมเอง ๖ ครั้ง จนได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ (พสร.)
ที่น่าจะสูงมากคนหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย (เดือนละ ๑,๑๔๐ บาท) และได้รับการสถาปนาเป็น “นายอาเภอยอดนักรบ
ของประชาชน” และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็น “ข้าราชการตัวอย่างที่ทางานให้ประชาชน
ชื่นใจ ปี ๒๕๒๕” กองร้อย อส. อาเภอพระแสง ได้รับรางวัลกองร้อย อส. อาเภอยอดเยี่ยมของประเทศ อาเภอพระแสง
ได้รับรางวัลอาเภอทีมีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ (ระดับอาเภอชั้น ๓) อีกด้วย ทั้งได้มีนักเรียนนายร้อย จปร. มาศึกษา
ดูงานด้านมวลชน การเข้าถึงประชาชน การปราบปราม ผกค. ที่อาเภอพระแสง ๒ ปี ซ้อน ครับ
สาหรับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จานวน ๑๕๘ คน ที่ได้มามอบตัวกับทางราชการ ขณะนั้นเป็นภาระมาก
ในอบรมและเลี้ย งดู แต่ ก็ ไ ด้ป ระโยชน์สูง มากทางด้า นการข่า ว การชี้เ ป้า แต่เ ป็น ช่ว งใกล้สิ้น ปีง บประมาณ
ซึ่ง จะไม่ส ามารถเบิ ก งบฯ ได้ทันและผมต้องย้ายวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๕ ผมเป็นหนี้ค่าข้าวสาร ค่าอาหาร
อาหารแห้ง และอื่น ๆ จากการเลี้ยงดูพี่น้องที่ลงมามอบตัว เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผมได้นาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
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(นายสนอง รอดโพธิ์ทอง) ทราบ ท่านเข้าใจและเห็นใจผมว่าผมทาจริง สู้จริง และเป็น หนี้จริง (เพราะผมนาเสมียน
ตราอาเภอไปชี้แจงกับผมด้วย) ท่านอนุเคราะห์สนับสนุนเงิน ซึ่งน่าจะเป็นเงินส่วนลดล็อตเตอรี่ จานวน ๒๐๐,๐๐๐
บาท ให้ ผ ม ส่ ว นที่เหลื อพี่น้ องพ่อค้าในตลาดพระแสงและเจ้าของสวนปาล์ มในพื้นที่ได้ ร วบรวมเงิน บริจาคอีก
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผมเลยรอดตัวไป จึงเป็นคติในการทางานตั้งแต่วันนั้นมาว่าผม “ไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวตาย และไม่
กลัวจน” เพราะถึงคราวจนก็มีคนมาช่วยครับ
ผมเดิ น ทางไปรั บ ต าแหน่ ง นายอ าเภอกุ ย บุ รี ได้ เ ดื อ นเศษ นายอ าเภอพระแสงคนใหม่ ที่ ไ ปแทนผม
(นายนภา กาญจนกีร ณา) ถูก ผู้ ก่อการร้ ายคอมมิว นิส ต์ ดักซุ่มโจมตีเสี ยชีวิตพร้ อม อส. อีก ๓ คน บนเส้ นทาง
พระแสง-เวีย งสระ ห่ างจากอาเภอ ประมาณ ๒ กม. ผมต้องกลั บ มาเคารพศพนายอาเภอพระแสง และ อส.
อีกครั้งหนึ่งด้วยความโศกเศร้าและอาลัยอย่างยิ่ง
๒.๔ นายอาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตุลาคม ๒๕๒๕ - กันยายน ๒๕๒๘)
ผมคาดหวังว่าผมจะได้ทาหน้าที่ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” ได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องจับอาวุธปืนเอ็ม ๑๖, เอ็ม ๗๙
อีกต่อไปแล้ว แต่ไม่ใช่ครับ ผมต้องมาปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีลักลอบตัดไม้
ทาลายป่า, การเผาถ่านเถื่อนที่ชายแดนไทย-พม่า อาเภอกุยบุรี, การลักลอบนาสินค้าหนีภาษีเข้ามาทางทะเล
ขึ้นบกที่ อาเภอกุยบุรี, การลักลอบขนกัญชาแท่งชนิดดีจากจังหวัดนครพนม มาลงเรือที่ชายทะเล อาเภอกุยบุรี
และปัญหามือปืนรับจ้าง เป็นต้น สอดรับกับแผนปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของ กอ.รมน.
ในสมัย พลเอกอาทิตย์ กาลังเอก เป็น ผบ.ทบ. ซึ่งส่วนตัวผมเคยทางานร่วมกับท่านสมัยท่านเป็น ผบ.พล.ร.๓
ผมเป็นป้องกันจังหวัดเลย ท่านให้ความไว้วางใจผม โดยกองทัพบกได้ส่งทหารพรานจากค่ายปักธงชัยมาประจาที่
อาเภอทับสะแก ๑ กองร้อ ย และที่ อาเภอกุย บุรี อีก ๑ กองร้อย สาหรับที่ อาเภอกุยบุรี ยังมีทหารอีก ๑ หมู่
จากหน่วย ปตอ. อาเภอ เป็นพิเศษมาประจาที่ที่ว่าการอาเภอกุยบุรีอีกด้วย ซึ่งส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ หลังจากผม
รับตาแหน่งได้ ๖ เดือน สาหรับงานปราบปรามผู้มีอิทธิพลทีป่ ระสบผลสาเร็จและผมภาคภูมิใจ มีดังนี้
(๑) การยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี และพื้นที่สาธารณะชุกขี้อ้าย ตาบลกุยบุรี
เมื่อรับตาแหน่งก็รับทราบปัญหา โดยเฉพาะการบุกรุกทาลายป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี ชายแดน
ไทย-พม่า เพื่อปลูกสับปะรดและอ้อย เนื้ อที่ ๑๕,๐๐๐ ไร่ และบุกรุกเข้าครอบครองที่ดินที่ส าธารณะชุก ขี้อ้าย
ซึ่งเป็นที่สาธารณะประจาตาบลกุยบุรี เนื้อที่ ๖,๔๐๐ ไร่ จึงวางแผนใช้กาลัง อส. และตารวจในศูนย์อานวยการ
ประสานงานรักษาความมั่นคงภายในอาเภอกุยบุรี และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้วยคาว่า “ของหลวงต้องเป็นของหลวง
ของหลวงตกน้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้” เพื่อขอคืนและยึดคืนทั้งที่ป่าสงวนและที่สาธารณะดังกล่าว โดยต้องนาไปใช้
ประโยชน์อย่างถาวร มิฉะนั้นอาจจะถูกบุกรุกอีกเมื่อผมย้ายไปแล้ว จึงหารือและขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สิทธิผู้บุกรุกมีสิทธิเช่าปลูกอ้อยและสับปะรดด้วย อันเป็นทางออกทางเลือกให้กับผู้บุกรุก
ผมจึงออกประกาศให้ผู้บุกรุกทั้งหลายออกจากพื้นที่และผมได้ออกไปตรวจสภาพพื้นที่จริงด้วย โดยให้ออกจากพื้นที่
ภายใน ๑๕ วัน ปรากฏว่าได้ผลเฉพาะผู้บุกรุกรายเล็ก ๆ เท่านั้น ผมจึงต้องเชิญรายใหญ่ ๆ มาพบที่อาเภอบ้าง
ผมให้เ กีย รติไ ปพบที่บ้า นบ้า ง เชิญ เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ ที่มีส่ว นคุ้ม ครอง สนับ สนุน นายทุน มาปรึก ษาหารือ
เพราะการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนั้นจาเป็นต้องแก้ที่ ตัวเจ้าหน้าที่รั ฐของเราก่อน ไม่ให้เป็นผู้สนับสนุนผู้มีอิ ทธิพล
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ทั้งในเรื่อ งกฎหมายและอาวุธ ตัว ผมเองไม่มีผ ลประโยชน์ใด ๆ ทั้ง สิ้น เป็น ธรรมและเป็น กลางอย่างแท้จ ริง
ไม่ลูบหน้าปะจมูก สุดท้ายก็สาเร็จเรียบร้อยดี ทาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเงินค่าเช่าที่ดิน
ป่าสงวนแห่งชาติ ปีละ ๕-๗ ล้านบาท
ส่วนที่สาธารณะประจาตาบลกุยบุรีนั้น ผมได้เสนอให้กรมที่ดินจัดเจ้าหน้าที่มาออกหนังสือสาคัญ
ที่หลวง และวางแผนไว้ว่าที่ดินบริเวณนี้เหมาะที่จะเก็บไว้สร้างมหาวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์ กว่าจะได้ที่คืนให้กรมที่ดิน
ออกหนังสือสาคัญที่หลวงได้นั้นเป็นเรื่องที่ยาก และเหน็ดเหนื่อยมาก จนกรมที่ดินได้มีหนังสือชมเชย การทางาน
ของผมและเจ้าพนักงานที่ดิน อาเภอกุยบุรี ให้ด้วยและอีก ๒ เดือนต่อมากองทัพบกได้ส่งกาลังพลเข้าทางานในพื้นที่
ทาให้ผมทางานปราบผู้มีอิทธิพล ในด้านอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งทาให้ผมมีความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนั้นการทางานของผมมีผลกระทบต่อนักการเมืองบางท่านบางพื้นที่ด้วย
(๒) การจัดกาลังเข้าพิสูจน์ทราบและจับกุมการลักลอบตัดไม้นอกแปลงสัมปทานเป็นภารกิจแรกที่กองกาลัง
เข้าพื้นที่อาเภอกุยบุรี โดยนายอาเภอเป็นหัวหน้าชุด เป็นภารกิจที่ใหญ่ ปรากฏว่ามีการลักลอบตัดไม้ นอกแปลง
สัมปทานจริง ซึ่งผู้สัมปทานมักจะกระทาผิดในกรณีนี้ในหลาย ๆ แปลงที่ได้รับสัมปทาน แต่อาจจะไม่มีการตรวจสอบกัน
จริงจัง ซึ่งพิสูจน์ได้ง่ายเพราะมีตอไม้อยู่เป็นหลักฐาน ว่าไม้ท่อนใดตัดมาจากต้นไหน ท่อนไม้กับตอไม้ที่เหลืออยู่
ต้องสวมกันได้และมีตราประจาของเจ้าพนักงานป่าไม้ตีตราไว้อีกด้วย จึงยึดรถยนต์ รถบรรทุก รถชักลาก และไม้ท่อน
ของกลาง จานวนประมาณร้อยท่อน มูลค่ากว่า ๒๐ ล้าน มาเก็บรักษาไว้หน้าโรงพักกุยบุรี ด้วยภารกิจนี้ ผมและภรรยา
ต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมาก ยังต้องพกพาปืนเอ็ม ๑๖ เอ็ม ๗๙ เมื่อออกพื้นที่ เพราะการทางานที่ขัดผลประโยชน์
ของผู้มีอิทธิพล ซึ่งเป็น เรื่ องที่ปราบยากกว่า ปราบผู้ก่อการร้า ยคอมมิวนิสต์ แต่เป็นหน้าที่และเป็นนโยบาย
ที่ต้องทาการจับกุมครับ
(๓) การเข้าทาลายเตาเผาถ่านเถื่อนในรอยต่อชายแดนไทย-พม่า จานวน ๑๑๘ เตา งานนี้ทหารก็ให้ผม
เป็นหัวหน้าชุดอีก แต่เมื่อเข้าทางานจริง ผมก็ขอทางานด้านมวลชนบ้าง โดยขอเป็นผู้จัด หารถยนต์รับผู้เผาถ่าน
พร้อมครอบครัวกลับภูมิลาเนาเดิม ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจังหวัดเพชรบุรี ส่วนทหารก็ใช้ลูกระเบิดทาลายเตาเผาถ่าน
จนหมดสิ้นในเวลาไม่ถึง ๑ ชั่วโมง โดยในระยะเวลา ๑๕ วันก่อนที่กองกาลังจะเข้าพื้นที่ ผมพร้อมด้วยปลัดอาเภอ
และเจ้าหน้าที่ อส. ได้ออกตรวจสกัดจับกุมรถบรรทุกถ่านที่เผาจากป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีในเวลากลางคืน โดยที่ผม
ได้ขอร้องแล้วว่าให้เลิกเผาถ่าน แต่ก็ยังลักลอบเผาถ่าน สามารถจับกุมรถบรรทุกถ่านได้ ๘ คัน มีผลให้ข้าราชการ
บางคน บางหน่วยงานถูกย้ายด้วย
มีเรื่องประทับใจที่อาจจะแปลกกว่าที่อื่น ๆ คือที่อาเภอกุยบุรี เมื่อมีการเลือกตั้ง ส.ส. คะแนนผู้มาใช้สิทธิ์
เลือกตั้งจะสูงมาก บางสมัยได้ ๑๐๐% (ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีการรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์ ๑๐๐%) เมื่อผมมาอยู่สถิติก็ลดลง
เหลือ ๘๐% เศษ ๆ ก็พอใจแล้วครับ จะไม่ให้ผมบอกว่าแปลกแต่จริงได้อย่างไร ซึ่งต่า งกับสมัยที่ผมเป็นนายอาเภอ
ดาเนินสะดวก มีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยเพียง ๒๖% ผมจึงทุ่มสุดตัวให้มาใช้สิทธิ์ได้ถึง ๗๙%
(๔) การริเริ่มพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ผมมีความคิดตั้งแต่เริ่มรับราชการแล้วว่า หากจงรักภักดี
อย่างสูงสุดจะนามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าต่อชีวิตรับราชการ ผมเป็นประธานในงานพระราชพิธีที่สาคัญด้วยตนเอง
ทุกครั้งตลอดมา เมื่อมีงานเฉลิมพระชนมพรรษาของสองล้นเกล้า ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลยังไม่ได้มีการสั่งให้จังหวัด/
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อาเภอ ทาพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ผมได้ริเริ่มจัดให้มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรขึ้นที่หน้าสถานีรถไฟกุยบุรี พี่น้อง
ทุกตาบล เข้าร่วมพิธีจานวนมาก ครั้งละไม่ต่ากว่า ๕,๐๐๐ คน ด้วยการสวมชุดผ้าไทยอย่างสง่างาม เพื่อแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี น่าจะเป็นอาเภอแรกของประเทศที่ได้จัดพิธีนี้ขึ้น นับเป็นความปลาบปลื้มของผมและชาวอาเภอ
กุยบุรีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต่อมารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกจังหวัดและทุกอาเภอจัดพิธีดังกล่าวขึ้น
(๕) ผลงานการพัฒนาดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
ผมเป็นนายอาเภอกุยบุรี ๓ ปี นอกจากจะทางานในด้านการปราบปรามผู้มีอิทธิพลดังกล่าวแล้ว
ยังได้ร่วมมือร่วมใจกันทั้งภาคราชการและประชาชนทางานทางด้านการพัฒนาอื่น ๆ อีกด้วย ยังผลให้อาเภอกุยบุรี
ได้รับรางวัลอาเภอที่มีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ ๓ ปีซ้อน คือในปี ๒๕๒๖,๒๕๒๗ และปี ๒๕๒๘ ได้รับรางวัลหมู่บ้าน
อาสาพัฒนาและป้องกันตนเองยอดเยี่ยมและดีเด่นของกองทัพภาคที่ ๑ (ทภ.๑) ๓ ปีซ้อนเช่นกัน อีกทั้งได้รับรางวัล
การสร้างงานในชนบทดีเด่น ในปี ๒๕๒๗ อีกด้วย ผมจึงภูมิใจว่าผมเป็นนายอาเภอกุยบุรีที่เป็นทั้ง นายอาเภอนักรบ
นักพัฒนา และนักล่ารางวัล
๒.๕ นายอาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ตุลาคม ๒๕๒๘ - มกราคม ๒๕๓๒)
อาเภอนี้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทาสวนผลไม้ เป็นคนขยัน ประหยัด มีการคมนาคมทางน้าเป็นส่วนใหญ่
จึงมีข้อจากัดในการขนส่งพืชผลการเกษตรออกสู่ตลาด มีศาลเจ้า จานวนมากเกือบ ๒๐๐ แห่ง ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสม
ที่จะจัดงานพิธีต่าง ๆ จึงได้ร่วมมือกันปรึกษาหารือ นาไปสู่ผลงานที่ภาคภูมิใจต่าง ๆ ดังนี้
(๑) โครงการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา รัชกาลที่ ๙ (ศาลาประชาคม อาเภอดาเนินสะดวก)
ผมมาเป็นนายอาเภอได้ ๑๕ วัน จึงได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้นาทุกภาคส่วนแล้วเห็นชอบ เนื่องจาก
เป็นโครงการขนาดใหญ่ สมควรที่จะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา เป็นอาคารคอนกรีตขนาดใหญ่ หนึ่งชั้นครึ่ง บรรจุคนได้
ประมาณ ๕๐๐ คน ราคาก่อสร้าง ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในขณะนั้น ผมภูมิใจที่ข้าราชการทุกภาคส่วนพร้อมกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ให้การสนับสนุนบริจ าคเงินเดือนคนละ ๕% ผมเป็น คนบริจาคนาเป็น เงิน เดือนและเงิน ตอบแทน
ประจาตาแหน่งประธานกรรมการสุขาภิบาล อีก ๒ แห่ง ทั้งหมดรวมเป็นเงิน ๑๔,๔๗๕ บาท และผมเดินทางไป
ขอรับบริจาคถึงบ้านพ่อค้า คหบดี เจ้าอาวาสและศาลเจ้าทุกแห่ง ก็ได้รับความเมตตาอย่างยิ่ง ได้รับเงินบริจาค
จานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผมยังยินดีที่จะเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริจาคด้วย ชาวดาเนินสะดวก
เวลามีงานพระราชพิธีต่าง ๆ พ่อค้า คหบดีจะแต่งชุดปกติขาวถือเป็นเกียรติมาก และอาเภอได้จัดพิธีมอบเครื่องราชย์
อิสริยาภรณ์ แก่ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ๒ ปีซ้อนช่ว งผมเป็น นายอาเภอ โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ผมยังรับอาสาเป็นประธานงานฌาปนกิจศพหรือพระราชทานเพลิงศพทั้งในเขตอาเภอดาเนินสะดวกและอาเภออื่ น ๆ
ทั้งในจั งหวัด ราชบุ รี และจั งหวัด ใกล้ เคีย ง ในช่ ว ง ๑ ปีเศษ ได้รับ เงิน บริจาค ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนั้ น
ยังมีการหารายได้จ ากการจาหน่ายเหรี ย ญที่ระลึ กในการบริจ าคจากบุค คลทั่ว ไปอีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทด้ว ย
ศาลาประชาคมแห่งนี้ใช้เวลาหาเงินบริจาคและก่อสร้าง ๑ ปีครึ่งก็แล้วเสร็จ ด้วยการทางานทั้งหมดเป็นรูปคณะกรรมการ
โดยเน้นไปที่พ่อค้า คหบดีให้มีส่วนร่วมมากที่สุด ทั้งในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับผลงาน การเก็บรักษาเงิน
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และที่สาคัญฝ่ายข้าราชการต้องมือสะอาดและมีความจริงจัง จริงใจในการก่อสร้างครั้งนี้ จึงเสร็จเรียบร้อยดี วันเปิด
ศาลาประชาคมได้เรียนเชิญอธิบดีกรมการปกครอง (นายอเนก สิทธิประศาสน์) เป็นประธานในพิธีเปิด
(๒) การตัดถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม ผมเล็งเห็นความสาคัญของการคมนาคมทางบก จึงได้ดาเนินการ
ตัดถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเพื่อนาผลิตผลการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เช่น ถนนสายดาเนิน
สะดวก-หลักห้า ใช้งบประมาณเกือบ ๒๐ ล้านบาท ถนนสายวัดราษฎรเจริญธรรม-บางนกแขวก ให้ประชาชนได้ไปมา
หาสู่กันได้สะดวกสบายมากกว่าไปทางเรือ พี่น้องประชาชนจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อถนน “พงษ์พานิช” ทั้ง ๒ สาย ครับ
(๓) การจัดงานเทศกาลองุ่นหวานและตลาดน้าดาเนินสะดวก ในปี ๒๕๒๙ ผมได้ปรึกษาหารือกับทุกฝ่าย
เพื่อจัดงานเทศกาลองุ่นหวานและตลาดน้าดาเนินสะดวกให้ยิ่งใหญ่ และเหมาะสมกับอาเภอดาเนินสะดวกที่มีชื่อเสียง
ด้านการผลิตองุ่นที่มีคุณภาพ จนกลายเป็นงานที่มีชื่อเสียงได้รับการส่งเสริมจากการท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริม
การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชาวสวนและชาวดาเนินสะดวกจนถึงทุกวันนี้
(๔) การเร่งรัดจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ได้ ๑๐๐% ผมได้เร่งรัดการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ได้ ๑๐๐%
ทั้ง ๓ ปีซ้อน โดยมีกลยุทธ์ที่นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ คือ ขึ้นบอร์ดใหญ่หน้า ที่ว่าการอาเภอแสดงการจัดเก็บภาษีบารุง
ท้องที่ เป็นรายหมู่บ้าน ตาบล ทุกสิ้นเดือน มีการมอบรางวัลให้ผู้ใหญ่บ้านที่เก็บได้ครบ ๑๐๐% ผมต้องการส่งเสริม
คนเก่งและกระตุ้นผู้ใหญ่บ้านที่ยังทางานไม่เต็มสูบเป็นการแข่งขันกันที่ผลงานไปในตัว
(๕) การกอบกู้ชื่อเสียงของชาวดาเนินสะดวกในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ก่อนผมมารับตาแหน่ง
อาเภอดาเนินสะดวก มีผู้มาใช้สิทธิ์ติดอันดับน้อยมากของระดั บประเทศ คือมาใช้สิทธิ์เพียง ๒๖% ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เจาะจงพูดกับผมในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด โดยท่านใช้วลีเด็ด “นายอาเภอถ้าท่านทาได้ ๕๐%
ท่านจะเป็นเทวดา” ผมได้รับการบ้ านที่ท้าทายและมีเดิมพัน ด้วย จึงรีบมาประชุมหั วหน้าส่ว นราชการ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิม ผมขอแค่ ๕๐% แต่ที่ประชุมในวันนั้นให้ผมไปเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
ว่า จะทาให้ไ ด้ ๖๒% ซึ่ง เป็น ตัว เลขกลับ กัน เพื่อ ที่จ ะให้พี่น้อ งประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้มากที่สุด
ทุกหมู่บ้าน ทุกโรงเรียน ทุกศาลเจ้า และทุกวัด ทุกตลาด ได้ทาป้ายขึ้นเอง รณรงค์เชิญชวนด้วยข้อความ “ไปเลือกตั้ง
นะเธอ นายอาเภอเชิญชวนมา” “ไปเลือกตั้งกันนะที่รัก นายอาเภอเสริมศักดิ์ ร้องขอมา” ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ
เอาจริงเอาจังจากทุกฝ่าย ได้ผลครับ อาเภอดาเนินสะดวกมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. น่าจะสูงเป็นอันดับหนึ่ง
ของจังหวัดราชบุรีอีกด้วย ด้วยคะแนน ๗๙% เพราะในช่วงนั้นยังไม่มีนโยบายรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์ ๑๐๐ % ทุกฝ่าย
หายเหนื่อยครับ ถูกหยิกแกมหยอกชาวดาเนินจึงฮึดสู้ร่วมกันจนได้รับชัยชนะ แต่ผมซิครับไม่กล้าไปพบผู้ว่าราชการจังหวัด
เพราะเกรงท่านจะเรียกผมว่า “เทวดา”
๒.๖ นายอาเภอเมืองราชบุรี (มกราคม - กันยายน ๒๕๓๒)
ผมอยูอ่ าเภอเมืองราชบุรีสั้นมาก จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองคนดี พี่น้องประชาชนให้เกียรติข้าราชการมาก
ผมจึงใช้ความพยายามและเน้นงานด้านการบริการประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ของผมต้องเปิดประตูใจและประตู
สานักงานทะเบียนต้อนรับและบริการประชาชน เมื่อมาติดต่อแล้วให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ถูกต้อง
เป็น ธรรม พออกพอใจ ถูกอกถูกใจ ประทับ จิตประทับใจ พร้อมรอยยิ้มกลับไป ผมได้ปรึกษาหารือกับทีมงาน
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เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วเห็นชอบ จึงได้ส่งประกวดประเภทสานักงานทะเบียนดีเด่นขนาดใหญ่เกิน ๑ แสนคน
และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสานักงานทะเบียนอาเภอดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๒ นับเป็นความภาคภูมิใจครับ
๒.๗ ผู้อานวยการกองสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (ตุลาคม ๒๕๓๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔)
ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ปฏิบัติราชการอยู่ส่วนภูมิภาคมาเกือบตลอด ต้องมาใส่สูท ผูกเนคไท และต้องทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาระดับกรม และกระทรวง แต่ผมก็สู้ครับ มีผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ
(๑) โครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย คือ ระบบ TRUNKED RADIO เมื่อเกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์
ที่จังหวัดชุมพร ในปี ๒๕๓๒ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่มีอยู่ไม่สามารถใช้งานได้ กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมาย
ให้กองการสอบสวนนิติการ ซึ่งมีฝ่ายสื่อสารเป็นฝ่ายหนึ่งของกองนี้ พิจารณาจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้
ผมเห็นความสาคัญของการสื่อสารมาก จึงได้จัดทาโครงการระบบวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจ (TRUNKED RADIO) มาใช้
ในการสื่อสารของกรมการปกครอง นาเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งผมเป็นผู้ชี้แจงในที่ประชุม ครม. เอง จนได้รับอนุมัติ
ให้ปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารเดิมของกรมการปกครองจากระบบ VHF เป็นระบบ TRUNKED RADIO ซึ่งในขณะนั้น
ถือว่าเป็นระบบสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดของการสื่อสารในประเทศ เป็นการก้าวกระโดดไปสู่ยุคของระบบสื่อสารไร้สาย
ทาให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุน ไปปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ที่สาคัญ ทั้งในด้านการช่ว ยเหลือ
ผู้ประสบภัย การอานวยการและการรักษาความปลอดภัยในการประชุมระดับประเทศและระดับนานาชาติที่สาคัญ
จนถึงทุกวันนี้ โครงการนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี ๒๕๓๓ ระยะแรก ๑,๐๘๐ ล้านบาท และในระยะที่ ๒
อีก ๘๖๐ ล้านบาท ขณะนี้ทราบว่ากรมการปกครองได้ป รับ พัฒ นาการใช้ จากระบบ ANALOG มาเป็น ระบบ
DIGITAL เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถใช้สัญญาณภาพได้ (VEDIO CALL) ผมจึงภูมิใจ
ว่าผมใช้ชีวิตเป็นนายอาเภอแล้วยังมาใช้ชีวิตเป็นช่างสื่อสารโทรคมนาคมอีกด้วย
(๒) การผลักดันให้มีการบังคับใช้ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญา ผมได้ริเริ่ม
เรื่องนี้ก็เพราะต้องการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า
จึงได้ปรับปรุงข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาว่าคดีใดที่ฝ่ายปกครอง
เข้าจับกุมต้องให้ปลัดอาเภอเข้าสอบสวนเองและให้นายอาเภอเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน ทาให้สถิติการลักลอบตัดไม้
ทาลายป่าลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ในเวลาต่อมาเพื่อให้ฝ่ายปกครองมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
สูงมากขึ้นในการอานวยความยุติธรรม จึงได้ตั้ง “โรงเรียนสอบสวนของข้าราชการฝ่ายปกครอง” ขึ้นในช่วงที่ผม
ดารงตาแหน่งอธิการวิทยาลัยการปกครองอีกด้วย
๒.๘ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ - กันยายน ๒๕๓๗)
ด้วยเหตุผลของนายอนันต์ อนันตกูล ปลัดกระทรวงมหาดไทย “เสริมศักดิ์ เป็นนักปกครอง นักรบ
นักพัฒนา มาแล้ว อยากให้เป็นนักวิชาการ จะได้ทางานให้บ้านเมืองได้เต็มที่ยิ่งขึ้น” ผมโชคดีครับที่ผมได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งนี้ ซึ่งเท่ากับได้เป็นรองอธิบดีกรมการปกครองคนที่ ๔ รองอธิบดีกรมการปกครองสมัยนั้นต้องแต่งตั้ง
จากผู้ว่าราชการจังหวัดอาวุโส และยังผลให้ผมมีลูกศิษย์ทุกระดับทั้งท้องถิ่น ท้องที่ และเลือดนักปกครองทุกระดับชั้น
ผมทุ่มเทอย่างมากในการสานต่อและริเริ่มงานใหม่ ทั้ง ทางด้านวิชาการและทางด้านอาคารสถานที่ มีการก่อสร้าง
ขึ้นมามาก ในสมัยผมเป็นอธิการ เช่น

- ๕๗๑ -

(๑) การก่ อ สร้ า งหอประชุ ม ๑๐๐ ปี มหาดไทย อาคารส านั ก งานอธิ ก าร อาคารส านั ก งานของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ของวิทยาลัย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยครบ ๑๐๐ ปี และเพื่อรองรับ
ในการประชุมสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นจานวนมาก เช่น การประชุมนายอาเภอทั่วประเทศ และเพื่อเป็น
การลดปัญหาการจราจรติดขัด และผมยังประสานงานและจัดหาเงินนอกงบประมาณมาจัดซื้อรถบัสปรับอากาศ
ที่ได้มาตรฐาน จานวน ๒ คัน เพื่อนานักศึกษาไปศึกษาดูงานอกสถานที่
(๒) มีอีกงานหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจที่อธิบดีชูวงศ์ ฉายะบุตร ได้กล่าวชมเชยผมในที่ประชุมว่า “สนามหญ้า
(สนามฟุตบอล) ปลูกในสมัยไหน ๆ หญ้า ก็ตายหมด แต่สมัย อธิการฯ เสริมศักดิ์ ปลูกแล้วหญ้า เขียวขจี ”
ก็เพราะผมเคยเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจะสนิทกับน้อง ๆ ที่เคยเป็นพนักงานท้องถิ่น เทศบาล และสุขาภิบาล
จึงใช้ Connection นี้ ขอให้จัดคนงานและรถน้ามาดูแลรักษาครับ
(๓) การปรับปรุงพระที่นั่งนงคราญสโมสรและบริเวณโดยรอบ
ตัวพระที่นั่งนงคราญใช้เป็นที่ประชุมงานที่สาคัญและใช้เป็นสถานที่ปิดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ที่ยากมากในการพัฒนาบริเวณพระที่นั่งนงคราญก็คือผมได้รับมอบหมายจาก พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ไปเจราจาขอที่ดินคืนจากกรมตารวจ ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นอาคารโรงเรียน
สืบสวนสอบสวน และสนามยิงปืน และสมัยก่อนก็ใช้ร่วมกัน เพราะปลัดอาเภอกับตารวจจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นพนักงาน
สอบสวนหรือสอบสวนร่วมกันก็มี ผมใช้เวลาเจรจาอยู่ ๓ ครั้ง กว่าอธิบดีกรมตารวจสมัยนั้นคือ พลตารวจเอกสวัสดิ์
อมรวิวัฒน์ ซึ่งก็เป็นชาวพิษณุโลกบ้านเดียวกันกับผม จะยอมถอยให้ โดยผมได้ใช้กลเม็ดว่า “ที่ต้องรื้ออาคารเก่า
และสร้างปรับปรุงอาคารใหม่ก็เป็นความประสงค์และทาในนามกระทรวงมหาดไทย กรมตารวจเป็นกรมหนึ่ง
ในกระทรวงมหาดไทยก็มีสิทธิ มาขอใช้อาคารสถานที่นี้ได้เช่นกัน ” เป็นผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีสถานที่โดยรอบโอ่โถงไปด้วย ผมจึงภูมิใจมากครับและต่อมาผมได้รับโปรดเกล้าฯ
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมบ้านเกิดของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
๒.๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ตุลาคม ๒๕๓๗ - ตุลาคม ๒๕๔๐)
จัง หวัด นครพนมเป็น ดิน แดนศัก ดิ์สิท ธิ์ มีพ ระธาตุพ นมซึ่ง ได้ร ับ การขึ้น ทะเบีย นเป็น มรดกโลก
ในขณะนั้นพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี มีผลงานที่ภาคภูมิใจอยู่หลายโครงการครับ
(๑) การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังยาวกว่า ๒๐ กม. ในช่วงที่ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก่อสร้าง
เขื่อนยาวกว่า ๒๐ กม. และได้สร้างกันต่อ ๆ มา ให้ปรากฏความแข็งแรงและงดงามให้กับจังหวัดนครพนมอยู่ถึงทุกวันนี้
เป็นเขื่อนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และกลายเป็นคาขวัญของจังหวัดนครพนม “งามตาฝั่งโขง” ต่อท้ายคาขวัญ
ของจังหวัด การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการรักษาอาณาเขตของประเทศไทยอีกด้วย
เพราะกฎหมายในสมัยที่ฝรั่งเศสครอบครองประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกาหนดไว้ว่าอาณาเขต
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือ พื้นที่ที่น้าโขงท่วมถึง ดังนั้นถ้ าไม่ได้สร้างเขื่อนก็จะทาให้เราเสีย
ดินแดนประเทศไทยไปด้วย
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(๒) การขยายเส้น ทางคมนาคมถนนสายนครพนม – สกลนคร เป็น ๔ ช่องจราจรและการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามแม่น้าโขงก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผมได้ผลักดันริเริ่มในสมัยผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
เพราะเป็นความต้องการอย่างยิ่งของชาวนครพนม
(๓) การส่งเสริมการปลูก “ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕” แทนข้าวเหนียว เนื่องจากข้าวเหนียวราคาถูก จึงให้ปลูก
เพื่อใช้รั บ ประทานเท่านั้ น ได้ ส่ งเสริ มให้ ป ลู ก ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ แทน เพราะขายได้ร าคาดีก ว่า และจั งหวั ด
นครพนมได้รับรางวัลชนะเลิศข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจาปี ๒๕๓๘ อีกด้วย
(๔) การริเริ่มส่งเสริมให้แต่ละอาเภอมีศูนย์ขายของดี ซึ่งเป็น งานฝีมือผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเกษตร
และของดีในแต่ละอาเภอที่กลุ่มแม่บ้านผลิต เป็นการเปิดตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาตรงจุด
เพราะมี แ ต่ ก ารส่ ง เสริ ม การผลิ ต กั น มาก แต่ ไ ม่ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี ศู น ย์ ต ลาดหรื อ ศู น ย์ ข ายของดี แ ต่ อ ย่ า งใด
และผมยังมีการส่งเสริมให้นาผ้ามุขที่มีการผลิตกันมากแต่ยังไม่มีตลาดขาย นามาตัดใส่เป็นเสื้อทีมของส่วนราชการ
ต่า ง ๆ ภาคเอกชน กลุ่ ม แม่ บ้ า น กลุ่ มสตรี และที มงานเหล่ า กาชาดอี กด้ ว ย โดยผมและภรรยาใส่ นาร่อ งก่ อ น
เพียง ๒ เดือนต่อมาก็มีการตัดใส่กันทั่วจังหวัดครับ
(๕) “โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปีครองราชย์ กาชาดจังหวัดนครพนม” ได้สร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้
จานวน ๑๐๙ หลัง ตาบลละหนึ่งหลัง หลังละ ๕๕,๐๐๐ บาท เป็นบ้านคอนกรีต ยกพื้นสูง ชั้นล่างเทคอนกรีต
ขนาดบ้าน ๕.๕ x ๖ เมตร โดยระดมเงินจากการบริจาคเป็นค่าก่อสร้าง ส่วนช่างเป็นช่างที่อาสามา ผมกับนายกเหล่ากาชาด
บริจาค จานวน ๒ หลัง และผมได้เป็นประธานมอบบ้านกาชาดทุกหลังของนครพนม ผมจึงภูมิใจว่าผมได้ไปเยี่ยมเยือน
นครพนมได้ครบทุกตาบลใน ๒ ปี และเป็นจังหวัดแรกที่ได้ริเริ่มสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ได้ครบทุกตาบล
(๖) การจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษากาญจนาภิเษก โครงการนี้มุ่งที่มอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัว
ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในมหามงคลดังกล่าว รวมทั้ง ได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาบุตร อส. และมูลนิธิเพื่อการศึกษา
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนครพนมในนาม “ผู้ว่าฯ เสริมศักดิ์ และชาวนครพนม” เป็นเงิน ๒๔ ล้านบาท
และในนามมูลนิธิศาลหลักเมืองนครพนม อีก ๕ ล้านบาท ซึ่งศาลหลักเมืองก็สร้างเสร็จในสมัยผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนมเป็นจังหวัดชายแดนเป็นประตูไปสู่อินโดจีน มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งลาว และเวียดนาม มีการไปเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ย นศิลปวัฒนธรรมกันตลอดมา ผมยังได้ริเริ่มจัดแรลลี่นาทีม
ข้าราชการและพ่อค้า คหบดี ไปยังทั้งสองประเทศ โดยเชิญ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีเป็น ประธาน
ปล่อยขบวนรถ
มีเรื่องที่ผมภาคภูมิใจ ที่อยากจะฝากไว้ให้ปรากฏอีกเรื่องหนึ่ง คือห้วงเวลาที่ผมไปดารงตาแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มีการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุพนมที่ได้พังทลายลงมา ใกล้จะแล้วเสร็จจังหวัดได้เรียน
เชิญนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลักภัย) ไปเป็นประธานยกดอกบัวทองคาซึ่งเป็นส่วนที่สูงที่สุดของพระธาตุพนม
เมื่อถึงวันงาน ปรากฏว่า นายกรัฐมนตรีติดภารกิจสาคัญกะทันหันมากเดินทางมาเป็นประธานไม่ได้ ท่านจึงได้มอบ
ให้ผมเป็นประธานแทน มันเป็นปาฏิหาริ ย์เกินกว่าจะบรรยาย ผมถือว่าผมได้รับมงคลสูงสุดครับ น่าจะเป็นเหตุผล
หนึ่งที่ส่งให้ผมได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย
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(๗) การทาบัตรคนพิการเคลื่อนที่ เป็นการดูแลบารุงขวัญพี่น้องประชาชนกลุ่มคนพิการ โดยไปบริการ
จัดทาบัตรคนพิการเคลื่อนที่จนครบทุกหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยเป็นจังหวัดแรก และทาบัตรคนพิการได้สูงสุดของประเทศ
โดยผมได้จัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปอานวยความสะดวก ตั้งแต่การถ่ายรูปติดบัตร การรับรองคนพิการ
โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลจิตเวชและการดูแลการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความพิการ ตลอดจนการให้
กู้ยืมเงินและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เป็นโครงการที่ได้ทั้งรอยยิ้มและกาลังใจ ผู้พิการเมื่อมีบัตรแล้ว
ก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ ทั้งการรักษา เงินช่วยคนพิการ อุปกรณ์เพื่อช่วยในการดาเนินชีวิต
เช่น ไม้เท้า รถวีลแชร์ และการประกอบอาชีพ ลูกได้ทุนการศึกษาอีกด้วย ผมจึงภูมิใจมากที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มีใจเมตตาธรรม
(๘) การจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยผมเป็นประธาน
หาเงินบริจาค จานวน ๑๒ ล้านบาท และหาสถานที่ก่อสร้างจนแล้วเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. ๒๕๓๘
๒.๑๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ตุลาคม ๒๕๔๐ - กันยายน ๒๕๔๔)
จัง หวัด ขอนแก่น เป็น ศูน ย์ร วมของการคมนาคม เป็น เมือ งหลวงของภาคอีส าน เป็น เมือ ง
มหาวิท ยาลัย มีโ รงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีน คริน ทร์ ปัญ หาสั งคมเมื องจึ งมีค รบถ้ว นที่จัง หวั ด
ขอนแก่น ทั้งเรื่ อง ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาเอดส์ (ขณะนั้นมีผู้ ติดเชื้อ HIV สู งเป็นอันดับ ๘ ของประเทศ) ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาแชร์ลูกโซ่ ฯลฯ
(๑) ปัญหาเรื่องยาเสพติด ผมได้รณรงค์เข้าไปในระดับโรงเรียน นากีฬาเข้าไปส่งเสริมเพื่อต้านยาเสพติด
เข้าไปตรวจปัสสาวะโดยไม่บอกล่วงหน้า จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพคิด จัดให้มีการดื่มน้าสาบาน และได้จัดตั้ง
หมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติครบทุกอาเภอ (๒๖ อาเภอ) จังหวัดขอนแก่น จึงได้รับธงหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติมากที่สุดในประเทศไทยในปี ๒๕๔๓
(๒) ปั ญหาอาชญากรรมทางการเงิน ผมถือว่าเป็น ภัยร้ายแรง จึงได้ร่ว มมือกับ ฝ่ ายปกครอง อส.
สรรพากรจังหวัด ทาการจับกุมปราบปรามอย่างจริงจัง ได้จับกุมและยึดทรัพย์แชร์ลูกโซ่ที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศได้
จานวน ๑๒ แห่ ง ที่ จังหวัดขอนแก่น มีผู้ตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงจานวนกว่าแสนคนในภาคอีสาน เป็นเงินเกือบ
๒,๐๐๐ ล้านบาท เจ้าของแชร์ติดคุก ๑๑ ราย ช่วงที่ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อแก้ปัญหา
และบริการประชาชนมากในด้านความมั่นคง เพราะยิ่งเป็นจังหวัดใหญ่ มีประชากรมากปัญหาด้านนี้จะมากและซับซ้อน
ยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น ในปี ๒๕๔๓ จึ ง ได้ ส่ ง ผลงานด้ า น “การบริ ก ารประชาชนด้ า นความมั่ น คง” เข้ า ประกวด
ระดับประเทศและได้รับรางวัล “ชนะเลิศของประเทศ” โดยมีนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) เป็นประธาน
มอบโล่รางวัลเกียรติยศนี้ ที่ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
(๓) การจัดตั้ง “ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดขอนแก่น”
ได้ช่วยเหลือทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพ การรักษา การสงเคราะห์ครอบครัว การมอบทุนการศึกษา การให้ความช่วยเหลือ
เงินกู้ยืมประกอบอาชีพ การช่วยเงินค่าทาศพ การสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างครบวงจร
มีสมาชิกกว่า ๓,๐๐๐ คน ใช้เงินบริจาคในการสงเคราะห์ต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๖๓ เป็นเงินบริจาค
ประมาณ ๕๐ ล้า นบาท (ศูน ย์เ ฉลิม พระเกีย รติตั้งขึ้น ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัช กาลที่ ๙
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ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒) ผมภูมิใจที่ได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
(๔) การจัดตั้งสมาชิกกาชาดในระดับหมู่บ้าน เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจที่ได้ริเริ่มขึ้นมาก่อนใคร ๆ
จังหวัดขอนแก่น ต้องใช้เลือดมาก เนื่องจากต้องดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนทั้ง ๑๙ จังหวัดภาคอีสานในขณะนั้น
เพราะเรามีโ รงพยาบาลศูน ย์ ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีน คริน ทร์ ดัง นั้น ผมจึงให้ ค วามส าคัญในการ จัดหา
อาสาสมัครกาชาดทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านขึ้นไป เพื่อรองรับภารกิจของงานกาชาด โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตร
“บทบาทหน้าที่และภารกิจของสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น” ปีละ ๒ - ๓ รุ่น ๆ ละ ๓๐๐ คน เมื่อมีงานใด ๆ
ที่เกี่ยวกับกาชาดจึงประสบความสาเร็จอย่างสูง เพราะมีบุคลากรของกาชาดไว้ทุกระดับ พื้นที่ งานบริจาคโลหิต
การจัดหาดวงตา อวัยวะ จึงมีสถิติสูงที่สุดของประเทศ รองรับภารกิจช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อย่างมาก จนผู้บริหาร
สภากาชาดจากส่วนกลางต้องยกตัวอย่างให้ เป็นที่ปรากฏในหลาย ๆ โอกาส (ท่านแผน วรรณเมธี และท่านเภา สารสิน)
ผมยั งเคยจั ดมหกรรมการบริ จ าคโลหิ ตครั้ งยิ่ งใหญ่ เพื่ อถวายเป็ นพระราชกุ ศล พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ ณ หอประชุมอาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้โลหิต
จานวน ๑,๕๐๐ ขวด
นอกจากจะเชิญชวนผู้อื่นมาบริจาคโลหิตแล้วสาหรับผมเองรักการบริจาคโลหิตมาก ตั้งแต่เป็นนักศึกษา
จนกระทั่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็ยังจัดให้มีการบริจาคโลหิตที่กระทรวง และแม้กระทั่งเมื่อเป็นนักการเมือง
ก็ยังจัดให้มีการบริจาคโลหิตที่พรรคการเมือง ผมบริจาคโลหิตได้ ๗๒ ครั้ง ครับ
(๕) โครงการนาร่องลดอุบัติเหตุวันสงกรานต์ “ม่วนซื่นสงกรานต์ เมือบ้านปลอดภัย” ซึ่งผมได้ริเริ่ม
จัดขึ้น ในปี ๒๕๔๐ ขณะนั้ น รั ฐ บาลยั งไม่ได้สั่ ง ให้ ทุกจังหวัด จัดขึ้น ขอนแก่น จึงเป็น จังหวัดแรกและน าร่องของ
ประเทศเพื่อรณรงค์จิตสานึกในการลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ให้มีความปลอดภัยทั้งไปและกลับ ซึ่งได้ผลดีมาก
รัฐบาลได้เห็นความสาคัญจึงได้ใช้จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาตามโครงการดังกล่าวในปี ๒๕๔๒-๒๕๔๓
และต่อมาก็กลายเป็นนโยบายของรัฐบาลจัดให้มีทั้งประเทศ ผมจึงภูมิใจว่าผมเป็นผู้นาร่องโครงการนี้ก่อนครับ
(๖) โครงการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาพระธาตุขามแก่น ผมเป็นประธานในการปฏิสังขรณ์และพัฒนา
บริเวณโดยรอบอย่างสง่างามสมกับความสาคัญที่เป็นพระธาตุร่วมสมัยกับพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุเช่นเดียวกัน ผมได้รวบรวมความศรัทธาของพี่น้องประชาชนและข้าราชการจัดสร้างฉัตรทองคา
น้าหนัก ๒๒ กิโลกรัม ใช้เงินบริจาคในการบูรณะซ่อมแซมและพัฒนาบริเวณโดยรอบเป็นเงินอีก ๒๐ ล้านบาท
ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานยกฉัตรทองคา นับว่าเป็นบุญกุศลของผมอย่างยิ่ง
ที่ได้บูรณะซ่อมแซมและจัดสร้างส่วนที่สูงที่สุดของ ๒ พระธาตุ คือดอกบัวทองคา (พระธาตุพนม) และฉัตรทองคา
(พระธาตุขามแก่น) ในขณะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองจังหวัด
(๗) การจัดตั้งกองทุนการศึกษา ๒๐๐ ปี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นก่อตั้งครบ ๒๐๐ ปี ในวันที่
๑ เมษายน ๒๕๔๐ ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองไปแล้ว ผมมารับตาแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ในฐานะที่เป็น
บุตรเขยขอนแก่น สมควรที่จะได้มีโครงการเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ด้วย จึงได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
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๒๐๐ ปี โดยหาเงิน บริ จ าคจากการจั ดการแสดงยิม นาสติ กจากประเทศเกาหลี ในเดื อนพฤศจิ กายน ๒๕๔๐
มีรายได้สุทธิ ๗ ล้านบาท และยังขอบริจาคจากภาคส่วนต่าง ๆ อีก ๓ ล้านบาท รวม ๑๐ ล้านบาท
(๘) การก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม และอาคารเรียนมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ผมเติบโตมาจากข้าวก้นบาตรเมื่อมีงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ผมจะจัดหา จัดทา สนับสนุนได้จะไม่รีรอ
เลยครับ จึงได้จัดหางบประมาณและเงินบริจาคสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม และอาคารเรียนมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จากเงินงบประมาณและจากเงินบริจาค รวมเป็นเงิน ๔๘ ล้านบาท โดยทาง
มหาจุ ฬาลงกรณ์ ราชวิ ทยาลั ยได้ ให้ เกี ยรติ ผมใช้ นามสกุ ล “พงษ์ พานิ ช ” เป็ นชื่ อห้ องประชุ มขนาดใหญ่ อี ก ครับ
นอกจากนั้น ผมและภรรยาก็ได้ตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุน การศึกษาให้กับ พระเณรของทั้งสองมหาจุฬ าลงกรณ์
ราชวิทยาลัยและมหามกุฏฯ มาโดยตลอด
(๙) การจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผมเป็นประธาน
จัดหาเงินบริจาคและจัดหาสถานที่ก่อสร้าง ในเบื้องต้นได้ก่อสร้างอาคารหลังแรกเป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท ส่วนสถานที่
ก่อสร้างเป็นที่หลวงอยู่แล้วและส่วนหนึ่งเป็นป่าช้าเก่า ผมยังเป็นประธานพิธีขุดหาศพไร้ญาติ ร่วมกับมูลนิธิอีกด้วย
ผมจึ ง ภู มิ ใ จว่ า ผมเป็ น ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ขอนแก่ น กั บ จั ง หวั ด นครพนมผมได้ เ ป็ น ประธานหาเงิ นบริ จ าค
และหาสถานที่ก่อสร้างทั้ง ๒ แห่ง ให้ลูกหลานได้เรียนในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย
๒.๑๑ อธิบดีกรมโยธาธิการ (ตุลาคม ๒๕๔๔ - กันยายน ๒๕๔๕)
๑ ปีที่ผมดารงตาแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นช่วง ๑ ปี ที่ท้าทายมาก จากสิงห์ภูธรเป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัด ๒ จั งหวัด ๗ ปี ต้องมาบริ ห ารและกากับงานช่าง วิศวกร และงานสถาปนิ ก แต่ก็ ไม่ยากจนเกินไปนัก
เพราะผมได้ทางานกับนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถ มืออาชีพ และเป็นคนเก่ง ผมเพียงใช้ความเป็นพี่เป็นน้อง
กับ ประสบการณ์ในการบริหารคน บริห ารงาน ซึ่งระยะเวลา ๑ ปี ผมได้ประจักษ์แล้ว ว่าเราผ่านงานสาคัญ ๆ
ของประเทศร่ ว มกันมาอย่ างมากมาย ไม่ว่าเป็น การทางานเชิงระบบและโครงสร้างพื้น ฐานการพัฒ นาที่ยั่งยืน
ระดับชาติ งานยากเพียงใดเราก็ร่วมมือ ร่วมใจกันนาไปสู่ความสาเร็จอย่างดียิ่ง ผมภูมิใจที่จะกล่าวว่า “กรมโยธาธิการ
เป็นบันไดนาผมไปสู่ความสาเร็จสูงสุดในชีวิตราชการ คือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย” จึงจดจาความรัก ความผูกพัน
ที่เรามีต่อกันและรักษามันไว้จนถึงปัจจุบันนี้ สาหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่สาคัญ ๆ และภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็น
พระมหากรุณาธิคุณ คือ
(๑) โครงการก่อสร้า งถนนวงแหวนและสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม “สะพานภูมิพล ๑ และ
สะพานภูมิพล ๒” โครงการพระราชดารินี้เ ป็น โครงการเครือข่ายถนนรองรับ การขนถ่า ยและลาเลีย งสินค้า
จากท่าเรือกรุงเทพฯ ต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ
เพื่อ มิใ ห้ร ถบรรทุก เข้า ไปในตัว เมือ งหรือ ทิศ ทางอื่น ที่จ ะทาให้ก ารจราจรติด ขัด โดยรอบ ประสบผลสาเร็จ
และยั ่ง ยืน อย่า งยิ ่ง นับ ว่า เป็น พระมหากรุณ าธิค ุณ อย่า งหาที่ส ุด มิไ ด้ข องพสกนิก รที่มีพ ระมหากษัต ริย์
ผู้มีพ ระปรีช าสามารถ มีพ ระมหากรุณ าธิคุณ และมีพ ระวิร ิย ะอุต สาหะ ทรงทุ่ มเทพระวรกายบาบัด ทุก ข์
บ ารุง สุข ให้ก ับ อาณาประชาราษฎร์ด ้ว ยการพระราชทานแนวพระราชด าริแ ก้ป ัญ หาความเดือ ดร้อ น
และพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต พสกนิก รของพระองค์อ ย่า งไม่ท รงเห็น แก่ค วามเหนื ่อ ยยากลาบากใด ๆ นามา
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ซึ่ง ความร่ม เย็น เป็น สุข แก่ป ระชาชนทั่ว ประเทศ โครงการพระราชดาริ ก่อ สร้า งถนนวงแหวนและสะพาน
วงแหวนอุต สาหกรรม “สะพานภูมิพ ล ๑ และสะพานภูมิพ ล ๒” นับ ว่า เป็น ของขวัญ อัน ล้ าค่า อย่า งยิ ่ง
ที่พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว รัช กาลที่ ๙ ได้พ ระราชทานให้กับ ทวยราษฎร์ข องพระองค์ใ นวโรกาส
เฉลิม ฉลองการครองสิริร าชสมบัติ ๖๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และเฉลิม พระชนมพรรษาครบ ๘๐ ปี ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๐ ตัว ผมเองได้ถ วายงานของโครงการพราชดารินี้ นับ ว่า เป็น พระมหากรุณ าธิคุณ อย่า งหาที่สุด
มิได้ครั บ
(๒) การถวายงานในการกากับดูแลการก่อสร้างและปรับปรุงพระที่นั่งต่าง ๆ ผมได้ถวายงานในการกากับ
ดูแลการก่อสร้างและปรับปรุงวังศุโขทัย การก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน และงานก่อสร้างวังทวีวัฒนา
นับว่าเป็นห้วงเวลาที่ทรงคุณค่าและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
(๓) การสร้างสถานที่ชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ รัฐบาลได้มอบให้ กรมโยธาธิการรับผิดชอบงาน
สร้ า งสถานที่ ใ นการชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ โลก ครั้ ง ที่ ๒๐ ในปี ๒๕๔๔ ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี ซึ่ ง ประเทศไทยเป็ น เจ้ า ภาพ
โดยทีผ่ ู้รับผิดชอบเดิมและโดยตรงคือกระทรวงศึกษาธิการ แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างให้เสร็จตามกาหนดเวลาได้
ผมและทีม งานผู้ บ ริ ห าร พร้ อมเจ้ า หน้ า ที่ จ ากกรมโยธาธิก าร ไปตั้ งแค้ มป์ ท างานกั นทั้ ง กลางวั นและกลางคื น
ทาให้ สถานที่ในการเปิ ด ปิดก็ดี สถานที่พัก ที่รับประทานอาหาร ที่แสดงกิจกรรมกลางแจ้ง การบาบัดน้าเสี ย
และอื่น ๆ ในสภาวะจากัดทั้งเวลาและจากัดทั้งงบประมาณจนสาเร็จลุล่วงสามารถรองรับลูกเสือทั้งโลกที่มาชุม นุม
โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้เสด็จ เป็นองค์ประธานเปิดงานได้อย่ างสมพระเกียรติ ผมหน้าบานเพราะ
นายกรัฐมนตรีชมเชย แต่ผู้ที่ทาให้งานสาเร็จ คือ พี่น้องชาวโยธาธิการที่ได้ร่วมใจกันเป็นหนึ่ง แม้ ว่าแสนจะยาก
เราก็ฟันฝ่าไปด้วยกัน ได้ใจมากครับ เป็นผลงานชิ้นสาคัญที่ผมภูมิใจและยากที่จะลืม
(๔) การแก้ไขปัญหาน้าตกห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาเกิดจากน้าไม่มีให้ตก เพราะพี่น้องชาวเขา
หลายหมู่บ้านใช้กระบอกไม้ไผ่ต่อน้าจากห้ว ยแก้ว ไปใช้อย่างไม่เป็น ระบบ เมื่อไม่ได้ใช้ก็ป ล่อยให้น้าไหลทิ้งไป
ทาให้ปริมาณ น้าไหลลงสู่ลาห้วยน้อยลงน้าตกจึงแห้ง ผมและทีมงานโยธาฯ ได้ ไปแก้ปัญหาตามที่ได้รับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรี โดยการสร้างประปาหมู่บ้านจากพลัง งานแสงอาทิตย์ซึ่งมีต้นทุนไม่มาก ทาให้พี่น้องชาวเขา
หลายหมู่บ้านสามารถใช้น้าได้ในราคาถูก ประหยัดน้า การใช้น้าเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงทาให้มีปริมาณน้าไหลลงสู่
ห้วยแก้วที่สวยงามได้เหมือนเดิม นับเป็นงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ผมมีความภาคภูมิใจอีกงานหนึ่งครับ
๒.๑๒ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ตุลาคม ๒๕๔๕ - มีนาคม ๒๕๔๘)
๓๐ เดือนในตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ผมภูมิใจครับ
ที่ได้รับความไว้ว างใจว่า เป็น ผู้ที่เ หมาะสมที่จ ะเป็น ปลัด กระทรวงมหาดไทย (จากจานวนแค นดิเ ดต ๖ คน)
ที่จ ะนานโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลดี มีคุณค่าแก่ประชาชนได้อย่ างรวดเร็ว ทันใจ ถึงลูกถึงคน
สามารถที่จะสานการบูรณาการทั้งภาคราชการ เอกชน และประชาชนให้งานที่ใหญ่และยากให้เป็นงานดูเหมือนเล็กลง
และง่ายขึ้น ทั้งที่เป็น งานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาของชาติที่หนักหน่วงที่ต้องใช้คาว่า “ทาสงคราม”
สาเร็จ ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิผ ล ทาให้ง านของกระทรวงมหาดไทยซึ่ง รับ ผิด ชอบการรัก ษาความสงบเรีย บร้อ ย
ภายในประเทศ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจฐานรากที่สร้างแรงกระตุ้นให้ชุมชนและภูมิภาคเดินคู่กับฐานการแข่งขันกับ
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เศรษฐกิจระดับโลกได้ และที่สาคัญยิ่งก็คือนโยบายการปฏิรูประบบราชการที่มุ่งเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น CEO
นักบูรณาการรอบทิศ แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และทาให้กลไกการทางานของกระทรวงมหาดไทย
ทุกระดับ ระดับเล็กที่สุด คือ ชุมชน หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดถึงระดับกรม และกระทรวง ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองที่หมุนกัน
อย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมั่น ทุ่มเท กอดคอกันทางานของคนมหาดไทยดังกล่าว นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร)
จึงได้ขนานนามคนมหาดไทยว่าเป็น “มนุษย์พันธุ์พิเศษ” เมื่อได้รับมอบหมายงานใด ๆ ไปทาไม่ ว่าจะเป็นงานใหญ่
งานยาก แค่ไหนก็ทาได้สาเร็จด้วยดีและรวดเร็วอีกด้วย งานที่ใหญ่และอยากที่จะขอกล่าวถึงก็คือ
 การทาสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
 การทาสงครามปราบปรามผู้มีอิทธิพล
 การทาสงครามกับความยากจน (การจดทะเบียนแก้ไขปัญหาความยากจน)
 การแก้ปัญหาวิกฤติไข้หวัดนกระบาด ในปี ๒๕๔๗
 โครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) (OTOP)
 การแก้ปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติต่าง ๆ
 สึนามิ (TSUNAMI : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗)
 สุดยอดการสรรหาช้างเผือกในป่าและการส่งเสริมนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
(๑) การทาสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ผมในฐานะรองผู้อานวยการศูน ย์ป ฏิบัติการต่อ สู้เ พื่อ เอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
(ศตส.มท.) ใช้นโยบาย “กาปั้นเหล็ก” ต่อผู้ผลิต ผู้ค้ารายใหญ่ และ “ถุงมือกามะหยี่” ต่อผู้เสพให้ถือว่าเป็นผู้ป่วย
ต้อ งน ามาบ าบั ด รั กษา ได้ ด าเนิ น การในห้ ว ง ๑๐ เดื อ น (ก.พ. - ธ.ค. ๒๕๔๖) ส่ งผลให้ ศู น ย์ ปฏิ บั ติ การต่ อ สู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทบริหารจัดการในการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยสามารถประกาศให้ทุกจังหวัด
เป็นจังหวัดเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดได้ครบทุกจังหวัด เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผลการดาเนินการป้องกันปราบปราม และบาบัดรักษา
มีสถิติดังนี้
 ผู้ผลิตผู้ค้ายาเสพติดถูกจับกุม ๕๒,๓๗๔ คน
 ผู้เสพและผู้ติดยาได้รับการบาบัดฟื้นฟู ๓๒๙,๐๓๐ คน
 ผู้ผลิตและผู้ค้าเข้ารับการอบรมทาความดีเพื่อแผ่นดิน ๓๑,๒๒๔ คน
 มีการยึดทรัพย์ผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่ โดยใช้กฎหมายยึดทรัพย์ของกรมสรรพากร และ ปปง.
 ประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ๘๒,๒๔๗ หมู่บ้าน
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ผมภูมิใจมากครับที่เกิดมาแล้วได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยได้ทุ่มเทเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
ที่ทั้งหนักและเหนื่อยสุดชีวิตไม่มีรัฐบาลยุคไหนที่ทาได้สาเร็จและราบคาบอย่างรัฐบาลนี้ครับ
(๒) การทาสงครามปราบปรามผู้มีอิทธิพล
เป็น งานใหญ่ที่ต้อ งทาต่อ เนื่อ งกับ การปราบปรามยาเสพติด เพราะยัง มีผู้มีอิ ท ธิพ ลอีก หลาย
ประเภทคอยให้การสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด จาเป็นจะต้องปฏิบัติเพื่อถอนรากถอนโคน โดยตั้ง คณะทางาน
เป็น ๕ คณะ เป็นในกรุงเทพมหานคร ๑ คณะ และภูมิภาคอีก ๔ คณะ เพื่อควบคุมการจัดทาบัญชีผู้มีอิทธิพล
ซึ่งมีอยู่ ๗ - ๘ ประเภท ทั้งในบัญชีของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม ซึ่งต้องประชุม พิจารณาปรับ
เป็นบัญชีเดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาเห็นว่าจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้สาเร็จเป็นรูปธรรม ควรต้องมีการรับมอบอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ในราชการสงครามและปืนที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้อีกด้วย โดยได้ออกเป็น พ.ร.บ.
เพื่อยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมาย
ห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้ทางราชการ มีสถิติที่สูงมาก นับว่าเป็นการรับมอบอาวุธปืนครั้งประวัติศาสตร์ที่มีผู้มามอบ
มากที่สุด คืออาวุธปืนรวม ๑๐๗,๔๓๗ กระบอก เครื่องกระสุนปืน ๑๕๐,๒๑๓ นัด วัตถุระเบิด ๒๓๙,๒๖๐ ลูก
(๓) การทาสงครามกับความยากจน (การจดทะเบียนแก้ไขปัญหาความยากจน)
ได้ล งทะเบีย นปัญหาความเดือดร้อนใน ๗ กลุ่ม ปัญหา ปรากฏว่ามีป ระชาชนมาลงทะเบีย น
ถึง ๘.๗ ล้านคน มีปัญหา ๑๑.๙ ล้านปัญหา ทั้งใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคู่กับการตรวจสอบจากภาคประชาชน
ทาให้รัฐบาลได้ข้อมูลข้อเท็จ จริงเพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนได้
อย่างตรงจุดที่สุด เป็นระบบและเป็น รูปธรรม นาไปสู่การครองใจประชาชนจากนโยบายรัฐ บาลที่กินได้จริง ๆ
แก้ปัญหาได้จริง ๆ
(๔) การแก้ปัญหาวิกฤติไข้หวัดนกระบาด ในปี ๒๕๔๗
ปั ญ หาวิ ก ฤติ เรื่ อ งการระบาดของไข้ ห วัด นกในสั ตว์ ปี กคื อ เป็ ด และไก่ เป็ น ปัญ หาที่ ใ หญ่ ม าก
กระทบหลายจังหวัดและกระทบต่อสัตว์ปีกที่มีปริมาณมากทีไ่ ม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย สามารถแก้ปัญหา
และควบคุมได้ โดยใช้ร ะบบผู้ว่า CEO มาใช้ตามการร้องขอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล จึงภาคภูมิใจว่าปัญหาใดที่เป็นปัญหาใหญ่ ร้ายแรงมาก และกระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ
หากจะให้สามารถแก้ปัญหาได้สาเร็จ รวดเร็ว ทันท่วงที และทั่วถึงควรต้องใช้ระบบผู้ว่า CEO มาใช้ในการบริหาร
จัดการครับ
(๕) โครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
“ทุ ก หลั ง คาเรื อ นในประเทศไทยต้ อ งสว่ า งไสวในเดื อ นเมษายน ๒๕๔๘” เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ไ ม่ มี
กระแสไฟฟ้าใช้เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าเข้าปักเสา พาดสายในบางพื้นที่ที่เป็นหุบเขา
เกาะ แก่ง และพื้นที่ ทุรกันดารอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเช่น ทีวี วิทยุ เป็นต้น ในปี ๒๕๔๖ ผมในฐานะประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่ วนภูมิภ าคได้จัดทา
โครงการในนามกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็ นชอบ เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ใช้งบประมาณ
๗,๖๓๑,๒๙๕,๐๐๐ บาท เสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีในเดือนกันยายน ๒๕๔๘
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(๖) โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) (OTOP)
เป็นนโยบายสาคัญที่ริเริ่มขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ขยายโอกาสให้กับครัวเรือนและชุมชน เริ่มในปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕ เมื่อมีการส่งเสริมแล้วจึงมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์
เพื่อพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้สูงยิ่งขึ้น ผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับ ๓ - ๕ ดาว มีจานวนรวม ๖,๙๓๒ ผลิตภัณฑ์
แยกเป็น ดังนี้ ระดับ ๕ ดาว จานวน ๖๒๗ ผลิตภัณฑ์ ระดับ ๔ จานวน ๒,๕๘๓ ผลิตภัณฑ์ ระดับ ๓ ดาว จานวน
๓,๗๒๓ ผลิตภัณฑ์ ได้ส่งเสริมด้านตลาดซึ่งเป็นส่วนที่สาคัญ จัดให้มีการจัดบูธจาหน่ายสินค้า OTOP ขึ้นในเทศกาลต่าง ๆ
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีผลประกอบการ ดังนี้
ปี ๒๕๔๕ (ม.ค. - ก.ย. ๔๕) จานวน ๑๖,๗๑๔ ล้านบาท
ปี ๒๕๔๖ (ต.ค. ๔๕ - ก.ย. ๔๖) จานวน ๓๓,๒๗๖ ล้านบาท และ
ปี ๒๕๔๗ (ต.ค. - ก.พ. ๔๗) จานวน ๑๕,๕๖๔ ล้านบาท
สร้างความสุขให้กับ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ได้มีรอยยิ้ม มีขวัญ กาลังใจ และกินดีอยู่ดี
ทั่วหน้า และในช่วงผมเป็ นปลัดกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลได้ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดทั่ว ประเทศไปศึกษาดูงาน
OTOP ที่ญี่ปุ่นอีกด้วยครับ
(๗) การแก้ปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติต่าง ๆ
เป็นงานที่ผมรักที่จะอาสาออกไปแก้ปัญหา แต่ไม่อยากให้เกิดนะครับ ผมจาได้อย่างแม่นยา วันแรก
ที่ผ มรั บ ตาแหน่ งปลั ดกระทรวงมหาดไทย เที่ย งวัน นั้น ผมก็ต้อ งเดิน ทางไปราชการที่จัง หวัด อุบลราชธานีทันที
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีและหลายจังหวัดในภาคอีสาน รวมทั้งในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล
เช่น นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ส่วนทางภาคเหนือและภาคใต้ประสบปัญหาน้าท่วมในเขต
เศรษฐกิจสาคัญของเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา (เทศบาลนครหาดใหญ่) ที่เสีย หาย
มากก็คือ ในเดือ นพฤษภาคม ๒๕๔๙ พี่น้องภาคเหนือตอนกลาง คือ จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ สุโ ขทัย และน่า น
ถูกโคลนถล่มจากน้าป่าไหลหลากอย่างรุนแรง เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สร้างบ้านเรือน ปลูกพืช
ผลต่าง ๆ รุกล้าเข้าไปในทางเดินของน้าที่ไหลบ่า จึงเป็นคติสอนใจว่าน้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ พื้นที่ที่เป็น
ทางเดินของน้าจะต้องเป็นสมบัติของน้า ใครขวางทางจะได้รับอันตรายอาจถึงชีวิตและทรัพย์สินเสียหายจานวนมาก
จึงไม่ควรไปปลูกบ้านเรือนขวางทางน้า “ทางใคร ทางมัน” และอีกคติหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้าท่วม
น้าแล้ง น้าเสีย หากทุกคนมีน้าสะอาดดื่ม มีน้าใจและน้าคาที่ดีต่อกันก็จะลดน้าตาได้ การแก้ปัญหาก็จะแก้ได้เร็วขึ้น
และง่ายขึ้นครับ
(๘) สึนามิ (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
และยั งเป็ นการเสีย หายทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ ที่สุด คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทะเลอันดามัน บริเวณที่ได้รับ
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ผลกระทบมากที่สุดคือ ชายทะเลเขาหลัก อาเภอตะกั่วป่า 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 สับเปลี่ยนทางานกันทั้งกลางวัน กลางคืน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ไม่ได้กลับบ้านกัน เพื่อลดการสูญเสียให้มากที่สุด และเร่งรัดฟื้น ฟูให้กลับสู่สภาพเดิมให้เร็ว ที่สุด เป็นงานใหญ่
และยากมาก และโศกเศร้าเสียใจมากอีกด้วย เพราะนอกจากจะยังไม่เคยมีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสึนามิแล้ว
คนไทยส่ว นใหญ่ก็ยังไม่รู้จักมหาภัยพิบั ตินี้มาก่อนอีกด้ว ย แต่ก็ได้ทุ่มเทกัน สุดชีวิตเพื่อฟื้น ฟูให้คืน สู่ส ภาพเดิม
โดยเร็วที่สุดแล้วครับ
(๙) สุดยอดการสรรหาช้างเผือกในป่าและการส่งเสริมนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ผมเป็นนายก
สมาคมกีฬาวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๐ รวม ๔ ปี เป็น ๔ ปีที่มุ่งมั่น ทุ่มเท และเน้นหนัก
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลทุกรุ่น ทุกอายุ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ รุ่นอายุ ๑๒ ปี ๑๔ ปี ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี เพื่อควานหา
ช้างเผือกในป่ ามาฝึ กและพัฒนาต่อยอดจนก้าวขึ้นสู่ระดับสากล และเป็นที่ ฮือฮากันมากในประวัติศาสตร์ ของกีฬา
วอลเลย์ บอลของประเทศไทย ผมได้ อาสาเป็ น ประธานเปิ ดการแข่ งขั น เกื อบทุ กรุ่ น ทุ ก อายุ ในจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ
และได้ขอให้การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ซึ่งผมเป็นประธานบอร์ดอยู่บริจาคเงินมากขึ้น อีกทั้ง ขอให้พิจารณารับนักกีฬา
วอลเล่ ย์ บ อลเข้ า ท างานอี ก ด้ ว ย ผมจึ ง ภู มิ ใ จว่ า ผมเป็ น อี ก คนหนึ่ ง ที่ มี ส่ ว นผลั ก ดั น ให้ ส มาคมวอลเล่ ย์ บ อล
แห่งประเทศไทยไปสู่ความสาเร็จที่งดงามอีกด้วยครับ
๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ประสบผลสาเร็จ
การท างานที่ ป ระสบผลส าเร็ จ “ถื อเป็ นชั ยชนะที่ น่ าภาคภู มิ ใจของผู้ ท าและเป็ นความชื่ นใจของผู้ รั บคื อ
ประชาชน” ผมยึดหลักใหญ่ ๆ และสาคัญ คือหลัก “๓ จ” คือ จริงจัง จริงใจ และใจถึง ” ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติตน
ของข้าราชการ ทั้งกาย วาจา และใจ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ “๓ ด” คือ ดี เด่น และดัง รายละเอียดอยู่ในข้อ ๑.๔
(คติ หลักปรัชญาสาคัญในการปฏิบัติราชการ) จากหลักปฏิบัติ “๓ จ” นามาสู่หลัก “๕ กล้า” คือ กล้าคิด กล้าทา กล้านา
กล้าเปลี่ยนแปลง และกล้ารับผิดชอบ อีกด้วย
ผมเป็น คนวิ่ง เข้า หางาน เข้า หาปัญ หา อาสาทางาน ไม่ป ัด ความรับ ผิด ชอบ ไม่เ กี่ย งงาน ไม่ท อดทิ้ง
ประชาชน ยึดประชาชนเป็น ศูน ย์ก ลาง ไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่ว นตน ไม่ท้อแท้ ท้อ ถอย ไม่ว่ างานที่ไ ด้รับ
มอบหมายจะใหญ่และยากเพียงใด “ผมไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวจน และไม่กลัวตาย” “คนเราเลือกที่เกิดไม่ได้ แต่เลือก
ที่จะกระทาความดีได้ ” “วันหนึ่งมี ๒๔ ชั่วโมงเท่ากัน แต่ใครจะใช้ความพยายามใช้เวลาให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
ได้มากกว่ากัน”
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เมื่อรับผิดชอบเป็นพระรอง ผมจะแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา ไม่ล้าเส้น ข้ามหัว ข้ามหน้า ข้ามตา ไม่คานึง
ถึงผลประโยชน์ส่ ว นตน ที่อาสาเพราะอยากศึกษาหาประสบการณ์ ผู้ บังคับบัญชาจึงให้ ความรัก ความเมตตา
และความไว้วางใจ ส่วนตัวผมก็จะจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชาทุกคนครับ
ผมยังมีเทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ประสบผลสาเร็จ ขอยกเป็นตัวอย่างครับ
๓.๑ การทางานที่ไม่มีงบประมาณของราชการต้องหาเงินบริจาค เป็นงานที่ท้าทายความสามารถ ผู้ที่จะนา
จะทาได้ต้องเป็นที่รักและศรัทธาของประชาชนและทุกภาคส่วน ในเรื่องนี้ดังจะเห็นได้ในการจัดสร้างหอประชุม
อาเภอดาเนินสะดวกที่ได้รับความร่วมมือจากการบริจาคของประชาชนในพื้นที่ (รายละเอียดอยู่ในผลงานที่ผมภาคภูมิใจ
สมัยเป็นนายอาเภอดาเนินสะดวก)
นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนต้องทาอย่างจริงใจ จริงจัง เร่งด่วน ถูกกาลเทศะ เป็นหลัก
ปฏิบัติการจิตวิทยาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความประทับใจ ดังจะเห็นได้จากวั นแรกที่ผมเดินทางมารับ
ตาแหน่งนายอาเภอดาเนินสะดวก ก็ทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากพายุหมุนพัดบ้าน หอบบ้านทั้งหลังไปตกห่างจาก
บ้านเดิม ๒๐๐ ม. ประชาชนสะเทือนขวัญมาก จะมีพิธีฌาปนกิจศพในเวลา ๑๔.๐๐ น. ผมรับอาสาและให้เกียรติไปเป็น
ประธานงานฌาปนกิจศพ นายว่องไว แซ่ตัน ราษฎรตาบลท่านัด อาเภอดาเนินสะดวก และได้หารือ รวมทั้งรับปาก
กับญาติว่าจะหาเงินบริจาคมาสร้างบ้านให้ใหม่ ผมได้หารือกับทีม “คนหนุ่มดาเนินสะดวก” จัดฉายภาพยนตร์การกุศล
ได้เงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อย ผมจึงได้ใจชาวดาเนินสะดวกเป็นอย่างมาก
ตั้งแต่วันแรกที่ผมเดินทางมา รับตาแหน่ง โดยใช้หลักจิตวิทยาและจิตใจที่มีความเมตตาธรรมหยิบยื่นให้กับผู้เดือดร้อน
และโศกเศร้าครับ
๓.๒. การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ผู้มีอิทธิพล ที่ต้องถือว่าทาสงคราม ซึ่งผมขอเสนอหลักการ
และตัวอย่าง ดังนี้
(๑) ผู้นาต้องมีจิตใจรุกรบ มีภาวะผู้นา มีทีมงานที่แข็งแกร่ง มีผู้บังคับบัญชาที่คอยให้การสนับสนุน
เข้าทานอง “หัวส่าย หางต้องส่าย เป็นพลังเหมือนกาปั้นเหล็ก”
(๒) ยึดหลัก ๕ กล้า คือ กล้าคิด กล้าทา กล้านา กล้าเปลี่ยนแปลง และกล้ารับผิดชอบ
(๓) เป็นกลาง เป็นธรรมอย่างแท้จริง ไม่ลูบหน้าปะจมูก และไม่กลั่นแกล้ง “ตัวเราต้อ งไม่เกรงกลัว
ไม่กลั่นแกล้ง แล้วเขาจะเกรงกลัวเราเอง” การปราบปรามยาเสพติดต้อง “ไม่แผ่ว ไม่เผลอ” มันจะโผล่ขึ้นมาอีก
จึงต้องทาต่อเนื่องและถอนรากถอนโคนครับ
(๔) ผมใช้วิธีเ ชิญ ผู้มีอิท ธิพ ลมาพบ มาขอความร่ว มมือ ก่อ น ถ้า มีก ารจับ กุม แล้ว ต้อ งดาเนิน คดี
อย่างเด็ดขาดจะโกรธกันไม่ได้
(๕) การปราบผู้มีอิทธิพล หรือยาเสพติดต้องปราบที่ ตัวเจ้าหน้าที่ของเราก่อน ต้องปัดกวาดบ้านเรือน
ให้ ส ะอาดก่ อน มิ ให้ เกลื อเป็ น หนอน มิ ให้ เป็ นตั ว อย่ างที่ ไม่ ดี มิ ให้ เป็ นเกราะก าบั งทั้ งด้ านกฎหมายและอาวุ ธ
ในสมัยปลัดอนันต์ อนันตกูล ได้ใช้คาถาปราบผู้มีอิทธิพลว่า “เชิญก็ไม่ไป ให้ก็ไม่รับ ไม่นับว่าเป็นญาติ ” ผมก็ได้
นามาปรับใช้อยู่ครับ บรรดาลูกน้องระดับล่าง ๆ เช่น ระดับเจ้าหน้าที่ ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ต้องไม่หูหนวก ตาบอด
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คือทาเป็นไม่รู้ไม่เห็น เป็นการสนับสนุนผู้กระทาความผิ ดเสียเอง ต้องกวดขัน เก็บกวาดบ้านเรือนให้ สะอาดก่อน
จึงจะไปทาให้ที่อื่นสะอาดได้ครับ
การทาสงครามซึ่งเป็นงานใหญ่ งานยากระดับประเทศ เช่น การสารวจผู้ติดยาเสพติด ผู้ผลิต ผู้ค้า
ต้องใช้ X-Ray ทุกหลังคาเรือน หรือการลงทะเบียนผู้ยากจนก็ต้องใช้ร ะบบ IT และการตรวจสอบตามระบบ
ประชาคม เป็นต้น การแก้ปัญหาใหญ่ ๆ ต้องทาที่จุดเล็กที่สุด “ครอบครัว ” เป็นจุดแตกหัก ถ้าเสร็จเรียบร้อย
ในทุกครอบครัว ทุกหลังคาเรือนในทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนก็คือความสาเร็จของระดับประเทศและจาเป็นต้องใช้ระบบ
ผู้ว่า CEO นายอาเภอ CEO นั่นคือต้องมาใช้บริการของกระทรวงมหาดไทยของเรานั่นเอง
๓.๓ ผมจะไม่หยุดนิ่งในการศึกษา เรียนรู้งาน เก็บเกี่ยว ตักตวง จากประสบการณ์ จากผู้ประสบผลสาเร็จ
ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้านของคนเก่งมาปรับใช้อยู่เสมอมา
๓.๔. การบาบัดทุกข์ บารุงสุข ของนักปกครอง คือ การบริหารและการบริการที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
เพื่อความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มาก และสาคัญมากของนักปกครอง
ที่ต้องสัมผัสกับคนและพื้นที่ทั้งประเทศ จึงจาเป็นอย่างมากที่นักปกครองจะต้อง เก่งคน เก่งงาน และเก่งพื้นที่อีกด้วย
(รายละเอีย ดด้านอื่น ๆ ในเรื่ องการบริ ห ารจัด การแก้ปั ญหาที่ประสบผลส าเร็ จ ของทุก ๆ “นัก ” อยู่ในข้อ ๒
ซึ่งได้เขียนรายละเอียดไว้ครบถ้วนที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วครับ)
๔. ปัจจัยความสาเร็จที่ส่งผลให้ได้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔.๑ ผมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหาที่สุดมิได้และฝังลึกอยู่ในใจ สอนลูก สอนหลาน
และผู้ร่ว มงานตลอดมา เป็น บุญ เป็น บารมีค รับ ผมได้ทาโครงการต่า ง ๆ ทูล เกล้า ฯ ถวายเป็น พระราชกุศ ล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และถวายงานในวโรกาสที่สาคัญ ๆ เป็นจานวนกว่า ๒๐ โครงการ บางโครงการ
ก็ริเริ่มสมัยผมเป็นนายอาเภอ เช่น ในสมัยเป็นนายอาเภอกุยบุรี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๘ ได้จัดให้มีพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพรล้นเกล้า ๒ พระองค์ ซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้สั่งให้จัดทาในระดับจังหวัด อาเภอ แต่อย่างใด และในสมัย
เป็นอธิบดีกรมโยธาธิการก็ได้ถวายงานในการกากับดูแลการก่อสร้างและปรับปรุงวังศุโขทัย การก่อสร้างและปรับปรุง
หมู่พระที่นั่งอัมพรสถานและการก่อสร้างวังทวีวัฒนา นับว่าเป็นห้วงเวลาที่ทรงคุณค่าและเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้
๔.๒ ผมโชคดีที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการทางานมาเกือบ “ทุกนัก” หลากหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนกลาง
และส่ว นภูมิภ าค ส่ว นใหญ่เ ป็น สิง ห์ภูธ ร เป็นนายอาเภอมา ๖ อาเภอ รวม ๑๑ ปีเ ศษ ซึ่งก็เป็น นายอาเภอ
ปราบปรามคอมมิวนิสต์ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล ๔ อาเภอ เป็นนายอาเภอพาณิชย์ เพียง ๒ อาเภอ คือ อาเภอ
ดาเนินสะดวกและอาเภอเมืองราชบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ๒ จังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ๓ ปี
และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ๔ ปี มาผู กไทใส่ สูทในส่ว นกลาง ๓ ตาแหน่ง คือ ผู้อานวยการกองสอบสวน
และนิติการ อธิการวิทยาลัยการปกครอง อธิบดีกรมโยธาธิการ ผมจึงเป็นทั้ง นักปกครอง นักพัฒนา นักบริหาร
นักวิชาการ นักกฎหมาย นัก ปฏิบัติการจิตวิทยา นักบุญ นักแก้ปัญหา นักประสานงาน และนักรบของประชาชน
ที่มีเดิมพัน จึงรู้สึกว่าชีวิตผมไม่น่าจะต้องกลัว อะไรอีกแล้วครับ จับ ปืน สู้กับ ผู้ก่อการร้ายคอมมิว นิ สต์ สู้กับผู้มี
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อิทธิพล สู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด สู้กับภัยธรรมชาติ เพื่อให้พี่น้องมีรอยยิ้ม มีกาลังใจ สู้กับความยากจนของพี่น้อง
ประชาชนเพื่อให้อยู่ดี มีสุข จึงน่าจะครบเครื่องที่จะเป็นผู้นาของข้าราชการมหาดไทย เพื่อบาบัดทุกข์บารุงสุขครับ
๔.๓ ผมเป็นนักล่ารางวัล โดยหน้าที่ในทุก ๆ “นัก” ที่ผมได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติ ส่วนใหญ่ใช้หลัก “๓ จ”
เพื่อผลสัมฤทธิ์ “๓ ด” จึงปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์จากการส่งเข้าประกวดแข่งขันก็ดี หรือจากการตรวจติดตาม
ผลงานก็ดี รวมทั้งการประเมินผลงานของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ผลปรากฏว่าหน่วยงานและตัวผม ดี เด่น
และดัง มี ผลงานเข้ าตาสมควรได้รั บโล่ รางวั ล หรื อโล่ เกี ยรติ ยศทั้งในนามหน่ วยงานหรือในนามบุ คคลมากมาย
ปรากฏอยู่ในหัวข้อที่ ๒ : ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ
๔.๔ จากการที่ผมมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับชีวิตราชการรวม ๓๓ ปี ผมได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบ ๒ ขั้น
๒๔ ครั้ง และยังได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบอีกเดือนละ ๑,๑๔๐ บาท อีกทั้งตลอดชีวิตรับราชการผมไม่เคย
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแต่อย่างใด เป็นเกียรติประวัติการรับราชการทีง่ ดงามของผมและวงศ์ตระกูล
๔.๕ ผมถือว่าผมโชคดี เป็นบุญ เป็นวาสนา ได้เป็นประธานยกดอกบัวทองคาส่วนสูงสุดขององค์พระธาตุพนม
และเมื่อครั้ งดารงตาแหน่ งผู้ ว่าราชการจั งหวัดขอนแก่นได้จัดสร้างฉัตรทองคาส่ วนที่สู งที่สุดของพระธาตุขามแก่น
น้าหนัก ๒๒ กก. เหมือนเป็นปาฏิหาริย์เกินความคาดหมายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่ส่งผลให้ผมได้ก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งสูงสุดของ
ชีวิตราชการ
ผมขอกราบเรียนข้อมูลเพิ่มเติม ในเชิงสถิติของผู้ ดารงตาแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย จานวน ๕ คน
เคยด ารงตาแหน่ งผู้ ว่าราชการจังหวัดนครพนมและนายอาเภอในจังหวัดนครพนม คือ นายพิศาล มูลศาสตรสาทร,
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิ ช, นายสุ จริต ปัจ ฉิมนันท์ และนายพงศ์โพยม วาศภูติ ก็เป็น อดีตนายอาเภอบ้านแพง
จังหวัด นครพนม อีกทั้ง นายมงคล สุระสัจจะ อดี ตดารงตาแหน่ง นายอาเภอธาตุพนม ก็เคยได้รับความเห็นชอบ
จาก ครม. แต่งตั้งจากอธิบดีกรมการปกครอง เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่มีเหตุผลบางประการต้องยกเลิก
มติ ครม. กลับมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองเหมือนเดิม
๕. ข้อคิดสาหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ขอเป็นกาลังใจให้น้อง ๆ ชาวมหาดไทยในการครองตน ครองคน และครองงาน ในยุคสมัยภาวะวิกฤติต่าง ๆ
ของประเทศทีร่ ุมเร้า ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ยุคนิวนอร์มอลจากโรคระบาดโควิด ๑๙ ปัญหาปากท้อง ปัญหา
ความมั่นคง ความปลอดภัย ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความคิดต่างทางการเมือง ข้าราชการเรามีกรอบ มีวัฒนธรรม
ขององค์กร มีวินัย การจะทาการงานใด ๆ ต้องยึดกฎ ระเบียบ วิสั ยทัศน์ และนโยบายของผู้ บ ริห ารประเทศ
ข้าราชการและนักการเมืองเป็นเสมือนเหรียญสองหน้าต้องขับเคลื่อนไปด้วยกั น โดยฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่า ยกาหนด
นโยบาย ฝ่ายข้าราชการเป็นฝ่ายปฏิบัติ ขอฝากข้อคิดในการทางานไว้ดังนี้
๕.๑. ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหาร การบริการ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสาคัญ การบาบัดทุกข์ บารุงสุข คือภารกิจยิ่งใหญ่ของนักปกครอง จึงต้องบริหาร บริการที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์
และศิลป์เพื่อความผาสุกของประชาชน

- ๕๘๔ -

๕.๒. ต้องมุ่งมั่น ทุ่มเทสุดชีวิต พิชิตงาน ไม่ท้อแท้ ท้อถอย ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ งานยากแค่ไหน ก็ จะต้อง
สามารถฟันฝ่าไปให้ได้
๕.๓. ถ้าเราบริหาร บริการให้ประชาชนรักและศรัทธาเราได้ ก็ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการ
เป็นรัฐบาลของประชาชน
๕.๔. ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หรือประชาชนก็มีความต้องการข้าราชการมืออาชีพ ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี
เหมือนกัน
๕.๕. ต้องคานึงถึง “คนยุคใหม่” ที่ถือว่า “สิทธิมนุษยชน” ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความเท่าเทียม
เป็นเรื่องที่ใหญ่มาก สาคัญมาก เช่น ควรนาระบบ “คิว” มาใช้ในการบริการให้กว้างขวางและทั่วถึง
๕.๖. น้าคา น้าใจ ความจริงใจใช้ได้กับทุกคน ทุกโอกาส ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ ความเครียด
ที่จะนาไปสู่คาพูดและการกระทาที่อาจมองว่ามีความก้าวร้าว รุนแรง หรือไม่เหมาะสมได้
๕.๗. ศึก ษาเรีย นรู้จ ากสื่อ เทคโนโลยีส มัย ใหม่ ก้า วให้ทัน ทุก ปัญ หาที่มีอ ยู่ทั่ว ไปเพื่อ นาไปปรับ ใช้
เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็ว จึงต้องปรับตัวเราให้เป็นคนทันสมัย ทันใจ ทันคน
ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา
๕.๘. การเลือกคู่ครองก็มีความสาคัญ ควรคานึงถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องมาทาหน้าที่ บาบัดทุกข์ บารุงสุข
ให้ประชาชนด้วย จึงควรเลือกผู้ที่จะมาเสริมงานของท่าน อย่าเห็นว่าไม่สาคัญ
๕.๙. บุคลิกและการแต่งกาย ก็มีส่ว นสาคัญต่อภาพลักษณ์ ในการปรากฏตัวในแต่ละสถานการณ์
เพราะเราเป็นผู้นาก็ต้องรู้จักกาลเทศะ และเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของข้าราชการมหาดไทยอีกด้วย
๕.๑๐. ประการสุดท้าย ขอฝากเป็นข้อคิดที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การทางานกับนักการเมืองนั้นต้องยึดหลัก
ความถูกต้อง ชอบธรรม หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพราะข้าราชการเป็นฝ่ายปฏิบัติ ที่สาคัญ ต้องมือสะอาด
และมืออาชีพ หากผิดพลาดเราต้องรับผิดเอง แล้วเกียรติประวัติที่สร้างสมไว้จะมลายสิ้นครับ ขอเป็นกาลังใจให้น้อง ๆ
ชาวมหาดไทยอีกครั้งหนึ่งและขอให้โชคดีครับ
********************

- ๕๘๕ -

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระหว่
างวั
๒๐เมษายน
เมษายน
๒๕๔๘- ๓๐
- ๓๐
กันยายน
๒๕๔๙
ระหว่
างวันนที
ที่ ่ ๒๐
พ.ศ. ๒๕๔๘
กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๙

- ๕๘๖ ๑. ข้อมูลประวัติ
วัน/เดือน/ปีเกิด

๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๘๘

ประวัติการศึกษา
- ม.๑ – ม.๖ โรงเรียนโยธินบูรณะ
- ม.๗ – ม.๘ โรงเรียนอานวยศิลป์
- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
- พ.ศ. ๒๕๒๒ หลักสูตรโรงเรียนนายอาเภอ รุ่นที่ ๑๗
- พ.ศ. ๒๕๒๘ หลักสูตรโรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๒๐
- พ.ศ. ๒๕๓๖ หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (ระดับ ๙) ของกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. ๒๕๓๗ หลักสูตรผู้บริหารระดับ ๑๐ ของกระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๓๗ เรื่อง การบริหาร
การพัฒนาชนบทไทยในยุคโลกานุวัตร
- พ.ศ. ๒๕๓๘ หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ๓๘
ประวัติการรับราชการ
- ๑๑ ม.ค. ๒๕๑๔ ปลัดอาเภอตรี อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
- ๒๔ พ.ย. ๒๕๑๕ ประจาแผนกส่งกาลังบารุงฯ กองอาสารักษาดินแดน
- ๘ มี.ค. ๒๕๑๗ ปลัดอาเภอโทฝ่ายป้องกัน อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
- ๑๓ ก.พ. ๒๕๑๘ หัวหน้าแผนกกาลังพล กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
- ๒ ธ.ค. ๒๕๒๑ หัวหน้าแผนกยุทธการและการข่าว กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
- ๗ ก.พ. ๒๕๒๒ นายอาเภอปากชม จังหวัดเลย
- ๒๗ ก.ย. ๒๕๒๕ นายอาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
- ๘ ต.ค. ๒๕๒๗ นายอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- ๑๖ ต.ค. ๒๕๓๐ เลขานุการกรมการปกครอง
- ๑๖ ต.ค. ๒๕๓๒ ผู้อานวยการกองอาสารักษาดินแดน 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 โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) เป็นโครงการหนึ่งในนโยบายเร่งด่ว นสาคัญของรัฐบาล
ในขณะนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจรากหญ้า ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน
ได้นานโยบายดังกล่าวมาแปลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทุกพื้นที่
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุจริต ปัจฉิมนันท์) บริหารงานสนองนโยบายของรัฐบาลจนมีผลงาน
สาคัญที่เป็นรูปธรรม คือ การจัดงานมหกรรม หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นครั้งแรก หลังจากที่กรมการพัฒนาชุมชน
ได้ร่ว มกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ประชาชนนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มา สร้างสรรค์เป็น สิน ค้าหนึ่งตาบล
หนึ ่ง ผลิต ภัณ ฑ์ที่ มีคุ ณ ภาพ เป็ น ที่ย อมรั บ และมี การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั นธ์ ใ ห้ ท ราบทั่ ว กัน ไปในวงกว้ างแล้ ว
คณะกรรมการอานวยการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) จึงกาหนดดาเนินการโครงการ“มหกรรม
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ รวม ๙ วัน ณ ศูนย์แสดงสินค้า
อิมแพ็ค (อาคาร ๕) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เป็นครั้งแรก โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยดาเนินงาน
ผลการจัดงานประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง มีกลุ่มอาชีพและหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมจาหน่าย ๖๙๐ กลุ่ม
ผู้ค้าส่งมาร่วมงาน ๘๓๑ ราย ผลการจาหน่ายและซื้อสินค้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๒,๖๕๒,๙๓๔ บาท จนเป็นที่มา
ของงาน OTOP CITY, OTOP MIDYEAR ที่เมืองทองธานี จนถึงปัจจุบัน
๒.๒ การปฏิรู ประบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ : การผลักดัน เพื่อยืน ยันการปรั บปรุ งโครงสร้ า งบทบาท
ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนยังคงสังกัด กระทรวงมหาดไทย
ด้วยเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับเรื่อง การปฏิรูป
ระบบราชการ โดยกาหนดแนวทาง ๕ ประการ แนวทางที่สาคัญ คือการปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
และมีโครงสร้างที่กระชับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงเป็นส่วนราชการหนึ่งที่อยู่ในเงื่อนไขการปฏิรูป
โครงสร้างบทบาทและภารกิจ ด้ว ยในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) พิจารณาแล้ว
เห็นว่าโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจที่คล้ายคลึงกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะมีกลุ่มเป้าหมายในการทางานที่เหมือนกัน ได้แก่ สตรี เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
จึงนามาสู่แนวคิดการยุบเลิกภารกิจบทบาทและปรับโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน ถ่ายโอนไปรวมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- ๕๘๘ เมื่อครั้งดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕
จึงต้องรับภาระในการแก้ไขปัญหาในประเด็นเชิงนโยบายในเรื่องดังกล่าว ตามอานาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ
อย่างเต็มความสามารถ สิ่งที่ริเริ่มดาเนินการในครั้งนั้น คือ ตั้งคณะทางานศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียและผลกระทบ
ในเรื่องดังกล่าว และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการพัฒนาชุมชนทุกระดับ ทาความเข้าใจ
กับผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงความสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ว่าควรจะต้องสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เพราะการที่กรมการพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประโยชน์ในการประสานงาน
และสั่งการตลอดจนตอบสนองงานในเชิงนโยบายในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ
ของประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน มีบุคลากรตั้งแต่ระดับรากหญ้าในพื้นที่ ได้แก่ พัฒนากร ซึ่งทางาน
ด้านการพัฒนาเคียงคู่กับฝ่ายปกครองตลอดมา
จากเหตุผลความจาเป็นที่สาคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดทาข้อเสนอพร้อมเหตุผลความจาเป็นในการผลักดัน
และยืนยันเห็นควรให้กรมการพัฒนาชุมชน ยังคงสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไปยัง อ.ก.พ.ร. เพียงแต่ตัดภารกิจ
ของกองพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ที่สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเท่านั้น เพื่อถ่ายโอนไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ขณะนี้เป็นเวลาเกือบ ๒๐ ปี ที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนก็ยังคงยืนหยัด ปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจเคียงคู่กับกระทรวงมหาดไทยมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้ ปัจจัยความสาเร็จ เกิดจาก วิสัยทัศน์ของผู้นา
ภาวะผู้นา การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
๒.๓ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง
“ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง” วังไชยาเป็นศูนย์รวมภารกิจตามกฎหมาย ๖ ฉบับ ที่รับโอน
มาจากสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และท้าทาย
ความสามารถมากทั้งในด้านการรับโอนภารกิจ การบริหารงานต่อเนื่องและด้านความรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กฎหมาย ๖ ฉบับ ที่รับโอนภารกิจมาดาเนินการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน กฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยการพนัน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร และกฎหมาย
ว่าด้วยโรงรับจานา
สืบเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกา โอนกรมตารวจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี การโอนไปครั้งนั้น สานักงานตารวจแห่งชาติ
ไม่ได้โอนภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้รับผิดชอบคืนกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด มีการเจรจาร่วมกัน
หลายครั้งแต่ไม่เป็นผล ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ฉบับใหม่ โดยยกเลิกฉบับเดิม ปรากฏว่าในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงฯ ฉบับใหม่ บัญญัติให้
ภายใน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ให้รัฐบาลเสนอกฎหมายเพื่อโอนภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่ไม่ใช่ภารกิจหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน และปราบปรามผู้กระทาผิด ไปเป็นของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องฯ นับว่าเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีของกระทรวงมหาดไทยที่จะได้รับโอน

- ๕๘๙ ภารกิจ ตามกฎหมายบางฉบั บ คืนกลั บ มา ซึ่งข้าพเจ้าดารงตาแหน่งอธิบ ดีกรมการปกครองและปลั ด กระทรวง
มหาดไทยต่อเนื่องกันขณะนั้ น จึงได้กาหนดแผนงานและเตรียมการรับโอนภารกิจกฎหมาย ๖ ฉบับ อย่างรวดเร็ว
และรัดกุมทั้งด้านสถานที่ทางาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน งบประมาณ และที่สาคัญคือการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ และระเบียบ ให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วประกอบกับบรรดาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี การรับโอนภารกิจตามกฎหมาย ๖ ฉบับ จากสานักงานตารวจแห่งชาติจึงเสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็วใช้เวลา
ประมาณ ๑ ปีเศษ อุปกรณ์และเอกสารทุกชิ้นเปลี่ยนที่เก็บรักษาอย่างเป็นระบบจากกองทะเบียน สานักงานตารวจ
แห่งชาติมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยทั้งระบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ผลงานที่ปรากฏต่อมาคือ ประชาชนได้รับประโยชน์ในการติดต่อราชการอย่างเท่าเทียมกันทุกคนจนถึงปัจจุบัน
๒.๔ โครงการอาเภอ..ยิ้ม
งานบริ ก ารประชาชน เป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ส าคั ญ ของกระทรวงมหาดไทย เนื่ อ งจาก
กระทรวงมหาดไทย มีหน่ วยงานในระดับอาเภอที่ใกล้ชิดกับประชาชน ทาหน้าที่เป็นทั้งศูนย์กลางการบริห าร
ราชการของหน่วยงานในระดับภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ประชาชนไปพร้อมกัน
ในขณะที่ข้าพเจ้าดารงตาแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งมีหน่วยงานที่มีภารกิจสาคัญในการให้บริการ
ประชาชน โดยมีอาเภอเป็นหน่วยให้บริการ (Service Unit) โครงการอาเภอ..ยิ้ม จึงเป็นการพัฒนายกระดับ และรักษา
มาตรฐานงานบริการของอาเภอโดยรวมให้มีความเป็นเลิศและเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกด้าน
ที่ มี เป้ าหมายส าคั ญสู งสุ ด คื อ การยึ ดประชาชนเป็ นศู นย์ กลาง (Citizen-centered) และมุ่ งให้ เกิ ดประโยชน์ สุ ข
แก่ประชาชน อาเภอ..ยิ้ม จึงมีความหมายโดยนัย ๒ ความหมาย คือ มิติผู้ให้บริการ หมายถึงการบริการด้วยรอยยิ้ม
และมิติผู้รับบริการ (ประชาชน) หมายถึง การสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
กรมการปกครองได้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของอาเภอในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
(Better Service Quality) ทาให้คุณภาพบริการของอาเภอมีมาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ได้แก่
๑) การปรับปรุงสถานที่ และสภาพแวดล้อม ได้แก่ การปรับปรุงสถานที่บริการให้เอื้ออานวยต่อการบริการ
ประชาชน รวมทั้งการสร้างรูปแบบมาตรฐานของอาคาร สถานที่ทุกอาเภอทั้งภายในและภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์
อาทิ จั ดให้ มีล านจอดรถ ปรั บ ปรุ งภูมิทัศน์ ภ ายนอกให้ ส วยงาม จัดที่ส าหรับ นั่งพักคอยอย่างพอเพียง จัดให้ มี
เคาน์เตอร์บริการที่มาตรฐาน รวมทั้งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า การจัดให้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ ตู้น้าดื่ม
การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ การปรับปรุงห้องสุขา เป็นต้น
๒) การพัฒนาระบบงาน ได้แก่ การปรับขยายเวลาการให้บริก ารประชาชน (Extra-Hour Services)
มีการให้บริการในช่วงพักเที่ยงและวันหยุดราชการ การจัดทาตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
(Suggestion Box) การจัดให้มีบริการเสริมต่าง ๆ อาทิ ร้านกาแฟ ร้านขายสินค้า OTOP นวดเพื่อสุขภาพ การให้บริการ
นอกสถานที่ (Off-House Service) อาทิ อาเภอเคลื่อนที่ (Mobile Unit) หน่วยบริการอาเภอ..ยิ้ม เฉลิมพระเกียรติ

- ๕๙๐ ในห้างสรรพสินค้า และรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service) ในห้างสรรพสินค้า
รวมทั้งรูปแบบการบริการในลักษณะศูนย์บริการร่วม (Service Link)
๓) การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ทัศนคติที่ดี และมีความพร้อม
สาหรับการบริการประชาชน การรณรงค์กิจกรรม อาเภอ..ยิ้ม เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมของบุคลากร
ให้เอื้อต่อการบริการประชาชน การสร้างแรงจูงใจ และดูแลสวัสดิการและความก้าวหน้า การจัดหาเครื่องแบบบริการ
๔) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการบริการ ได้แก่ การขยายระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทั่วประเทศ
เพื่อให้ประชาชนสามารถขอรับบริการทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชนได้ในทุกสานักทะเบียนใดก็ได้ การจัดทา
บัตรประชาชนจาตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card)
๕) การประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก อาทิ การให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงาน
ที่ร้ อ งขอ โครงการส านั ก บริ ก ารประชาชนแบบเบ็ ด เสร็ จ การบริ ก ารในรู ป แบบเคาน์ เ ตอร์ บ ริ ก ารประชาชน
(Government Counter Service) ณ ห้างสรรพสินค้าและรูปแบบศูนย์บริการร่วม (Service Link)
โครงการอาเภอ..ยิ้มในยุคนั้นถือได้ว่าเป็นการเปิดศักราชแห่งการพัฒนาระบบบริการภาครัฐในระดับ
อาเภออย่างแท้จริง
๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ประสบความสาเร็จ
ความขยันและอดทนไม่ย่อท้อต่องานและความยากลาบาก เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของข้าราชการฝ่ายปกครอง
เนื่องจากต้องแบกรับภาระในงานทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือที่พูดกันว่าเป็น ไม้ผลัดแรก แต่ในการบริการจัดการ
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้น ไม่ใช่แต่เพียงประสบการณ์การทางานเท่านั้น ยังต้องมี หลักวิชา ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง
ที่ เ ราต้ องอ้ างอิ งในการท างาน นอกจากนี้ ความรวดเร็ วในการท างาน ความรั บผิ ดชอบต่ อผลส าเร็ จและรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชายังเป็นส่วนประกอบที่สาคัญอีกด้วย
๔. ปัจจัยความสาเร็จที่ส่งผลให้ได้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย
คือความไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาที่เชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเราต่องานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายว่าจะเกิดผลความสาเร็จและผลสัมฤทธิ์
๕. ข้อคิดสาหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยี นวัตกรรมและสารสนเทศการสื่อสาร จะเข้ามามีบทบาทสาคัญในการบริหาร
และปฏิบัติราชการ แต่ คน ยังเป็นปัจจัยหลักที่จะทาให้งานต่าง ๆ บรรลุผลสัมฤทธิ์ การบริหารคนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ
แต่ที่สาคัญไปกว่านั้นคือ 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
- พ.ศ. ๒๕๒๘
- พ.ศ. ๒๕๓๒
- พ.ศ. ๒๕๓๘

หลักสูตรนายอาเภอ วิทยาลัยการปกครอง (รุ่นที่ ๑๖)
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง (รุ่นที่ ๒๐)
หลักสูตรฝ่ายอานวยการ กองอาสารักษาดินแดน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (รุ่นที่ ๖)
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๘ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการรับราชการ
- พ.ศ. ๒๕๑๔ เริ่มรับราชการในตาแหน่งบุคลากรตรี สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. ๒๕๒๒ นายอาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
- พ.ศ. ๒๕๒๔ นายอาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
- พ.ศ. ๒๕๒๖ ผู้ช่วยอานวยการกองอัตรากาลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง
- พ.ศ. ๒๕๓๑ นายอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้อานวยการกองอัตรากาลังและส่งเสริมสมรรถภาพ 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 การทางานในปัจจุบัน
- ประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
เกียรติประวัติ :
- รางวัลนักบริหารงานบุคคลดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๔ มูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา
(จัดโดยสานักงาน ก.พ.)
- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเซนต์คาเบรียล ประจาปี ๒๕๔๓
- รางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๕
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
๒. ข้อคิดสาหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ยาวิเศษในการบริหาร
บทความนี้ไม่มีเจตนาจะให้เป็นตารา โดยเขียนจากความทรงจาที่เคยบรรยายเรื่องภาวะผู้นา ฉะนั้น
จึงขออภัยผู้แต่งหนังสือที่ผมอาจนาข้อความที่ท่านเขียนมาใช้โดยไม่ได้มีการอ้างอิง (Citation) อย่างที่ควรจะเป็น
ในฐานะที่ผมเคยรับราชการที่กระทรวงมหาดไทยมาเกือบสี่สิบปี และหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว
ก็ยั ง มีส่ ว นเกี่ย วข้ องกับ ราชการงานเมือ งอยู่ บ้า งมาจนถึง ปัจ จุบั น ผมได้พ บว่า การบริห ารงานภาครัฐ มีปั ญหา
อยู่เป็นอันมาก ทั้งปัญหาเรื่องโครงสร้าง ปัญหาระเบียบกฎหมาย ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาการใช้
งบประมาณแผ่นดิน ปัญหาความโปร่งใสในระบบราชการ ปัญหาความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้
มีหลากหลาย ใหญ่บ้างเล็กบ้าง ทั้งยังแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยหรือแต่ละพื้นที่อีกด้วย นอกจากสารพัดปัญหาแล้ว
ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายระบบบริหารงานภาครัฐ คือ จะสามารถตอบสนองต่อความฝันความต้องการอยากจะมี
อยากจะเป็นของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างไร อย่างไรก็ดีผมมีความเชื่อจากประสบการณ์ที่พบเห็นมาว่า
ปัญหาและความต้องการทั้งหลายมากกว่าร้ อยละ ๗๐ สามารถจัดการแก้ไขได้ด้วยสิ่ งที่ผ มเรียกว่า “ยาวิเ ศษ
ในการบริหาร” อันได้แก่ “ภาวะผู้นา” (Leadership) นั่นเอง จริง ๆ แล้วยาวิเศษขนานนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะเพียง
การบริหารงานองค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นยาวิเศษที่สามารถใช้จัดการในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว หรือเรื่องใหญ่เรื่องเล็ก
ทั้งปวงได้อีกด้วย นอกจากนี้ภาวะผู้นายังจาแนกความแตกต่างระหว่างผู้นาที่ดีมีความสามารถกับผู้นาธรรมดาได้
เช่ น ผลงานมหั ศจรรย์ ในการช่ว ยเหลื อ ๑๓ นั ก ฟุ ตบอล-เยาวชนผู้ ติด ถ้ าเขานางนอน จัง หวัด เชี ยงราย หรื อ
การที่จังหวัดหนึ่งประกาศสกัดกั้นคนติดเชื้อโควิด-19 ในขณะที่อีกจังหวัดจัดรถมารับคนกลุ่มเดียวกันนี้กลับจังหวัด
อันเป็นภูมิลาเนาของตน หรื อ ผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดคิดริเริ่มหาเงินมาช่ว ยเกษตรกรไถ่ถอนเครื่องมือ

- ๕๙๔ ออกจากโรงรับจานาซึ่ งไม่เคยมีใครทามาก่อน เป็นต้น ดังนั้น ผมจึงอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายได้มาทบทวน
เรื่องราวของผู้นาและภาวะผู้นาว่ามีความสาคัญเพียงไร และเป็นยาวิเศษที่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งปวงได้จริง
หรือไม่
ความหมายของผู้นา (Leader) ผมคิดว่าผู้นา คือ “หัวหน้าหรือผู้บริหารที่รู้ซึ้งถึงขอบเขตอานาจหน้าที่
ที่ ต นมี และใช้ อ านาจนั้ น ร่ ว มกั บ ภาวะผู้ น าของตน ขั บ เคลื่ อ นทรั พ ยากรบริ ห ารที่ มี อ ยู่ ใ ห้ บั ง เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวม”
ระดับชั้นของผู้นา บางตาราแบ่งหัวหน้า (Chief) ออกเป็น
(๑) ระดับวางกลยุทธ์ เช่น CEO ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) ระดับจัดการ เช่น MD ผู้จัดการ หัวหน้าสานัก นายอาเภอ
(๓) ระดับปฏิบัติการ เช่น หัวหน้าคนงาน หัวหน้ากลุ่ม ฯลฯ
หน้าที่ของผู้นา คือ “การนาข้อมูลและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ
เลื อ กหนทางที่ คิ ด ว่ า ดี ที่ สุ ด แล้ ว สั่ ง การให้ ใ ช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ด าเนิ น การโดยมี แ ผนงานรองรั บ ในการปฏิ บั ติ
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาไปข้างหน้า สู่เป้าหมายที่กาหนดไว้” หรืออาจกล่าวได้ว่าหัวใจของการทาหน้าที่ของผู้นา
คือ “การตัดสินใจ” นั่นเอง การตัดสินใจที่ดีจะต้องเหมาะสม ทันต่อเวลา และได้ผลผลิต (Output) พร้อมทั้งผลพวง
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่ดีด้วย
รูปแบบ (Style) ของผู้นา อาจแยกออกได้ ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
(๑) Autocratic Leader ผู้ น าประเภทนี้ จ ะตั ด สิ น ใจเองเป็ น ส่ ว นใหญ่ รั บ ฟั ง เสี ย งรอบข้ า งน้ อ ย
มีความเป็นเจ้าขุน มูลนาย และมีแนวโน้มจะเล่นพรรคเล่นพวก ผลงานระยะสั้นอาจจะดี แต่ระยะยาวคุณภาพ
จะลดลง
(๒) Democratic Leader ผู้นาประเภทนี้จะชี้แนะแนวทาง แต่การตัดสินใจจะรับฟังความเห็นผู้ร่วมทีมงาน
ผลงานอาจปรากฏช้าบ้าง แต่ความคิดริเริ่มและการอุทิศตนจะดีกว่ามาก
(๓) Laissez-Faire ผู้นาประเภทนี้จะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจและมักจะโยนให้ทีมงานหรือลูกน้องตัดสินใจ
เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ผลิตภาพขององค์กรจะต่าและเกิดการกล่าวโทษกันวุ่นวาย
เรื่องรูปแบบและสไตล์ของผู้นาในชีวิตความเป็นจริงจะเป็นการผสมผสานมากกว่าที่จะเป็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพียงแต่บางสไตล์อาจจะเด่นชัดในตัวผู้นานั้นมากกว่ารูปแบบอื่น ซึ่ง มีผู้แบ่งแยกสไตล์ของผู้นาเพิ่มเติม
ขึ้ น อี ก มากมาย เช่ น Transformational Leader, Transactional Leader, Situational Leader, Strategic
Leader, Coaching Leader, Visionary Leader ฯลฯ รวมทั้งทฤษฎีใหม่ ๆ ของนักวิชาการรุ่นใหม่ เช่น McKinsey,
Robert House, Blake and Mouton เป็นต้น
ลักษณะของผู้นา พิจารณาได้จาก ๓ ประการ คือ
(๑) พิจารณาจากบุคลิกลักษณะท่วงทีวาจา เช่น การแต่งกาย การพูดจา และมารยาทในสังคม

- ๕๙๕ (๒) พิจารณาจากความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ วิธีการ
บริหารงาน เงิน คน
(๓) พิจารณาจากคุณธรรม จริยธรรมที่แสดงออก เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม
ที่มาของผู้นา ส่วนใหญ่ผู้นาหรือหัวหน้าอาจมีที่มาแบ่งได้เป็น
(๑) มาโดยการแต่งตั้งตามที่มีระเบียบกฎหมายกาหนดขั้นตอนวิธีการไว้
(๒) มาโดยการเลือกตั้งจากหมู่คณะหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์
(๓) มาโดยธรรมชาติ เช่น กรณีขาดผู้นาท่ามกลางภัยพิบัติ เกิดผู้นาที่เข้มแข็งมานาผู้คน
(๔) มาโดยจารีตประเพณี เช่น กษัตริย์ที่สืบทอดตาแหน่งต่อ ๆ กันมา
(๕) มาโดยการยกย่องศรัทธาของผู้คน เช่น ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนยอมรับ
(๖) มาโดยการใช้กาลังล้มล้างผู้ดารงตาแหน่งอยู่เดิม เช่น การปฏิวัติรัฐประหาร
ผู้นาเป็นพรสวรรค์หรือพรแสวง เป็นศาสตร์หรือเป็นศิลป์ ควรเป็นคนดีหรือเป็นคนเก่ง ?
คาถามเหล่านี้มักมีผู้ข้องใจสงสัยเสมอ ซึ่งในความเห็นของผมคิดว่ามนุษย์เราต่างจากฝูงสัตว์ที่ธรรมชาติ
เลือกสรรให้จ่าฝูงจะต้องแข็งแรงเฉลียวฉลาดกว่าตัวอื่นเพื่อประโยชน์ในการสืบเผ่าพันธุ์และนาพาฝูงให้รอดพ้น
อันตราย แต่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์โลกทั่วไป ผู้นาของมนุษย์จึงมีทั้งที่เป็นพรสวรรค์ คือ มีบุคลิกลักษณะ
ดึงดูดใจ หรือมีตบะบารมี (Charisma) ให้ผู้ คนเชื่อถือทาตาม ตัวอย่าง เช่น นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ซึ่งผมสังเกตเห็นชัดถึงความเป็นผู้นาตามธรรมชาติตั้งแต่ยังเรียนในระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับท่าน และมี ทั้งที่เป็น
พรแสวง คือ ผู้ที่ไม่ได้เกิดมาเป็นผู้นาตามธรรมชาติแต่สามารถอาศัยพรแสวงโดยการพยายามศึกษาฝึกฝนตนเอง
ให้ กลายเป็ น ผู้ น าที่ดีซึ่งมีเป็ น จ านวนมากกว่ากลุ่ มพรสวรรค์เสี ยด้ว ยซ้า เช่นเดียวกันกับเรื่องศาสตร์ห รือศิล ป์
คนที่มีความสามารถโดยธรรมชาติ (ศิลป์) ถ้าหากขาดการปรับปรุงเรียนรู้ (ศาสตร์) ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ก็อาจพลาดพลั้งได้
สาคัญที่สุด คือ ความดีต้องมาก่อนความเก่ง นายวอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีนักเล่นหุ้นชาวอเมริกันเคยกล่าวว่า
“ถ้าขาดซึ่งมโนสุจริต (Integrity) เสียแล้ว คุณสมบัติอื่น ๆ ก็หมดความหมาย” ดังนั้น ที่ใดได้ผู้นาที่ทั้งดีและเก่ง
จึงนับเป็นโชคอย่างยิ่ง สรุปว่า มนุษย์ทุกคนหากพยายามศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งของตน แล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตัวเองในทุก ๆ ด้านที่จาเป็น โดยเฉพาะเรื่องหลักธรรมาภิบาล ก็สามารถเป็นผู้นาที่ดีได้เสมอ
แหล่งสร้างผู้นา นับตั้งแต่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิรูประบบราชการโดยตั้งกระทรวง
และจังหวัดขึ้นแทนระบบการปกครองบ้านเมืองแต่เดิมมา กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล
ปกป้องคุ้มครองและพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร จึงเป็นแหล่งบ่มเพาะผู้นาในภาคราชการ โดยเฉพาะผู้ที่เคย
ดารงตาแหน่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ดและนายอาเภอ หรือ เคยเป็น หั ว หน้ า ส่ ว นราชการของกรมในพื้น ที่ภู มิภ าค
เนื่องจากลักษณะงานบังคับให้มีโอกาสฝึกฝนความเป็นผู้นาตลอดเวลา เช่น การเป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด
หรืออาเภอ การเป็นประธานในวาระต่าง ๆ การได้พบปะทางานร่วมกับประชาชนและเอกชนบ่อยครั้ง การต้องสั่งการ
ในยามสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ ภาวะงานเหล่านี้ทาให้กระทรวงมหาดไทยเต็มไปด้วยผู้นา ซึ่งเป็นนักบริหาร/นักปกครอง

- ๕๙๖ แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนเหล่านี้คงจะไม่ได้มีภาวะผู้นาที่ดีเสียทุกคน ส่วนใครจะมีภาวะผู้นาที่ดีอย่างไรหรือไม่คงต้ อง
พิจารณากันต่อไป
ผู้นาของกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายข้าราชการประจาที่ผมอยากจะนาจุดเด่นในความเป็นผู้นาของบางท่าน
มากล่าวถึงเป็นตัวอย่างเท่าที่ผมมีประสบการณ์ตรงกับท่านเหล่านี้ (จุดเด่นเหล่านี้เป็นความเห็นส่วนตัวซึ่งไม่จาเป็นต้อง
เห็นด้วยกับผม เนื่องจากเราอาจมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันหรือไม่เท่ากัน) เช่น นายพ่วง สุวรรณรัฐ (ความน่าเกรงขาม
และความภั ก ดี ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ) นายวิ ญ ญู อั ง คณารั ก ษ์ (ความคิ ด ริ เ ริ่ ม และการโอภาปราศรั ย )
นายพิศาล มูลศาสตรสาทร (ความรวดเร็วในการสนองนโยบายและการสั่ งการ) นายสมพร กลิ่นพงษา (ความเข้มแข็ง
และบุคลิกภาพของผู้นา) นายโชดก วีรธรรม พูลสวัสดิ์ (การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและการตรงต่อเวลา) นายอนันต์
อนันตกูล (ความเฉียบแหลมในการบริหารและสอนแนะ) นายอารีย์ วงศ์อารยะ (ความรักในเกียรติยศศักดิ์ศรี
ของข้ า ราชการและยึ ด มั่ น ในหลั ก การ) นายฉลอง กั ล ยาณมิ ต ร (ความเมตตาและการรั บ ฟั ง ความเห็ น ผู้ อื่ น )
นายผัน จันทรปาน (การมองเห็นแง่มุมของปัญหาและการแก้ไขที่ไม่เหมือนใคร) นายวิชัย ศรีขวัญ (ความแนบเนียน
ในวิ ก ฤตและถ่ อ มตน) นายวิ บู ล ย์ สงวนพงศ์ (การประคองสถานการณ์ แ ละสุ ภ าพ) นายฉั ต รชั ย พรหมเลิ ศ
(ความอุตสาหะวิริยะและคล่องตัวสูง) คุณสมบัติของท่านทั้งหลายเหล่านี้หากได้มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่ม เติมถึงวิธีคิด
วิธีบริ ห ารจั ดการรวมถึงวิธีดาเนิน ชีวิต ว่าแต่ล ะท่านใช้ภาวะผู้ นาแบบใด มีข้อดีข้อเสี ย จุดอ่อนจุดแข็งอย่ างไร
เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้สนใจและข้าราชการรุ่นหลังที่ยังรับราชการอยู่ในปัจจุบัน
ความหมายของภาวะผู้ น า ฝรั่ ง แปล Leadership ว่ า “the action of leading a group of
people or an organization” มี นั ก วิ ช าการทั้ ง เมื อ งนอกเมื อ งไทยต่ า งก็ ไ ด้ ใ ห้ ค วามหมายเรื่ อ งนี้ ไ ว้ ม ากมาย
อย่างไรก็ตามผมอยากจะสรุปความหมายตามความเข้าใจของผมว่า... “ภาวะผู้นา คือ วิธีการแสดงออกที่สะท้อนถึง
ความคิดอ่านภายในจิตใจและสมองของบุคคลผู้ได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้นาผ่านทางบุคลิกลักษณะท่วงทีวาจา
เกิดการตัดสินใจ แล้วสื่อสารต่อไปสู่บุคคลอื่น โดยการสั่งการหรือจูงใจให้บุคคลนั้น ๆ ดาเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้” (คาว่าภาวะผู้นาส่วนใหญ่จะใช้ไปในความหมายด้านดี เช่น “หัวหน้าคนนี้
มีภ าวะผู้ น า” ก็แปลว่าคนนี้ เป็ นคนเก่งสั่ งการหรือนาพาผู้ คนได้) เมื่อผมเข้า รับ ราชการที่กระทรวงมหาดไทย
ก็ได้ยินคาสั่งสอนจากผู้ใหญ่ว่าคนมหาดไทยต้องมีสามสิ่ง คือ “ภูมิวุฒิ ภูมิธรรม ภูมิฐาน” หมายถึง (๑) ต้องมีความรู้
ร่าเรียนสูง ๆ ได้ยิ่งดี หรือให้พยายามหาความรู้เพิ่มเติม (๒) ต้องมีคุณธรรม ศีลธรรม เมตตา กรุณา ไม่รังแกผู้น้อย
ไม่ ฉ้ อ ราษฎร์ บั ง หลวง (๓) ต้ อ งมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี แต่ ง กายดี ส ะอาดเรี ย บร้ อ ย ถู ก ต้ อ งตามกาลเทศะ แสดงว่ า
กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสาคัญกับภาวะผู้นามาโดยตลอด นอกจากการบาบัดทุกข์ บารุงสุขแล้ว กระทรวงยังเน้น
การดูแลประชาชนโดยการสร้างศรัทธามากกว่าการใช้อานาจกับราษฎรดังที่สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ
องค์ปฐมเสนาบดีได้ทรงเตือนไว้ว่า “เจ้าคุณ อานาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือ ไม่ใช่อยู่ที่พระแสงราชศัสตรา...”
ภาวะผู้นาที่จาเป็นยิ่ง แม้ว่าจะมีผู้กล่าวถึงภาวะผู้นามากมายหลายตาราหลายผู้รู้ แต่จากการศึกษา
ค้นคว้าและสังเกตการณ์ ผมอยากจะขอสรุปภาวะผู้นาที่จาเป็นยิ่งสาหรับการบริหารราชการภาครัฐ ดังนี้

- ๕๙๗ ๑. คุณ ธรรม จริ ยธรรม หมายถึง ธรรมะที่ อยู่ในจิต ใจ และพฤติก รรมที่แ สดงออกที่ส าคั ญ ได้แ ก่
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ทั้ ง ต่ อ หน้ า และลั บ หลั ง ในภาษาอั ง กฤษมี ห ลายค า เช่ น Morality, Ethics, Integrity,
Honesty, Accountability สิ่ ง เหล่ า นี้ นั บ เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ จ าเป็ น ในเบื้ อ งแรกของมนุ ษ ย์ แ ละนั ก ปกครอง
นั ก บริ ห ารในพระพุ ท ธศาสนามี ก ารแนะน าหลั ก ธรรมส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารไว้ ห ลายอย่ า ง เช่ น ทศพิ ธ ราชธรรม
(ธรรมสาหรับพระเจ้าแผ่นดินและผู้ปกครองบ้านเมือง ๑๐ ประการ) สัปปุริสธรรม ๗ (รู้จักเหตุ-ผล-ตน-ประมาณกาล-ชุ มชน-บุ ค คล) พรหมวิ ห าร ๔ (เมตตา กรุ ณ า มุ ติ ท า อุ เ บกขา) สมั ย ผมเป็ น นายอ าเภอเคยได้ ยิ น ข่ า ว
เพื่ อ นนายอ าเภอคนหนึ่ ง ในจั ง หวั ด เดี ย วกั น ลงทุ น ขั บ รถไล่ ต ามผู้ รั บ เหมาที่ ใ ห้ เ งิ น ใต้ โ ต๊ ะ ขาดไปห้ า ร้ อ ยบาท
สืบมาจนถึงปัจจุบันเรื่องพวกนี้ก็หาได้จางหายไป กลับหนาหูยิ่งกว่าเดิมคะแนนดัชนีการรับรู้ทุจริต คือ Corruption
Perceptions Index (CPI) ของประเทศไทยก็ตกต่าลงทุกปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ลาดับที่ ๑๐๔ จาก ๑๘๐ ประเทศ)
ที่น่าตกใจคือวัดมานานนับสิบปีแล้ว คะแนนของเราไม่เคยเกินค่าเฉลี่ยของโลกเลย
๒. ความกล้าในการรับผิดรับชอบและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ภาวะผู้นาเรื่องนี้ต้องการบุคคลที่กล้าหาญ
เด็ดเดี่ยวมั่นคง เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อต้องเผชิญกับอานาจของผู้บังคับบัญชาหรือสังคมในยามที่ถูกกล่ าวหา
ว่าปฏิบั ติงานผิ ดพลาด ความรั บ ผิ ดชอบที่จ ะไม่โ ยนความผิ ดให้ ผู้ ใต้บังคับบัญชา ผมเคยมีหั ว หน้ากองคนหนึ่ ง
ชื่อนายจาเนียร ชวนะพงศ์ สั่งให้ผมทาคาสั่งโยกย้ายอธิบดีผู้มากบารมีท่านหนึ่งตามบัญชาของรัฐมนตรีว่าการฯ
โดยให้ทาแบบลับที่สุด แต่หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติ ท่านรัฐมนตรีเข้าใจผิดไปเองว่าเรื่องรั่วไหลก่อน จึงสั่งให้
ปลัดกระทรวงหาตัวผู้รับผิดชอบ เมื่อหัวหน้ากองของผมถูกเรียกไปถาม ท่านก็แสดงความรับผิดชอบทันทีเลยถูก ย้าย
ภายใน ๒-๓ ชั่วโมง โดยไม่เคยมาถามผมเลยว่าร่างคาสั่งอย่างไร ใครเป็นคนพิมพ์ ใครเป็นคนทาความลับรั่วไหล
ท่านจึงนับเป็นลูกผู้ชายตัวจริงสาหรับผม อีกเรื่องหนึ่งคือการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะถูกบีบจากผู้มีอานาจมาก
แค่ ไ หน นายชวน หลี กภั ย อดี ตนายกรั ฐ มนตรี เคยให้ ก าลั ง ใจข้ าราชการประจ าว่า “เขาย้า ยเราได้ แต่ ล ดซี
(ระดับตาแหน่ง) เราไม่ได้ อยู่ไหนก็ทาประโยชน์ให้บ้านเมืองได้เหมือนกัน”
๓. ความยุติ ธ รรม ผู้ น าที่ดีต้องยึ ดเอาความยุติธ รรมเป็นที่ตั้ งในการดูแลผู้ ร่ว มงานและประชาชน
คงไม่มีใครอยากทางานกับ หัว หน้ าที่ไม่ยุติธรรมในการประเมินผลและให้ความดีความชอบ รวมทั้งการแต่งตั้ง
เลื่อนชั้นเลื่อนตาแหน่งที่สาคัญ คือ ถ้าหน่วยงานนั้นมีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต อนุมัติ หรือตัดสินชี้ ขาด
ยิ่งต้องคานึงถึงความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง นายจู หรงจี้ อดีตนายกรัฐมนตรีจีน เคยกล่าวไว้ว่า “ข้าราชการไม่ได้เกรงข้าฯ
เพราะข้าฯ เข้มงวด แต่เกรงข้าฯ เพราะข้าฯ สุจริต ประชาชนไม่ได้ชื่นชมข้าฯ เพราะผลงาน แต่ชื่นชมข้าฯ เพราะข้าฯ
ยุติธรรม” (บางสานักสนับสนุนให้ “ผู้บังคับบัญชาเข้มงวด” ซึ่งผมเห็นด้วย แต่ต้องมีความยุติธรรมและมีเมตตา
ควบคู่กันไปด้วย)
๔. ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต ผู้นาที่ดีควรมีความสามารถมองภาพรวมหรือสภาวการณ์
ในอนาคต (Scenario) ได้ โดยมีลางสานึกบางอย่าง (Sixth Sense) ที่บอกได้ว่าเรื่องใดทาแล้วจะดี เรื่องใดทาแล้ว
จะเกิดปัญหา ความสามารถนี้จะทาให้ผู้นาวางวิสัยทัศน์ (Vision) ได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น รัชกาลที่ ๔ ทรงเล็งเห็นว่า
ชาติตะวันตกกาลังรุกคืบเข้าในเอเชีย จึงได้ทรงเตรียมเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและเตรียมการศึกษาให้ราชบุตรราชธิดา

- ๕๙๘ ของพระองค์ท่าน ซึ่งต่อมารัชกาลที่ ๕ ก็ได้สืบ ทอดพระราชปณิธ านนั้น โดยปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่
ตลอดรัชกาล พาบ้านเมืองรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นมาได้ เรื่องการคาดการณ์อนาคตนี้เกี่ยวข้องกับพื้นฐาน
ทางจิตใจและความคิดตามข้อ ๑. ด้วย กล่าวคือถ้าเป็นคนดีมีธรรมะ การตัดสินใจก็จะออกมาในทางมีเหตุมีผล
มุ่งไปในด้านดีงามเสมอ แม้ถ้าหากผิดพลาดคลาดเคลื่อนบ้างก็จะไม่เสียหายมากนัก
๕. ความสามารถในการบริ ห ารคน พระสาวกซ้ า ยขวาของพระพุ ท ธเจ้ า คื อ พระโมคคั ล ลานะ
และพระสารีบุตรก็ยังมีคุณสมบัติแตกต่างกันสาหรับการจะเลือกใช้สอย ดังนั้น ผู้นาต้องรู้จักหาคนดีคนเก่งมาใช้งาน
ต้องรู้ จั กแยกแยะว่ าใครมีความรู้ ความสามารถอย่างไร งานใดควรใช้คนประเภทไหนทา ถ้ารู้ไปถึงนิสั ยใจคอ
และพฤติกรรมส่วนตัว รวมถึงครอบครัวได้ก็ยิ่งดี ฉะนั้น การใช้คนให้เหมาะแก่งาน (Put the right man on the right job)
จึงสาคัญยิ่ง แต่ที่สาคัญกว่าคือ การรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถทางานได้อย่างคุ้มค่า ยาวนาน
(ยิ่งใช้ยิ่งเก่ง) พร้อมทั้งมีความสุขในการทางาน (Happy Workplace) ผู้นาต้องพยายามทาให้คนเป็นทรัพย์สิน (Asset)
ไม่ใช่ห นี้สิ น (Liability) อันเป็น ภาระขององค์กร นอกจากนี้บางองค์กรมีการสร้างผู้นารุ่นต่อไปอย่างเป็นระบบ
เช่น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) มีการบ่มเพาะแล้วคัดกรองอย่างถี่ถ้วน เพื่อวางทายาทคนที่จะเป็นผู้นาในอนาคต
แบบรู้ ตั ว ล่ ว งหน้ า ไม่ คลุ มเครื อ ซึ่ งระบบราชการไทยยั งไม่ส ามารถจะทาได้ เพราะมีปั จจั ยที่ เกี่ย วข้ องซับ ซ้อ น
มากเกินไป
๖. ความสามารถในการสื่อสาร อดอล์ ฟ ฮิตเลอร์ ใช้ความสามารถในทางจิ ตวิทยาและวาทศิล ป์
พาคนเยอรมันไปตายในสงครามโลกนับล้าน ๆ คน ในขณะที่วินสตัน เชอร์ชิล ก็ใช้คาพูดปลุกใจเป็นพลังให้ ประชาชน
และทหารอังกฤษสู้กับเยอรมันจนสุดกาลังเช่นกัน “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 ซึ่งในชีวิตประจาวันผู้นาหรือหัวหน้าจะต้องพูดจา
กับเพื่อนร่วมงานทั้งในการปรึกษาหารือ การประชุม การวางแผน การตัดสินใจ การสั่งการ การอธิบายชี้แจงคาสั่งหรือ
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการให้สัมภาษณ์หรือพูดต่อที่สาธารณะ ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของการสื่อสารอาจ
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่โลกแคบลงเพราะเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารทันสมัยมาก ข้อมูล
ข่าวสารที่ส่งกันไปมาในหน่วยงานและประชาชนมีมากมายมหาศาล ทาให้ความสาคัญของเรื่องนี้มีมากยิ่งขึ้นเป็น
ทวีคูณ ฉะนั้น การฝึกฝนเตรียมตัวที่ดีเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนมีพลังไปในทางบวกจึงจาเป็นสาหรับผู้นามาก
๗. ความมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ ผู้ น าจะต้ อ งมี ค วามมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ (Determination) ที่ จ ะท างานให้ ส าเร็ จ
โดยไม่ย่ อท้อต่อ อุป สรรค ประกอบด้ว ยความอุต สาหะวิริยะเอาใจใส่ ความผู ก พัน (Engagement) กับองค์ก ร
และการมีแรงปรารถนา (Passion) ที่จะทางานให้ได้ผลดี มาร์ติน ลูเธอคิง จูเนียร์ เคยกล่าวไว้ว่า “คนกวาดถนน
ถ้ามีใจรักในงาน ก็สามารถกวาดถนนได้เหมือน ไมเคิล แองเจโลวาดรูป เบโธเฟนเล่นดนตรี เชกสเปียร์เขียนบทกวี ”
ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้นาจะเป็นพลังดึงดูดให้ผู้ร่วมงานคึกคักเข้มแข็งตามไปด้วย เช่น ถ้าหัวหน้ามาทางานเช้า
ลู ก น้ อ งก็ จ ะมาเช้ า ตาม หั ว หน้ า ขยั น ลู ก น้ อ งก็ จ ะขยั น ตาม อย่ า งไรก็ ดี ผู้ น าจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ข้ อ จ ากั ด ต่ า ง ๆ
ของผู้ร่วมงานด้วย เพราะสภาพแวดล้อมทั้งงานและส่วนตัวอาจทาให้ความพร้อมที่ จะร่วมปฏิบัติงานมีไม่เท่ากัน

- ๕๙๙ ฉะนั้น การสร้างบรรยากาศที่ดี การบารุงขวัญ การทาความเข้าใจในเป้าหมายและแผนงานที่จะเดินร่วมกันไป
จึงมีความส าคัญที่ผู้ น าจะรั กษาสมดุลในการทางานให้ เหมาะสมด้ว ยการนาพาผู้ คนในองค์กรให้ มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจทางานไปในระดับที่ใกล้เคียงกัน
๘. ความฉลาด ปั จ จุ บั น มี ก ารแบ่ งความฉลาดออกเป็ น หลายแบบ ผมจึ ง เห็ น ว่า ผู้ น าหรือ หั ว หน้ า
ไม่จาเป็นต้องฉลาดปราดเปรื่องมี I.Q. (Intelligence Quotient) สูงแบบเรียนหนังสือได้ A ทุกวิชา เพราะผู้นา
สามารถหาคนฉลาด ๆ มาช่วยงานได้ เถ้าแก่หรือเจ้าสัว มากมายที่เรียนหนังสือน้อยแต่ทาธุรกิจประสบผลสาเร็จ
ร่ารวยเป็นเศรษฐี มีคนเรียนสูง ๆ มาเป็นลูกน้อง ฉะนั้น ผู้นาไม่จาเป็นต้องฉลาดมาก แต่ต้องเฉลียวเก่ง เพราะความเฉลียว
จะทาให้เห็นหรือสงสัยอะไรบางอย่างที่คนฉลาดมองข้ามไป มีตัวอย่างมากมายที่ผู้นาหรือหัวหน้าฉลาดแต่ไม่ เฉลียว
แล้ว สร้า งปัญ หาจนพาองค์ก รหรือ ประเทศชาติไ ปสู่ห ายนะ นอกจากนั้น แล้ว ผู้นาจาเป็น ต้อ งมีค วามฉลาด
ในการแก้ไขปัญหา A.Q. (Adversity Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ E.Q. (Emotional Quotient) ความฉลาด
ทางสังคม S.Q. (Social Quotient) และความฉลาดทางจริ ยธรรมและศีล ธรรม M.Q. (Moral Quotient) ด้ว ย
จึงจะนาองค์กรหรือประเทศชาติ อยู่รอดปลอดภัย (Survival) และเจริญก้าวหน้า (Growth) ต่อไปได้ด้วยดี
บทสรุ ป บ้ านเมืองเรามีปั ญหาน้ อยใหญ่มากมาย หลายปัญหาเรื้อรังแก้ไขไม่ส าเร็จ ปั ญหาใหญ่ ๆ เช่น
ความยากจน ความเหลื่อมล้า การผูกขาดตัดตอน คุณภาพในการศึกษา โครงสร้างประชากร แรงงานหลบหนีเข้าเมือง
การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ ความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ความแตกแยกทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ฯลฯ ปัญหาที่รองลงมา
เช่น การพนั น สถานบั นเทิงผิ ด กฎหมาย แชร์ลู กโซ่ การหลบเลี่ ยงภาษี การขายสลากกิน แบ่ง เกิน ราคา ฯลฯ
ส่วนปัญหาเล็กส่วนใหญ่เป็นปัญหาในการบริหารงานภายในส่วนราชการ เช่น ขาดอานาจ ขาดคน ขาดงบประมาณ
ขาดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ผมมีความเชื่อว่า “ยาวิเศษ” ของผมสามารถแก้ไขปัญหาให้เบาบางลง
ได้อย่างแน่นอน เพียงแต่ถ้าผู้นาหรือผู้บริหารที่มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบกล้าพอที่จะใช้ภาวะผู้นาที่ดี
ทั้งแปดข้อข้างต้นเข้าจัดการกับปัญหาเหล่านั้น โดยเฉพาะปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ที่สร้างความเสียหายอย่างมากมาย
ทั้งทางชีวิตร่างกายและทางเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้ ยิ่งต้องการผู้นาที่ใช้ภาวะผู้นาเข้าจัดการกับปัญหานี้อย่างเต็ 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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ตุลาคม ๒๕๔๘ – ตุลาคม ๒๕๔๙
ตุลาคม ๒๕๔๙ – กันยายน ๒๕๕๑
ตุลาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๓
งานอื่น ๆ
มิถุนายน ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๓

มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
รองอธิบดีกรมการปกครอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
อธิบดีกรมที่ดิน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้
กฎหมาย องค์คณะที่ ๑
กรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต
ของ ป.ป.ช.

เกียรติคุณ :
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ

- ๖๐๒ รางวัลและการเชิดชูเกียรติ
- เมื่อครั้ งดารงตาแหน่ งผู้ว่าราชการจั ง หวัดสกลนครได้เฝ้ ารับ เสด็จและถวายงาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถที่เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ และได้รับ
พระราชทาน “เหรียญทองสองพระองค์ล้อมเพชรมหาวิชัยมงกุฎ”
- ได้รับพระราชทาน เข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ได้รับการคัดเลือกจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้เป็นวิทยากรโครงการตามรอยพระยุคลบาท ในระดับบริหาร
(มีผู้ได้รับคัดเลือก จานวน ๒๕ คน)
- ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษาด้านการกระจายอานาจระดับสูง (High-Level Advisory Group of
Experts on Decentralization : AGRED) ในจานวน 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
- เมื่อครั้งดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัล “บุคคลดีเด่นด้านการสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับประเทศ ปี ๒๕๔๖” และจังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด
จากสานักงาน ป.ป.ส. ด้วย
- ได้รั บ รางวัล จังหวัดที่มีผ ลการปฏิบั ติงานดีเด่น ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๘
จากสานักงาน ป.ป.ส. (จังหวัดนครสวรรค์)
- ได้รับรางวัลจากชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล ประเภท คนดีเชิงประจักษ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถือเป็นครั้งแรก
ที่มีการมอบรางวัลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ได้รับรางวัล “คนดีเมืองสี่แคว ประจาปี ๒๕๔๘” จาก สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
- ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR Award) ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ
บทนา
เมื่อ ผมได้ร ับ การติด ต่อ ให้เ ขีย นบทความในหนัง สือ คัม ภีร ์นัก ปกครองให้ค รอบคลุม หลัก การ ทางาน
วิธีการ ผลงานที่ภูมิใจ วิสัยทัศน์ เทคนิคการบริหาร การแก้ไขปัญ หาและปัจจัยแห่งความสาเร็จเพื่อเป็นวิทยาทาน
แก่นั กปกครองรุ่นหลั งและแก่นั กรั ฐศาสตร์ทั่วไป ผมก็มานั่งคิดว่าวิธีเดินเรื่องที่ดีที่สุ ด คือ การเอาภารกิจหลั ก ๆ
ในการบ าบั ดทุ กข์ บ ารุ งสุ ข เป็ นกรอบและไล่ เรี ยงสิ่ งที่ คิ ดว่ าดี ๆ ที่ ได้ ท าไปในแต่ ละภารกิ จ และเพื่ อให้ เข้ าถึ ง
ความรู้สึกในขณะที่กาลังกระทาภารกิจนั้น ๆ จะได้แทรกคาบรรยายบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น พร้อมกรณีตัวอย่าง
เพื่อให้เห็นวิธีการทางานและการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งเห็นถึงวิสัยทัศน์และภาวะผู้นาในการสร้างศรัทธา
ในฐานะพ่อเมืองพร้อมกันไปด้วย

- ๖๐๓ อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ อ่ า นต้ อ งระลึ ก เสมอว่ า สิ่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ จั ด ท าไปนั้ น เกิ ด ในบรรยากาศของการเมื อ ง สั ง คม
และสิ่ งแวดล้ อมในช่วงเกือบยี่ สิ บปี ก่ อนหน้ านี้ จึงควรที่ จะต้องใช้ดุลยพินิ จพิจารณาให้ ดีว่าอะไรบ้างที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ อย่างไรก็ตามผู้เขียนมั่นใจว่าแม้ทุกวันนี้จะเป็นยุคดิจิทัลก็ตาม แต่สิ่งที่ดิจิทัลแทนไม่ได้ คือการสร้าง
ศรัทธาในฐานะพ่อเมืองด้วยการเข้าถึงประชาชนและให้ประชาชนเข้าถึงได้ เพื่อให้สามารถบาบัดทุกข์ บารุงสุข
ได้ ต รงความต้ องการและเร็ ว ที่สุ ด ต่อจากนี้ ผมก็ จะขอไล่ เรียงหลั กในการท างานและภารกิ จต่ าง ๆ ที่ฝ่ ายปกครอง
ต้องไปบาบัดทุกข์ บารุงสุขตามลาดับดังต่อไปนี้
๒.๑ หลักและจุดยืนในการทางาน
ภาวะผู้นาจากวันที่เป็นนิสิต
ภาวะผู้นาของผมน่าจะเริ่มสะสมมาตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการร่วมกิจกรรม
นิสิตต่าง ๆ จนได้รับรางวัลขุนพลดาบสากลของจุฬาฯ และได้รับเลือกเป็นอุปนายกสโมสรนิสิต แต่ที่สาคัญคือการได้เป็น
ประธานคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการของนิสิตจุฬาฯ ครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๕
ซึ่งเป็นการเปิดบ้าน (Open House) ครั้งแรกของจุฬาฯ เพื่อให้ประชาชน นักวิชาการ และนั กเรียนทั่วประเทศ
เข้าเยี่ยมชมพัฒนาการทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา*
หน้ าที่ป ระธานทาให้ ผ มต้องประชุมร่ว มกับผู้ แทนคณะ ๑๔ คณะ ประธานชมรมวิช าการทุกคณะ
ประธานชมรมต่าง ๆ ของสโมสรนิสิต รวมทั้งคณะอาจารย์ที่ปรึกษา รวมแล้วผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๕๐ คน โดยมีภารกิจ
ตั้งแต่ การหาทุนจัดงานเองทั้งหมด พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้คณะและชมรมต่าง ๆ ออกแบบผังการแสดง
(Master Plan) ของทั้งมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์ จัดตารางการแสดงของทั้งมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ เวลา
ถึงหนึ่งภาคการศึกษาในการเตรียมงาน
ที่สาคัญที่สุด คือ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการไปได้ครึ่งทางแล้ว เห็นว่างานนิทรรศการนี้มี คุณภาพ
มีความสมบูรณ์เพียงพอ จึงมีมติให้นาความขึ้นกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ โดยให้ผมในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายนิสิต เป็นผู้ทาหนังสือ
กราบบั งคมทู ล ซึ่ งถื อเป็ นมิ ติที่ แปลกใหม่ มากในยุคปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่ งเป็นระยะภายหลั งรัฐประหารเพี ยง ๑ ปี
และยังมอบให้ประธานฝ่ายนิสิตเป็นผู้กราบบังคมทูลรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย และระหว่างงาน
ได้รั บเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ซึ่งเสด็จทอดพระเนตรการแสดงผลงาน
ของนิ สิ ต เป็ น การส่ ว นพระองค์ ซึ่ งการทาหน้า ที่ของผมในทั้งสองโอกาสส าคัญนี้ เมื่อมามองย้อ นหลั งกลั บไป
จะรู้ว่าถ้าเป็นข้าราชการจะต้องเป็นข้าราชการระดับสูง และเพียงบางคนเท่านั้นที่จะได้รับโอกาสเช่นนี้ กิจกรรมนิสิต
ที่ผมกล่าวนามานี้ เป็น การสร้างทักษะในการจัดการ (Management Skills) ด้ว ยการปฏิบัติจริงให้แก่ตัว ผม
และผู้ร่วมงานทุกคนและเป็นการสร้างภาวะผู้นา (Leadership) แก่นิสิตระดับแกนนาเพื่อให้ได้รับความร่วมมือ
ในการทางานจากนิสิตอื่น ๆ ที่เป็นเพียงเพื่อนร่วมงาน (Colleagues) ไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่อย่างใด
-------------------------------* นายพี รพล ไตรทศาวิ ทย์ บทความเรื่ อง “พ.ศ. ๒๕๑๕ แรกมี นิ ทรรศการทางวิ ชาการของนิ สิ ตจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” ในหนังสือ “๕๐ ปี จามจุรี ๑๒”

- ๖๐๔ ภาวะผู้นาแบบเพื่อนนี้เอง ที่กลายเป็นทักษะสาคัญที่ผมใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ “พ่อเมือง” เพื่อเข้าถึง
ประชาชน และให้ ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และได้รับศรัทธาจากประชาชน และข้าราชการที่เป็นคนดีทั้งหลาย
ดังที่จะได้กล่าวให้เห็นชัดเจนในตอนต่อไป
ผมได้ คิ ด ประมวลจุ ด ยื น และหลั ก ยึ ด ในการท างานของผมตั้ ง แต่ ส มั ย ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น ผู้ น านิ สิ ต
ในตาแหน่งอุปนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจนเกษียณอายุราชการ พบว่าจะหมุนเวียนอยู่ในหลัก
ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อรวมกันในการปฏิบัติแต่ละภารกิจ ซึ่งเมื่อผมขยายความต่อไปในงานแต่ละมิติพร้อมกรณี
ตัวอย่าง ผู้อ่านก็จะได้เห็นเองว่าผมได้ยึดหลักใดบ้างในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพอประมวลได้ ๑๙ รายการด้วยกัน คือ
(๑) จะทาอะไรต้องศึกษาข้อมูล รับฟังให้ชัดเจน และครอบคลุม ก่อนประกาศนโยบาย วิสัยทัศน์ และจุดยืน
(๒) ต้องเป็นนักแก้ปัญหา ไม่หนีปัญหา มีคาตอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
(๓) ต้องไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาและความทุกข์ของประชาชน
(๔) ทางานอย่างมีแผนและขั้นตอนในการทางาน
(๕) สื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายและเข้าใจง่าย
(๖) ทางานอย่างมีระบบและวางระบบในการทางาน
(๗) ให้ข้าราชการและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสาคัญ
(๘) กล้าเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องและกับสถานการณ์วิกฤติ
(๙) กล้าตัดสินใจในทุกสถานการณ์
(๑๐) คบง่าย คุยง่ายกับประชาชนและข้าราชการที่เป็นคนเก่งหรือคนดี และประชาชนที่ประกอบสัมมาชีพ
(๑๑) รู้จักคนทั้งที่เป็นประชาชน เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีก่อนกาหนดระดับของฝีมื อ
จริยธรรมและการคบหา
(๑๒) สร้างบรรยากาศการทางานที่สร้างสรรค์และอยู่ระหว่างตึง ๆ หย่อน ๆ
(๑๓) ไปรับตาแหน่งที่ไหนต้องทาให้ที่นั่นดีขึ้น
(๑๔) ยึดหลักการทางานกับสิ่งที่เป็นแก่น (Core Issues) ไม่เสียเวลาไปยุ่งกับกระพี้
(๑๕) ทางานบนหลักการ เหตุผล พูดตรงไปตรงมา และให้ลูกน้องทราบว่าเราชอบคนแบบนี้และเป็นที่
พึ่งของลูกน้องได้
(๑๖) ยึดความเป็ นธรรม ถูกต้อง และความโปร่งใสในทุกมิติของการบริหาร โดยเฉพาะการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
(๑๗) ยึดความรวดเร็ว ถูกต้อง และพิจารณาผลกระทบในการทางานด้วย
(๑๘) ต้องทาในสิ่งที่พูดออกไป (Action is better than words) ไม่แน่ใจอย่ารับปาก
(๑๙) รักษาความสง่างามหรือเกียรติศักดิ์ของข้าราชการ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของการทางาน
๒.๒ การปฏิบัติงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(๑) การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ๖๐๕ ผู้เขียนได้เน้นและให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านเพื่อให้สามารถ
“เกาให้ถูกที่คัน” ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ แต่การที่ประชาชนเพียงไม่กี่คนหรือกลุ่มเล็ก ๆ อาจส่งเสียง
ได้ไม่ดังพอที่จะแก้ไขปัญหาใหญ่ ๆ ได้ เช่น ยาเสพติด การปฏิบัติไม่ถูกไม่ต้องของข้าราชการในพื้นที่ ฯลฯ จึงให้มา
รวมตัวกัน ในรูปของประชาคมหมู่บ้าน (ในทุกจังหวัดที่ผู้เขียนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด) โดยให้ประชาคมหมู่บ้าน
เป็นเวทีกลางที่เป็นจุดเริ่มและจุดกระตุ้นและอานวยความสะดวก ให้ชาวบ้านได้มีโอกาสมาพบปะกันเพื่อร่วมกัน
เสนอปัญหาและความต้องการตลอดจนแนวทางแก้ไข
องค์ประกอบของประชาคมหมู่บ้าน ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.
๒ คน กรรมการหมู่บ้าน ๓ คน ตัวแทนฝ่ายประชาชนได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ครู สจ. ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ผู้แทนธุรกิจเอกชน
ที่อยู่ ในหมู่บ้ าน องค์กรพัฒ นาเอกชน ผู้ แทนกลุ่ มแม่บ้าน ผู้ นาศาสนา อสม./อช./ผู้ นา อช. ผู้ แทนกลุ่ มอาชีพ
ผู้แทนเกษตรกร โดยมีเงื่อนไขการดาเนินงานประชาคมหมู่บ้านดังนี้
๑) มีอัตราส่วน ๕ - ๑๐% ของจานวนประชากรในหมู่บ้าน
๒) กรณีองค์ประกอบของประชาคมหมู่บ้านมีน้อยให้เลือกตัวแทนจากกลุ่มหรือคุ้มบ้านในหมู่บ้าน
มาเพิ่มเติม
๓) ประธานและเลขานุการเลือกจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้านต้องจัดให้มี
การพบปะพูดคุยกันอย่างสม่าเสมออย่างน้อย ๑-๒ เดือน/ครั้ง หรือเมื่อมีความจาเป็น เพื่อเสนอปัญหา หาแนวทาง
การแก้ ไ ขปั ญ หาและความต้ อ งการของชุ ม ชน น าปั ญ หาของชุ ม ชนที่ เ กิ น ขี ด ความสามารถเสนอต่ อ อบต.
และส่วนราชการเพื่อมาแก้ไขให้
ในจังหวัดนครสวรรค์ ประชาคมหมู่บ้านทาหน้าที่ระดมพลังความคิดและความสามารถในการแก้ปัญหา
และชุมชนได้จัดเรียงความสาคัญประเภทปัญหาของจังหวัดไว้เป็นลาดับ คือ แหล่งน้าเพื่อการเกษตร การคมนาคม
ราคาผลผลิตตกต่า ความยากจน การว่างงาน ขาดเงินทุน ขาดไฟฟ้า ขาดการติดต่อสื่อสาร และน้าอุปโภคบริโภค
ซึ่ ง ประเภทปั ญ หาเหล่ า นี้ ไ ด้ จั ด เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการท าแผนงานและโครงการเสนอขอรั บ งบประมาณจาก
แหล่งงบประมาณต่าง ๆ ต่อไป การกาหนดกรอบกว้าง ๆ ขององค์ประกอบประชาคมไว้เช่นนี้ เจตนาของผู้เขียน
ก็เพื่อไม่ให้เกิดลักษณะของประชาคมที่มาจากบางพวกบางกลุ่มเท่านั้น เพราะในระยะยาวจะไม่สามารถเป็น
องค์กรตัวแทนของชาวบ้านได้
การทาประชาคมหมู่บ้านได้เริ่มตั้งแต่จังหวัดนครนายกในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในฐานะที่เป็นจังหวัด
นาร่องของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และได้จัดทา “โครงการรวมพลังสร้างนครนายก” ขึ้น
เพื่อผนึกกาลังทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ทั้งภาคราชการและประชาชนหัวก้าวหน้าในพื้นที่ ช่วยกันไปกระตุ้นชาวบ้าน
ให้ตื่นอย่างเป็นระบบ โดยใช้สิ่งจูงใจในระยะสั้น คือ โครงการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ (โครงการมิยาซาว่า) ซึ่งได้จัดสรร
งบประมาณให้หมู่บ้านละหนึ่งแสนบาท ในการจัดทาโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยให้ผ่านองค์กรบริหารส่วนตาบล
นอกจากนั้นได้อาศัยโครงการพัฒนาตาบล ซึ่งกาหนดให้ตาบลละประมาณสองแสนถึงสี่แสนบาท เป็นสิ่งจูงใจให้ชาวบ้าน
มารวมตัวในรูปประชาคม โดยมีนโยบายจังหวัดตั้งแต่เริ่มต้นว่าหากประชาคมได้ประชุมเสนอปัญหามาตามต้องการ
และได้จัดลาดับความสาคัญแล้ว ห้ามคณะกรรมการหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตาบลแก้ไขโครงการของ

- ๖๐๖ ชาวบ้านเด็ดขาด โดยให้นายอาเภอกากับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพราะหากเราสามารถ
กระตุ้ น ให้ ช าวบ้ า นรวมตั ว กั น แล้ ว ต้ อ งให้ ช าวบ้ า นเห็ น คุ ณ ค่ า ของการรวมตั ว นั้ น การรวมตั ว นั้ น ก็ จ ะเกิ ด
ความยั่งยืน ซึ่งนโยบายของจั งหวัดนี้ ต่อมาระยะหลั งเจ้าของนโยบายในส่ ว นกลางก็ได้สั่ งการแก้ไขให้ เป็นไป
ในแนวทางของจังหวัดเช่นกัน สาหรับในระยะกลางและระยะยาวเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการเกาให้ถูกที่คั น
ผู้เขียนจึงได้กาหนดนโยบายขึ้นเองดังนี้
- ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านส่วนใดก็ตามที่ส่วนราชการสามารถแก้ไขได้ ให้รับไป
ดาเนินการโดยให้อาเภอเป็นแกนกลางติดตามผล
- ปั ญหาความต้องการของชาวบ้านส่ ว นที่ ยั งไม่ได้ รับการแก้ไ ข ให้ นามารวบรวมจัด ทาเป็ น
แผนพัฒนาอาเภอ โดยชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจว่าผลจากการรวมตัวนี้จะได้เอาปัญหาความต้องการไปทาในอนาคต
แต่การให้เสนอปัญหามานี้ ให้ชาวบ้านถกเถียงปัญหาและความต้องการกัน โดยใช้หลักเกณฑ์ง่าย ๆ คือ “จานวน
ครัวเรือนและพื้นที่ ประสบความเสียหาย ตลอดจนความรุนแรงของปัญหานั้น ” ประกอบด้วยเพื่อจะได้เรียงลาดับ
ตามความสาคัญของปัญหาตามเกณฑ์เหล่านี้
ทั้งนี้ ผู้ เขีย นได้น าชุดแบบฟอร์ มการวางแผนพัฒ นาอาเภอ ซึ่งผู้ เขียนเมื่อครั้งดารงตาแหน่ง
หัวหน้าภาควิช าเศรษฐกิจ และสังคม วิทยาลัย การปกครอง (พ.ศ. ๒๕๒๕) และคณะวิทยากรได้ร่ว มกันคิดขึ้น
และทาเป็นคู่มือใช้อบรมวิทยากรจังหวัดและอาเภอในสมัยนั้น แทนที่จะปล่อยให้วิทยากรประชาคมต่างคนต่างคิด
อย่างไร้ทิศทาง
การจัดเตรียมวิทยากร
วิ ท ยากรประชาคมหรื อ วิ ท ยากรกระบวนการนั้ น เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ ความส าเร็ จ
ของความเข้มแข็งของประชาคม จึงได้มีการเตรียมการตามลาดับดังนี้
๑) ระดั บ อ าเภอ ให้ คัด เลื อ กผู้ ที่ จ ะมาเป็ น วิ ทยากรหรือ ผู้ ประสานงานประชาคม ทั้ งที่ เ ป็ น
ข้า ราชการและที่เ ป็น ชาวบ้า นหัวก้า วหน้า ในกรณีข้า ราชการให้ คัด เลื อกข้า ราชการที่สั นทั ดในการทางาน
กับชาวบ้านเป็นหลัก
๒) อบรมผู้ ป ระสานงานประชาคมโดยละเอี ย ด เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการร่ ว มกั น ท างาน
ในโครงการนี้ รวมทั้งสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมายและวิธีการดาเนินงาน ซึ่งจะต้องเล่นบทบาทออกเป็น ๓ ระยะ
คือ ระยะในการก่อรูป ประชาคม ผู้ ประสานงานจะต้องชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับ ประโยชน์ของการรวมตัว
และเข้าช่วยเหลือประธานประชาคมและเลขานุการค่อนข้างมาก และเมื่อมีการประชุมประชาชนไปได้สักระยะหนึ่ง
ก็เข้าสู่ระยะกลาง คือ ค่อย ๆ ปล่อยให้เขาปฏิบัติหน้าที่โดยเราช่วยอยู่บ้าง และระยะสุดท้าย คือ เขาสามารถ
นัดประชุมและดาเนินการประชุมได้ทั้งหมด โดยข้าราชการเป็นแต่เพียงผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
ผลของการดาเนินงาน
๑) จากการศึกษาเพื่อประเมินโครงการมิยาซาว่าทั่วประเทศในปี ๒๕๔๒ โดยสานักงบประมาณ
ซึ่งส่วนหนึ่งดาเนินการโดยสถาบันราชภัฏสวนดุสิต พบว่าในการประเมินความพอใจของชาวบ้านที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม

- ๖๐๗ เสนอโครงการ และการเข้ามามีส่ วนร่ วมดูแลในขั้นการจัดทาโครงการ จังหวัดนครนายกได้รั บการจัดให้เป็น
จังหวัดตัวอย่างในการบริหารโครงการมิยาซาว่าบนความต้องการของชาวบ้าน
๒) ประชาคมหมู่บ้ านทั้งที่นครนายก สกลนครและนครสวรรค์ ได้แจ้งจานวนผู้ ค้ายาเสพติ ด
และผู้เสพยาเสพติดออกมาเป็นจานวนสูงกว่าจังหวัดทั่วไปที่มีขนาดพื้นที่และประชากรใกล้เคียงกัน และทาให้
การปราบปรามการป้องกันและบาบัดรักษาประสบผลสาเร็จ เช่น จังหวัดนครนายกมีสถิติการจับกุมได้เพิ่มขึ้น มาก
ณ วั น ที่ ๓๑ สิ ง หาคม ๒๕๔๒ มี ผู้ ต้ อ งขั ง ยาเสพติ ด จ านวน ๕๘๒ คน ได้ ย าบ้ า จ านวน ๑๖,๗๑๘ เม็ ด
เมื่อเทีย บกับ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในเดือนสิ งหาคม มีผู้ ต้องขังยาเสพติดเพียง ๖๐ คน ได้ยาบ้าเพียง ๖,๔๑๕ เม็ด
เป็นผลให้สานักงาน ป.ป.ส. ได้คัดเลือกให้ จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดนาร่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในภาคกลางในสมัยนั้นด้วย
๓) ที่สาคัญที่สุด คือ เมื่อผู้เขียนได้ไปรับตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและได้เข้าเฝ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ นั้น
สิ่ ง แรกที่ รั บ สั่ ง แก่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด คื อ ให้ แ ก้ ปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด เพราะครู ทั้ ง หลาย
มากราบบังคมทูลว่าผู้ค้ายาขายยากัน ข้ามรั้ว โรงเรียนอย่างเปิดเผยไม่เกรงกลัว ใด ๆ ผู้เขียนจึงได้ว างแนวทาง
ในการรวมพลังชาวบ้านโดยเน้นการรวมตัวของชาวบ้าน จนการปราบยาเสพติดประสบความสาเร็จได้อย่างน่าพอใจ
และเมื ่อ ถึง เวลาที ่ผู ้เ ขีย น จะโยกย้ า ยจากจั ง หวั ด นครนายก ผู้ เ ขี ย นได้ เ ข้ า เฝ้ า เพื่ อ กราบบั ง คมทู ล ลานั้ น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระเมตตารับสั่งกับผู้เขียนว่า ผู้อานวยการโรงเรียนต่าง ๆ
ได้ ถ วายรายงานว่ า ผู้ ค้ า ยาที่ เ คยขายยาข้ า มรั้ ว โรงเรี ย นไม่ มี แ ล้ ว ซึ่ ง ถื อ สิ ริ ม งคลและเป็ น ก าลั ง ใจแก่ ผู้ เ ขี ย น
เป็นอย่างยิ่งในการที่จะทาหน้าที่พ่อเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต
๔) เมื่อย้ายมาดารงตาแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับมอบหมาย
ให้ ดู แ ลการวางแผนพั ฒ นาอ าเภอและเป็ น หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไปของคณะอนุ ก รรมการเสริ ม สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนในระดั บ ประเทศ เพื่ อ เผชิ ญ ปั ญ หาวิ ก ฤติ ข องรั ฐ บาล โดยมี ก ารประชุ ม และสั ม มนา
ข้า ราชการระดับ สู ง ลงมาถึ ง ระดั บ ปฏิบ ัต ิ เพื ่อ ปรับ วิธ ีค ิด วิธ ีทางานและการวางตนภายในระบบการท างาน
ที่ยึดคนเป็น ศูนย์ก ลางและอบรมให้ทราบถึงวิธี ในการหาปัญหาจากชาวบ้านด้วย ซึ่งระยะเวลานั้นเป็นระยะเวลา
ที่ทุกอาเภอจะต้องทาแผนพัฒนาอาเภอ ๕ ปี ให้ สอดคล้องกับ การทาแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม ฉบับที่ ๙
ผมจึงได้หารือกับอธิบดีกรมการปกครอง (นายอภัย จันทนจุลกะ) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่งชาติเพื่อนารูป แบบของโครงการรวมพลังสร้า งนครนายกมาขยายผลไปทั่วประเทศ เพื่อให้มี
แผนพัฒนาอาเภอ ๕ ปี บนความต้องการของชาวบ้านจริง ๆ โดยใช้รูปแบบของประชาคมหมู่บ้านและวิทยากร
กระบวนการที่เคยทาไว้แล้ว
ผลจากการท างานนี้ ผู้ เขี ยนจึ งได้ รั บเชิ ญให้ บรรยายในหั วข้ อ “การด าเนิ นงานเสริ มสร้ าง
ความเข้มแข็งของชุมชนระหว่างภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ปลัดกระทรวง
อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชน ณ ตึกสั นติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓

- ๖๐๘ ๕) พลั ง ประชาชนในรู ป ประชาคมหมู่ บ้ า น ยั ง ช่ ว ยให้ ส ามารถแก้ ปั ญ หาใหญ่ ๆ ให้ ลุ ล่ ว ง
ดังที่ผมได้กล่ าวไว้ในหัวข้อประสบการณ์นั กปกครองแก่นักปกครองระดับสู ง รุ่นที่ ๕๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าในช่วงที่
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนากุ้ง ๑๕,๐๐๐ กว่าไร่ที่นครนายก ผมก็ใช้ประชาคมเหล่านี้ โดยทาความเข้าใจให้เขารู้เรื่อง
ว่าถ้าคุณปล่อยให้มีนากุ้งแบบนี้ ไร่นาคุณพังหมด ความเค็มที่ไหลไปทั้งทางน้าและดิน เมื่อท่านเอาน้ามารดต้นไม้
ต้นไม้ก็เหี่ ยวเฉาหมด ผมไปทาความเข้าใจกับ ประชาคมทุกคนบอกให้เข้าใจเรื่องนี้ สุ ดท้ายประชาคมก็มีมติว่า
ไม่เอานากุ้ง ขอเลิ ก ผู้ ใหญ่บ้ านที่อยู่ เบื้ องหลั งก็บอกว่าเลิ ก ผมบอกว่านครนายกมีทั้งสวนและน้า น้าก็จะเสี ย
หมดแล้ว
ผลสุ ดท้ ายนากุ้ งต้ องหยุ ดทั้ งหมด แต่ กว่ าจะเลิ กได้ ผู้ เลี้ ยงกุ้ งก็ ก่ อม็ อบมา ๗๐๐ - ๘๐๐ คน
มาประท้ วงผู้ ว่าราชการจั งหวั ด เรื่ องเลิ กนากุ้ง ทั้ ง ๆ ที่ ผมประกาศว่าให้ เลิ กแบบเลิ กทาส คือ ผมประกาศวั นนี้
ให้เวลาท่านอีก ๔ เดือน คือ ๑ ฤดูการเลี้ยง หรือที่เรียกภาษาเลี้ยงว่า ๑ ครอป ผมประกาศตอนนั้นยังไม่จบรอบ
ที่กาลังเลี้ยง ซึ่งกาลังอยู่ในระหว่างการจับกุ้ง ผมบอกไม่เป็นไร รอบนี้ให้แล้วไป ผมให้ท่านอีก ๑ รอบ และเมื่อครบ
๑ รอบแล้วขอให้เลิก แต่พอถึงเวลาจริง ๆ พวกเขาเอาม็อบมาประท้ว งผม ซึ่งมีกานัน ผู้ใหญ่บ้า นอยู่เบื้องหลัง
ปรากฏว่า เมื ่อ ม็อ บมาจริง ๆ พบว่า ผู้ ที่เสี ยหายจริง ๆ ที่อยู่เบื้องหลั ง ของม็อบคือ บริ ษัทขายยากุ้ ง อาหารกุ้ ง
เพราะถ้าเลิก ๑๕,๐๐๐ ไร่นี้ เสียรายได้ไปไม่น้อยเลยในการขายอาหารกุ้งและขายยา ม็อบ ๘๐๐ คนที่ยกมานั้น
เราให้ตารวจเช็ กแล้ว ปรากฏว่าเป็นคนในพื้นที่ไม่เท่าไร แต่ขนมาจากจังหวัดปราจีนบุรี พอตารวจไปตรวจบัตร
ประชาชนก็แตกฮือกันหมด เพราะถือบัตรประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีทั้งหมด แสดงว่าใครขนมาก็พวกบริษัทยาขนมา
ผมก็ ล งไปยื น ยั น กั บ เขาว่ า นโยบายบอกว่ า ให้ เ ลิ ก และบอกล่ ว งหน้ า แล้ ว วั นนี้ พ วกคุ ณจะชุ ม นุ มอยู่ ที่ นี่ ก็ ไ ด้
ผมจะจัดน้าอานวยความสะดวกให้ แต่เราจะไม่ยกเลิกที่ประกาศออกไปแล้ว เพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองสวน เมืองไร่
เมืองนา เพราะฉะนั้น ถ้าหากจะเลี้ยงให้ครอปเดียวแล้วเลิก แต่สุดท้ายเขาก็ถอยไป เมื่อสิ้นวัน เพราะพวกนี้ไม่ใช่ม็อบ
แบบอาชีพมาก่อความวุ่นวาย เมื่อเขากลับไปในตอนเย็น วันรุ่งขึ้นม็อบที่มาสนับสนุนนโยบายผมให้จังหวัดนครนายก
ปลอดนากุ้งก็มาถึงประมาณสองพันกว่าคน ประกอบด้วย นักเรียน ครู ชาวบ้าน มาชูป้ายสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้น ครนายกปลอดนากุ้ง เรื่องนี้ก็จ บกัน ไปเพราะว่า กาลังที่มาสนับ สนุน มากกว่า และในท้ายที่ส ุด ก็เลิกหมด
แต่ เ หตุ นี้ ท าให้ ผ มต้ อ งปลดผู้ ใ หญ่ บ้ า นไปด้ ว ย เพราะว่า ผู ้ใ หญ่บ ้ า นอยู ่เ บื ้อ งหลัง แล้ว ไม่ย อมเลิก สนับ สนุน
เมื ่อ ชาวบ้า นมาร้อ งผมสองครั ้ง ผมก็ใ ห้น ายอ าเภอจัด ประชุ ม แล้ ว ให้ ช าวบ้ า นออกเสี ย ง ก็ มี ก ารถอดถอน
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นออกไป ทั้ ง หมดนี้ คื อ พลั ง ของประชาคมหมู่ บ้ านที่ ท าให้ เรื่ องใหญ่ ๆ หลาย ๆ เรื่ องนอกจากเรื่ องนี้
เช่น เรื่องยาเสพติดก็ดี เรื่องอื่น ๆ ก็ประสบความสาเร็จด้วย
๖) จากการที ่ไ ด้ข ยายผลเรื ่อ งประชาคมโดยใช้ป ระสบการณ์ข องจัง หวัด นครนายก
มาขยายผลในระดับประเทศคือ ทาทุกอาเภอ หลังจากทาไปประมาณ ๑๐ เดือน ได้มีการประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดต่าง ๆ
จากการประเมินผลของ ๔๕ จั งหวัด รวม ๕๑๓ อาเภอ พบว่า จากประชาคมหมู่บ้านประมาณ ๓๙,๐๐๐ แห่ ง
มีประชาคมหมู่บ้านในระดับก้าวหน้ามี จานวน ๑๐,๗๐๐ แห่ง หรือร้อยละ ๒๘.๒๓ ระดับ ปานกลาง จานวน
๒๓,๐๐๐ แห่ง หรือร้อยละ ๖๐.๙๑ ระดับที่ต้องปรับปรุง จานวน ๔,๐๙๑ แห่ง หรือร้อยละ ๑๐.๗๗ ซึ่งสิ่งนี้
ถือ เป็น การที่อาเภอทั้ง หลายได้ร่ว มลงมือ ทาเรื่องประชาคมหมู่บ้านอย่างจริงจัง และถ้าทากันต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ

- ๖๐๙ ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยจะเกิดความมั่นคงและยั่งยืนอย่างแน่นอน โดยสรุปแล้วงานชุมชนเข้มแข็ง
จะเป็นรากฐานที่จะนาไปสู่การบาบัดทุกข์ บารุงสุข ของชาวบ้ านได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทั้งในด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด การแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาด้านทรัพยากรน้า และพัฒนาด้านสังคม ฯลฯ
ดังที่จะได้กล่าวต่อไป
๒.๓ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ยาเสพติดเป็นเรื่องที่ทาลายสุขภาพ ทาลายครอบครัว และก่อให้เกิดอาชญากรรม มากมายในหลากหลาย
รูปแบบ ผมได้เริ่มดาเนินการเรื่องยาเสพติดตั้งแต่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นจังหวัดแรก เพื่อสนอง
พระราชดารัส ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ดั งที่ได้กล่าวไปแล้ว การทางานเรื่องยาเสพติด
ให้สาเร็จ พอจะประมวลขั้นตอนสาคัญได้ดังนี้
(๑) การออกสั ม ผั ส เพื่ อ เข้ า ถึ ง ชาวบ้ า น ผมออกไปพบชาวบ้ า นแบบสุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง รายบุ ค คล
และรายกลุ่มในพื้นที่ที่รู้ว่ามีการขายยาแพร่หลาย โดยถามชาวบ้านว่า ทาไมถึงไม่แจ้งตารวจ คาตอบคือ ผมแจ้งข่าว
ไปเพียง ๒ - ๓ วัน พ่อค้าก็มาลากคอพร้อมข่มขู่ว่า มึงร้องกูอยากตายหรือ จึงไม่มีใครกล้าร้องอีกเลย และชาวบ้าน
ยังบอกผมด้วยว่าคนที่กล้าออกมาพูดมีจานวนน้อย สู้พวกค้ายาไม่ได้ ในนาทีนั้นสิ่งที่ผ มคิดถึงวิธีที่จะแก้ปัญหา
คือ พลังประชาชนที่ผนึกกันและต้องมีจานวนไม่น้อย เพื่อให้มีเสียงดังชนิดที่ผู้มีอานา จจะปฏิเสธไม่รับฟังไม่ได้
ผมจึง ได้เ ริ่ม ออกไปทาความเข้า ใจกับชาวบ้านในทุกตาบล ทุกหมู่บ้านเพื่อให้เห็นประโยชน์ ในการรวมตัวกัน
เป็นประชาคมดังที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนแรก
สิ่งที่สาคัญที่สุดในการดาเนินการเรื่องยาเสพติด คือ ต้องรักษาความลับในทุกขั้นตอนไว้ ตั้งแต่
ผู้ให้ข้อมูลลายมือของเขา เป็นต้น เพื่อให้แหล่งข่าวปลอดภัย แต่การที่ชาวบ้านจะส่งข่าวให้ เขาต้องมั่นใจเสียก่อน
ว่าจะไม่กลับไปถึงตัวเขาแน่ การสร้ างความมั่นใจแก่ช าวบ้านนั้น ผมต้องบอกอย่างจริงจังว่าที่ผ่ านมาท่านอาจ
จะพึ่งพาเจ้ าหน้ าที่ บ้ านเมืองไม่ค่อยได้ แต่ช่วยฟังผมสั กนิดหนึ่ง ผมจะเอาจริงเรื่องนี้ ขอความร่วมมือจากทุกคน
ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านส่งมาให้ผม จะไม่มีคนอื่นเห็นอีกเลย นอกจากผมกับเลขาฯ เท่านั้น ไม่มีทางที่ลายมือของท่าน
จะหลุดไปที่คนอื่น ท่านจาไว้ถ้าท่านไม่เชื่อ ท่านไม่ต้องใช้ลายมือตัวเอง ท่านใช้ลายมือลูกหลานก็ได้ ไม่ต้องลงชื่อ
บอกแต่ชื่อผู้ค้า หมู่บ้านอยู่ที่ไหน ชื่ออะไร เดี๋ยวผมมาจับเอง ขอให้ท่านลองผู้ว่าราชการจังหวัด คนนี้สักครั้งเถิด
นอกจากการหาข้ อมู ลจากประชาคมหมู่ บ้ านแล้ ว ผมได้ รี บเปิ ดตู้ ไปรษณี ย์ “ระฆั งพ่ อเมื อง”
ตามแนวทางที่สมัยพ่อขุนรามคาแหงให้ชาวบ้านมาร้องทุกข์ ซึ่งในการบรรยายให้นักปกครองระดับสูง ผมได้กล่าวไว้
ตอนหนึ่งว่า
“ช่องทางการสื่อสาร” คือ การหาข่าวจากชาวบ้าน ผมเปิดทุกทางเริ่มตั้งแต่ตู้ ป.ณ. ระฆังพ่อเมือง
ของผู้ว่า ราชการจังหวัด ซึ่งเคยใช้ที่จั งหวัดนครนายกได้ผ ลมาก แต่มี เงื่อนไขอย่างเดียวคือ ต้องทาตู้ ป.ณ. นี้
ให้ ศั ก ดิ์ สิท ธิ์ แต่ไ ม่ ใ ช่ เอาไปให้ ห ลวงพ่ อ ปลุ กเสก แต่ แ ปลว่า เมื่ อ ชาวบ้ า นร้ อ งมาแล้ ว ต้อ งท าให้ เ ขาเห็ น ทั น ที
แล้วคุณจะได้ข่าวจากตู้ ป.ณ. นี้เต็มไปหมด ในกรณีของผม หลังจากสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวบ้าน ผมคิดในใจว่ า
ชาวบ้านคงต้องรอเพื่อพิสู จน์ว่าผมทาให้ข่าวที่เขาให้เป็นข่าวลับตามที่พูดหรือไม่ หลังจากที่ผมพูดกับชาวบ้าน
ไปแรก ๆ ก็ยั งเงีย บอยู่สั กพักใหญ่ หลังจากนั้นก็มีใบร้องเรียนเข้ามาเพียงสองสามใบ ผมก็คิดทันทีว่า ได้เวลา

- ๖๑๐ สร้ า งความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ กั น แล้ ว ผมก็ ให้ ชุ ดเฉพาะกิ จ ออกติ ดตาม เมื่ อ พบว่ า ใช่ จึ ง จั ด ชุ ด ซุ่ ม จั บ และจั บ ผู้ ค้ า ได้
นามาดาเนินคดี และกระจายข่าวให้สาธารณชนทราบ จากนั้นใบร้องเรียนก็มาเต็ม ตู้ ป.ณ. ระฆังพ่อเมืองของผม
ข้อมูลจากการทอดแบบสอบถาม
นอกจากข้ อมู ลจาก ตู้ ป.ณ. ระฆั งพ่ อเมื อง และจากประชาคมหมู่ บ้ านแล้ วที่ จั งหวั ด สกลนคร
ที่อยู่ในช่วง “๙๐ วันกับสงครามยาเสพติด” ผมยังใช้วิธีส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มพัฒนาอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม อ.ส.ม.
กลุ่ มผู้ บริ หารสถานศึกษาและครู แกนนา กลุ่ มเกษตรกร กลุ่ มกานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ทั้งหมดจานวน ๙,๐๐๐ ฉบับ
และได้รับคืนมากว่า ๔,๐๐๐ ฉบับ เป็นรายชื่อผู้ค้าทั้งหมดประมาณ ๑,๐๐๐ ราย และรายชื่อนี้เราได้ส่งให้อาเภอ
ตรวจสอบยืนยั นอีกชั้นหนึ่ ง จากการหาข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ จึงทาให้เราได้มีข้อมูลผู้ค้ายาเสพติดที่ส กลนครถึง
๘๖๙ ราย ทั้ง ๆ ที่จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดแห่งศาสนา คนที่ให้ผ มคือประชาคมทั้งหมด ในขณะที่จังหวัดชลบุรี
ส่งรายชื่อมาแค่ ๓๐๐ กว่าคนเป็นไปได้อย่างไรในข้อเท็จจริง โดยหลักแล้วจังหวัดชลบุรีมีแหล่งเริงรมย์เต็มไปหมด
น่าจะมีผู้ค้าเกิน พันด้ว ยซ้า ซึ่งผมได้กล่าวให้ความเห็นเช่นนี้ในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดที่กระทรวงมหาดไทย
จึงกระทบถึงผู้บังคับบัญชาด้วย เพราะทุกจังหวัดที่เอาตัวเลขผู้ค้าออกมา ต้องดาเนินการให้จบสิ้นภายใน ๙๐ วัน
เรื่อ งนี้ผ มมองว่า ไม่สู ้จ ะเป็น ธรรม จึงน่ าจะเป็นเหตุหนึ่งที่ผมถูกย้ายมาเป็นผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
หลังจากนั้นไม่นาน ทั้ง ๆ ที่มีผลงานยาเสพติดในระดับสูงและอยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศ
(๒) การปราบปราม ผมได้บรรยายให้นักปกครองระดับสูงฟัง ในตอนหนึ่งว่า
“ผมจะจัดชุดเฉพาะกิจ แต่ว่าผมทาไม่เหมือนคนอื่น ผู้ว่า ราชการจังหวัด คนอื่นอาจจะเกรงใจ
ตารวจ แต่ผมจะคุยกับผู้การฯ บอกว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านรับสั่งกับเราอย่างนี้ เพราะฉะนั้น
คุณก็ผู้การฯ (พล.ต.ต.ภาณุพงษ์ สิงหรา ณ อยุธยา) ใหม่ ผมก็ผู้ว่าราชการจังหวัด ใหม่ถอดด้าม ผมบอกว่าเอาอย่างนี้
ดีกว่า ผมขอชุดตารวจ ๑ ชุดอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผมจะจัดชุดเฉพาะกิจของผมเอง มีป้องกันจังหวัด อส.
และต ารวจที่ มี ข้ อ มู ล จากชาวบ้ านว่ าเป็ น ต ารวจที่ ดี เป็ น ชุ ด เฉพาะกิ จ เวลาออกพื้ น ที่ จ ะมี สื่ อ มวลชนไปด้ ว ย
โดยไม่บอกเวลาล่วงหน้า สาหรับที่สกลนคร ผมตั้งชุดเฉพาะกิจทั้งจังหวัดและอาเภอด้วย และในการดาเนินการนั้น
เพื่อป้องกันข้อครหานินทา เพราะเรารู้ว่าเรื่องยานี้ ถ้าเราไปจับแข่งกับตารวจเมื่อไร เดี๋ยวจะมีข่าวปล่อยใส่เราว่าชุดเรา
เป็นชุดล่าเมืองขึ้นอีก เพราะฉะนั้นเวลาเราจับสื่อมวลชนที่ไปด้วยจะถ่ายรูปทันที และเรียงยาให้เห็นเลยว่ายามี ปริมาณ
เท่าไร ถ่ายรูปทันที เพราะปกติเวลาเขาจับ สมมุติจับ ๑,๐๐๐ เม็ด แต่เวลาลงบันทึกจะเหลือ ๒๐๐ - ๓๐๐ เม็ด
ไม่รู้ที่เหลือหายไปไหนหมด เคยมีกรณีอย่างนี้บ่อย ๆ ไม่ได้เป็นทุกราย แต่ว่ามีอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อย ๆ เราก็รู้ ดังนั้น
เวลาเราจั บ เราจึ ง ต้ อ งถ่ ายรู ปทั นที เพื่ อเป็ นหลั กฐาน นอกจากการใช้ ชุ ดเฉพาะกิ จแล้ วผมยั งได้ ให้ นายอ าเภอ
เข้าควบคุมการสอบสวนคดียาเสพติด ซึ่งปกติจะไม่ค่อยปฏิบัติกัน แต่ผมได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านอัยการ
จังหวัดนครนายกสมัยนั้ นซึ่งเป็ นคนตรง ในการอบรมนายอาเภอและปลัด อาเภอถึง วิธ ีก ารในการเข้า ควบคุม
คดียาเสพติดและถือเป็นจังหวัดเดียวที่ดาเนินการเช่นนี้ นอกจากนี้ ผมยังได้บรรยายเพิ่มเติมกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั่วประเทศในการชี้แจงนโยบายไว้ว่า
“การทางานของชุดเฉพาะกิจต้องมีงบประมาณรองรับในรูปของกองทุนยาเสพติด ซึ่งอาจทาได้
โดยการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งในสมัยที่จังหวัดนครนายกนั้นผมได้รับความร่วมมือ

- ๖๑๑ จาก อบต. และเทศบาลทั้งหมดสนับสนุน ตั้งเป็นกองทุนให้ ห้าแสนบาท สาหรับใช้ในการปราบปราม ไปล่ อซื้อ
เป็ น เบี้ ย เลี้ ย งต่ า ง ๆ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามวิธี ใ ช้ ง บประมาณต้ อ งโปร่ ง ใส ชั ด เจน ให้ ผู้ บ ริ จ าคทั้ ง หลายเข้ า มาร่ ว ม
เป็นกรรมการด้วยเงินจานวนนี้ใช้ตั้งแต่การหาข่าวจากโรงเรียน วางสายข่าวลับต่าง ๆ ในโรงเรียนนั้นเราต้องให้ครู
เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลและดูแลบาบัด ส่วนการปราบปรามเป็นเรื่องของนายอาเภอ เรื่องโรงงานเป็นเรื่องของนายอาเภอ
ต้องหาวิธีการและกลยุทธ์ที่แนบเนียนที่จะเข้าไปตรวจปัสสาวะในจุดที่สงสัย แต่ต้องทาด้วยวิธีแนบเนี ยนเพื่อไม่ให้
ผลกระทบไปถึงเจ้าของโรงงาน ส่วนนักโทษเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการหาข่าวเพื่อไปสู่การปราบปรามและการยึดทรัพย์
ต้องนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทั้งหมด เช่น สรรพากรจังหวัด ขนส่งจังหวัด ที่ดินจังหวัด ฯลฯ มาฝึกอบรม
เทคนิ ค ทางข้ อ กฎหมายโดยฝึ กอบรมเป็ น ที ม ส่ ว นเรื่อ งการบ าบั ด รัก ษานายอาเภอต้อ งลงพื้น ที่ ทาประชาคม
นาผู้เสพยาออกมาให้สาธารณสุขดาเนินการบาบัดรักษา และมีการติดตามผล รายงานผลเป็นระยะ ๆ การปราบปราม
และการบาบัดรักษาต้องทาควบคู่กันไป ผู้ว่าราชการจังหวัดทามากแค่ไหน นายอาเภอต้องทาเหมือนกัน การปฏิบัติตน
อย่าทาตนมีเงื่อนไข พยายามระดมความคิดจากผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุดแล้วท่านก็จะเรียนรู้ไปกับเขาด้วย”
(๓) การยึดทรัพย์ของผู้ค้ายาเสพติด
ในสมัยนั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดนับคนได้ที่สนใจทาเรื่องการยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเพราะส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
กลัวถูกฟ้องกลับ แต่ถ้าสามารถยึดทรัพย์ได้จะทาให้ผู้ค้าอื่นเกรงกลัว เพราะไม่อย่างนั้นผู้ค้าจะคิดว่าตัวเข้าคุกก็ยังมีเงิน
ให้ครอบครัวใช้อย่างสบาย ออกจากคุกมาก็ยังมีเงินใช้ แต่ถ้าเรายึดทรัพย์ได้พวกนี้ก็จะน้าตาตกระลึกถึงกรรมทันที
แต่สิ่งที่ผมต้องเร่งทันทีคือ การแก้ปัญหาความไม่เข้าใจไม่รู้ ทั้งของนายอาเภอ ปลัดอาเภอ ตารวจและหัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในข้อกฎหมายและวิธีการในการยึดทรัพย์ ผมจึงได้จัดตั้งชุดตรวจยึด อายัดทรัพย์สิน
และได้จัดการอบรมเรื่ องกฎหมายการฟอกเงินและกระบวนการยึดทรัพย์โ ดยเชิญเลขาธิการสานักงาน ป.ป.ง.
และคณะฯ มาช่วยบรรยายโดยละเอียดให้กับนายอาเภอ ปลัดอาเภอ ผู้กากับ รองผู้กากับการ สภอ. และ สภต.
หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น สรรพากรจังหวัด ที่ดินจังหวัด ขนส่งจังหวัด คลังจังหวัด
ชมรมธนาคารจังหวัด เป็นต้น และวางข่ายการสื่อสารกับสานักงาน ป.ป.ง. อย่างใกล้ชิดเพื่อขอคาปรึกษาในทุกกรณี
ที่มีการยึดทรัพย์ และให้ทุกชุดปราบปรามเข้าใจถึงหลักฐานสาคัญต่าง ๆ ที่ชุดยึดทรัพย์ต้องการจากผู้ค้า
ผลการจากการเอาจริงในเรื่องนี้เป็นผลให้จังหวัดสกลนครสามารถตรวจยึดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดเป็นราคาประมาณการตามรายการทรัพย์สินจานวน ๑๖๖ ล้านบาทเศษ ซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่ง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๔) การบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและการฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ด้านการบาบัดรักษานั้น เนื่องจากประชาคมและกลุ่มต่าง ๆ สามารถส่งรายชื่อผู้เสพติดออกมาได้ถึง
๓,๔๗๐ คน ซึ่งนาเข้าค่ายบาบัดรักษาในชุมชน โดยผนึกกาลังทั้งสาธารณสุข โรงพยาบาล วัด ฝ่ายปกครอง ตารวจ
กานันผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมและกองกาลังหมู่บ้านต้านยาเสพติด (ก.ต.ส.) โดยดาเนินการเป็น หลักสูตรต้นแบบ
๑๐ วัน ๙ คืน ใน ๗ อาเภอ และให้ทุกอาเภอจัดชุดบาบัดมาร่วมสังเกตและเรียนรู้เพื่อไปจัดทาที่อาเภอตนเอง
ต่อไป โดยจังหวัดสกลนครสามารถบ าบัดรวมทั้งให้คาปรึกษาได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ ถือเป็นจังหวัดที่มีผ ลงาน

- ๖๑๒ ด้านบ าบั ดรั ก ษาอยู่ ในล าดั บต้น ๆ ของประเทศ และได้มี การอบรมทั กษะในการประกอบอาชีพ ตอนท้ ายของ
โครงการตามที่ประสงค์ด้วย
สิ่งที่ทาให้การบาบัดประสบความสาเร็จ คือ
๑) ค่าใช้จ่ายในแต่ละค่ายเป็นมาตรฐานเดียวกันคือ ๑,๐๐๐ บาท/คน
๒) การนาบุคคลมาเข้าค่ายดาเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง ตารวจและสาธารณสุข
๓) นาสมาชิกครอบครัว ประชาคม กานัน ผู้ใหญ่บ้านมารับตัวในวันปิดค่าย
๔) ระบบ Matrix Program นาครอบครัวมารับทราบกระบวนการติดตาม
๕) ประชาคม กานัน ผู้ใ หญ่บ้าน นาผู้เ สพของหมู่บ้านมาบาบัดรัก ษาพร้อมกัน ที่โรงพยาบาล
สถานีอนามัยจนครบหลักสูตร
เพื่อให้ เห็ นแนวทางการทางานให้ ครบวงจร ตั้ งแต่ หาข้ อมูลผู้ ค้า ผู้ เสพ การตั้งชุดปราบปราม
ชุดยึดทรัพย์ บาบัดรักษา ส่งตัวกลับให้ชุมชน และบทบาทของกองกาลังต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และการดาเนินการ
ในโรงเรียน
ผมขอยกคากล่าวบางตอนในแต่ละกระบวนการมาเพื่อให้เห็นภาพดังนี้
- การพบปะประชาคมเมืองสกลนคร วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๖
“วันนี้เป็นวันที่เรามาพบกันนับจากที่ผมมาพบกับท่านเมื่อคราวที่แล้ว ระหว่างที่ผมพูดกับท่านนี้
เจ้าหน้าที่ของผมจะแจกซองจดหมายลับจากผมกับท่าน และขอความกรุณท่านตอบจดหมายผมด้วย ในจดหมายนั้น
จะติดแสตมป์และจ่าหน้าถึงผมไว้เรียบร้อย ท่านกรุณาตอบจดหมายลับของผม ยังไม่ต้องอ่านตอนนี้ เลิกงานแล้ว
ไปอ่านเงียบ ๆ และเวลาตอบจดหมายผมก็ไม่ต้องไปบอกใคร ตอบมาเงียบ ๆ คนเดียว ไม่ให้ใครเห็น เพราะว่าเป็นข้อมูล
ซึ่งสาคัญมาก ผมจะต้องรู้คนเดียวจากท่านเท่านั้น แล้วผมจึงจะดาเนินการต่อไปได้
เวลานี้จดหมายลับของผมมีถึงประชาคมหมู่บ้านแล้วเช่นกัน ไม่ได้มีถึงเฉพาะท่าน ขอให้เขาตอบ
จดหมายลับของผมเช่นกัน เวลานี้เขาตอบกลับมาแล้วเป็น ๒ กล่องใหญ่จากชาวบ้าน ดังนั้น เวลานี้เรามีรายชื่อผู้ค้า
จานวนหนึ่งแล้วทั้งจังหวัด สิ่งที่ผมต้องการจากท่านก็คือ ข้อมูลในส่วนของท่านในประชาคม ในเขตเมือง เพื่อจะมา
ตรวจสอบกับข้อมูลที่เราได้จากชาวบ้าน
ข้อมูลจากท่านทั้งหลายจะมาอยู่ที่ผม แล้วจะใช้ลายมืออีกลายมือหนึ่งของลูกน้องผมไม่ใช่ลายมือ
ของท่านแล้วถึงจะส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลท่านจะไม่มีหลุดไปจากผม และผมทาลายหมด ฉีกทิ้ง เผาทิ้ง
ทาลายทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ขอให้มั่นใจลายมือท่านจะไม่มีการหลุดไปจากผม เมื่อลายชื่อทั้งหลายเรียบร้อยแล้ว
ผมก็จะเชิญผู้ที่มีลายชื่อทั้งหลายมาคุยกันว่าจะออกมาเองหรือจะให้เราเรียกมาพบ ถ้าจะค้ าต่อก็ให้ออกไปจาก
จัง หวั ด สกลนคร อยู่ ที่ นี่ ไ ม่ ไ ด้ ถ้ า จะอยู่ ที่นี่ ต้ อ งเลิ ก ล้ า งมื อ ถ้ า ยื น ยั นจะค้ า ต่ อ ก็ก ลั บ ไปได้ไ ม่ เ ป็ น ไรเดี๋ ย วรู้ กั น
ท่านต้องรับกรรมทางใดทางหนึ่ง เพราะท่านทากรรมกับประเทศชาติไว้เยอะมาก สาหรับผู้เสพเราก็จะเรียกมาคุย
เช่นกันว่าจะให้เราจับหรือจะให้เราบาบัด ถ้าไม่ออกเพื่อบาบัดฟื้นฟูก็จะต้องถูกจับ แต่ถ้าออกมาแสดงตัวเพื่อยินดี
เข้าสู่กระบวนการบาบัด จะบาบัดให้ บาบัดเสร็จจะส่งกลับไปให้กรรมการชุมชน ในจดหมายลับที่ขอท่านนี้ช่วยบอก
ด้ว ยว่า ผู้ค้า ผู้เ สพและแหล่งมั่วสุมที่ไ หนในพื้น ที่ของท่า น เพราะจะได้ให้ ชุดของเราเข้าไปในทุบแหล่ งมั่ว สุ ม

- ๖๑๓ เพราะเราไม่อยากให้ผู้ที่ได้รับการบาบัดเสร็จแล้ว ส่งกลับไปก็ไปสู่แหล่งมั่วสุมในพื้นที่ อีก กรรมการชุมชนต้องช่วยดู
พอบ าบั ดเสร็ จผมจะส่ งรายชื่อบุ คคลที่บ าบั ดเสร็จแล้ ว ไปยังกรรมการชุมชน เวลาบาบัด จะไม่เ อาเฉพาะเด็ก
แต่จะเอาพ่อแม่มาด้วย เพราะปัญหาจานวนไม่น้อยอยู่ที่พ่อแม่ ซึ่งคุมลูกไม่อยู่ หรือเอาแต่ดุด่า บางคนมั่นใจว่า
ฉันด่ามันเช้าเย็น นั่ นแหละทาให้เด็กเตลิด จึงต้องนาพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกดี ๆ มาเล่าให้ฟังว่าเขาสื่อสารกันอย่างไร
มิใช่จิกหัวด่าเช้าด่าเย็นอย่างนี้ลูกก็เตลิดหมด”
(๕) ยาเสพติดในสถานศึกษา
สาหรั บ ในโรงเรี ยนผมได้เชิญผู้ อานวยการโรงเรียนและผู้ บ ริห าร อาจารย์ ผู้ ป กครอง
จานวน ๒๐๐ กว่าแห่ง ประมาณ ๑,๐๐๐ คน มาพบกันแล้ว ๒ รุ่น ผมย้านโยบายว่า ผู้อานวยการทุกโรงเรียน
ไม่ ส นใจเรื่ อ งยาเสพติ ด ไม่ ไ ด้ แ ล้ ว ใครไม่ ส นใจเรื่ อ งยาเสพติ ด ไม่ ส อดส่ อ งนั ก เรี ย นตนเอง ผมจะท ารายงาน
ถึงกระทรวงศึก ษาทุก โรงเรีย นที่ไม่ส นใจหลัง จากวัน นี้ไ ป ผมเคยเรีย นท่า นว่า ผู้ป กครองเคยมาเล่า ให้ผ มฟัง
ว่า เข้าโรงเรียนเทคนิคหรืออาชีวะ ลูกเป็นเด็กดีไม่เคยเสพยา พอเข้าไปคบเพื่อน เพื่อนส่วนใหญ่เสพยาก็อยู่ไม่ได้
เลยต้องเสพกับ เขาไปด้ว ย ถ้าสถานการณ์เป็ นอย่างนี้ เด็กที่เข้าไปอยู่ในสถานศึกษาจะต้ องเสพเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
แล้วเด็กดีจะเหลือหรือ ผมรับไม่ได้เนื่องจากจังหวัดสกลนครเป็นศูนย์พัฒนาคน พัฒนานักเรียน ถ้าขืนปล่อยแบบนี้
แล้วเวลานักเรียนที่มาจากจังหวัดอื่น โดยเฉพาะจังหวัดนครพนมกลับบ้านไปเสาร์-อาทิตย์ เช้ามาพกยามาขายพร้อม
นี่คือสิ่งที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจน
ผมจึงขอกาหนดไว้กับโรงเรียนคือ
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) ในโรงเรียนให้ทาห้องเพื่อทาคลินิกให้คาปรึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่เด็กรักเคารพ
เป็นอาจารย์ให้คาปรึกษาและแก้ปัญหาเด็กในเรื่องยาเสพติด หลังจากสอดส่องแล้วเด็กคนไหนที่มีอาการติดยา
ก็เอาเข้ามาในคลินิกขอตรวจปัสสาวะ เราได้สอนวิธีตรวจปัสสาวะในเด็กให้กับอาจารย์ไปแล้ว ต่อไปไม่ต้องให้
สาธารณสุขไปตรวจ อาจารย์เขาตรวจเป็น เราจะต้องไปถึงตรงนั้น ขณะนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนก็ตรวจปัสสาวะ
ของเด็กตัวเองได้ สงสัยเด็กคนไหนเชิญเข้ามาในคลินิกขอตรวจ พอเขย่าออกมาได้สีรู้ว่าใช่ จะต้องไม่มีการประจานเด็ก
ไม่ลงโทษเด็ก ต้องคุยกันแบบญาติพี่น้อง พ่อแม่ ลูก นั่นคือกติกาที่เราตกลงกั น อาจารย์ต้องไปสร้างบรรยากาศ
ว่า เรื่องยาเสพติดในโรงเรียน เด็กเสพไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ขอให้พร้อมจะมาคุยกัน ยินดีจะให้เลิก ยินดีจะให้ฟื้นฟู
บาบัด เด็กหมดอนาคตทางการเรียนจะไม่มี ประเภทพบเด็กเสพติดยาแล้วไล่ออกไม่ให้ทา จะไม่มีการทาอย่างนั้น
ขอให้เด็กออกมา คนไหนที่ต้องการบาบัดจะจัดบาบัดให้ อาจจะบาบัดในโรงเรียน อาจจะรวมนักเรียนมาอยู่ชั้นเดียวกัน
แล้วบาบัดก็ได้ เรื่องนี้เป็นการหลงผิดชั่วครู่ชั่วยาม ถ้าเจ้าตัวสมัครใจอยากเลิกก็เปลี่ยนได้ เราต้องคุยกัน ทุกโรงเรียน
ต้องทา วันนั้นเราคุยกันทั้งวันกับคณะครู ผมได้เอาโรงเรียนตัวอย่างที่จังหวัดนครนายก จังหวัดเก่าของผมที่ทาสาเร็จ

- ๖๑๔ ได้เอามาเล่าให้ฟังว่าเขาสังเกตนักเรียนอย่างไร เรียกนักเรียนมาคุยอย่างไร แล้วตรวจปัสสาวะเด็ก แล้วทาให้เด็ก
สามารถค่อย ๆ เลิ ก เล่ า ให้ ฟังหมดแล้ ว ต่อไปนี้ผมและคณะนายอาเภอ ต ารวจ จะเข้า ไปโรงเรี ยนใหญ่ ๆ
ไปติดตามดูท่านทั้งหลาย ทาแค่ไหนบ้าง ผมอาจจะมีการเอาเด็กนักเรียนออกมาสัมภาษณ์ โดยเฉพาะในโรงเรียน
ใหญ่ ๆ เพื่อถามข้อเท็จจริงว่าโรงเรียนคุณยังมียาเสพติดอยู่เยอะไหม เพราะถ้าผู้อานวยการโรงเรียนมาบอกว่า
โรงเรียนผมไม่มีปัญหา ไม่เยอะ จะได้ยืนยันได้ว่าโกหก โรงเรียนคุณเต็มไปหมด จะทาหรือไม่ทา ถ้าไม่ทาก็ไม่เป็นไร
ผมรายงานรัฐบาลขอย้ายผู้อานวยการออกนอกพื้นที่ จังหวัดจึงขอความร่วมมือผู้บริหารในสถานศึกษา ครู อาจารย์ทุกคน
ช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน เมื่อพบให้เอารายชื่อเด็ก
ที่ มี ปั ญ หาออกมาให้ ห มด เพื่ อน าเด็ ก เหล่ า นี้ ไปบ าบั ด รั ก ษาร่ ว มกั บ ประชาคมหมู่ บ้ าน ซึ่ ง ประชาคมหมู่ บ้ า น
จะควบคุมดูแลเด็กเหล่านี้ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ที่จะมีการควบคุมดูแลเด็ก
ได้ทั้งในเวลาและนอกเวลา”
(๖) กองกาลังหมู่บ้านต้านยาเสพติด (ก.ต.ส.)
คากล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดในพิธีเปิดโครงการกองกาลังหมู่บ้านต้านยาเสพติด อาเภอพังโคน
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ความตอนหนึ่งว่า
“ผมมั่นใจว่าประชาคมที่มีพลังจะส่งเสียงสู้กับเรื่องต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ตรงนี้ก็เลยให้ส่งชื่อทั้งทางลับ
ทางแจ้งก็แล้วแต่ของผู้ค้าและผู้เสพ ประชาคมต้องคุยกับครอบครัวพ่อแม่ของเด็กที่เสพยาให้เอาลูกออกมารายงานตัว
การที่เอาลูกออกมารายงานตัว ติดยาเสพติดไม่ได้ลงโทษ เราไม่ประจาน เราจะเอาเขาออกมาบาบัด เมื่อบาบัด
แล้ว ส่ง กลับ มาให้ท่า นดูแ ล การบาบัด ไม่ไ ปบาบัด ไกลจะทาในตาบลหรือ ในชุม ชน เราจะไปบาบัด ที่ชุมชน
ให้ ป ระชาคมมาดู ก ารบ าบั ด ให้ พ่ อ แม่ ข องเด็ ก ที่ ม าบ าบั ด มาดู แ ล นี่ คื อ วิ ธี ก ารบ าบั ด ให้ ห ายจากยาเสพติ ด
พ่อแม่ต้องมาดูด้วย ประชาคมต้องมาดูด้วยเป็นครั้งเป็นคราว เพราะเมื่อบาบัดเสร็จแล้วเราจะส่งผู้ที่ได้รับการบาบัด
กลับไปสู่อ้อมอกของประชาคม ประชาคมรับเขากลับไป และต้องตามดูว่าบุคคลนี้ยังไปเสพอีกหรือไม่
เรื่องสุดท้ายที่ประชาคมจะต้องทาคือ มีกองกาลังที่เรียกว่า กองกาลังหมู่บ้านต้านยาเสพติดหรือ
(ก.ต.ส.) กองกาลังนี้ จะเหมือนกองทัพ เหมือนตารวจบ้า นของประชาคม คอยตั้งจุดตรวจ ผมได้มอบอานาจ
ให้นายอาเภอสั่งตั้งโดยใช้อานาจของผู้ใหญ่บ้าน ถือว่ากองกาลังนี้เป็นผู้ช่วย ถ้ามีเหตุการณ์ อะไร สามารถให้การ
ช่วยเหลือได้กับบุคคลที่เป็นกองกาลัง บาดเจ็บขึ้นมาก็มีงบเข้าไปช่วย ถือว่าท่านเป็นคนที่ช่วยราชการ
กองกาลังตรงนี้เมื่อเข้าอบรมแล้ว หวังว่าคงได้เริ่มดาเนินการเร็ววันที่พังโคน ขณะนี้มีคนออกมา
รายงานตัวมากที่สุด
อีกเรื่ องหนึ่งที่สาคัญมากคือ ประชาคมในหมู่บ้านต้องสร้างกติกา ต้องบีบบังคับผู้ ค้าทุกรูปแบบ
ไม่คบค้าสมาคมกับบ้านผู้ค้ายา กองทุนเงินกู้ยืมครอบครัวผู้ค้ายาไม่มีสิทธิ์ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน การอานวยความสะดวก
แก่ลูกบ้าน เรื่องอะไรก็แล้ว แต่ สาหรับครอบครัว ผู้ค้ายานั้นไม่ให้ความสะดวก หากจะมีการค้ าขายในร้านค้า
ในหมู่บ้าน ครอบครัวที่ค้ายาห้ามร่วมโดยเด็ดขาด ไม่มีสิทธิ์เข้าไปขายของ กติกาเหล่านี้ผ มอยากให้ป ระชาคม
ไปคิด กัน เพิ่ม เติม ว่า มีอ ะไรที่สามารถกดดันครอบครัวผู้ค้ายาได้ นั่นแหละคือตัวที่จะให้ผู้ค้ายาต้องถอยเลิกไป
โดยยั่งยืน”

- ๖๑๕ คากล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พิธีเปิดค่ายบาบัดผู้ติดยาเสพติด ณ อาเภอโคกศรีสุพรรณ
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ความตอนหนึ่งว่า
“เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ออกมาสานึกว่าสิ่งที่เราเสพอยู่นี้ไม่ดีอยากจะเลิกเป็นความสานึกแรก
ที่ถู กต้ อง แม้กระทั่ งพระพุทธเจ้ ายั งบอกว่า ไม่มี อะไรประเสริฐที่สุ ดเท่ ากั บชนะใจตนเอง จ าความตั้งใจของท่ านไว้
ความตั้งใจของท่านวันนี้ ที่ว่า ทุกคนบอกว่าอยากจะเลิ กให้ จาไว้ ถ้าแพ้คราวนี้กลั บไปเสพยาอี ก ความภูมิใจในตั ว
ควรจะหมดไปแล้ว ความเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกควรจะหมดไปด้วย ท่านทั้งหลายจะแพ้ลูกผู้หญิงอกสามศอก
ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่ายอมเลิกติดยาเพราะสงสารแม่
สาหรับเมื่อออกจากค่ายแล้วจะแบ่งการติดตามท่านทั้งหลาย ใครที่เข้าค่าย ๙ วัน ๑๐ วัน แล้วคิดว่า
พอได้ก็จ บ บางกรณี ที่ดูแล้ ว ยั งจะต้องติ ดตามต่อ ก็จะให้ ท่ า นกลั บไปที่บ้านแล้ ว นัดท่านออกมา ถ้าในหมู่ บ้าน
และตาบลหนึ่งมี ๓ – ๔ คน จะต้องจัดรถพาออกมาหาหมอต่อเนื่อง ไม่ปล่อยให้ต่างคนต่างมา ผมให้อาเภอกับ
อบต. ผู้ใหญ่บ้านเวลานี้ช่วยกัน ที่ผมเคยบรรยายแล้วว่า ให้จัดค่ารถ ค่าน้ามัน ผมอยากให้หมอนัดเช็ กให้ตรงกัน
หมู่ไหนที่มี ๕ คน ก็ให้ มาพร้ อมกั นทีเดี ยว ให้ หมอบาบั ดคราวเดียวเลย ถ้าจะมา ๘ ครั้งก็ ให้ พร้ อมกันทั้ง ๘ ครั้ ง
ไปกลับอย่างนี้ไม่ให้มีใครขาดไป ผมจะให้ผู้ใหญ่บ้านกับประชาคมเป็นคนดูแล ที่ทาอย่างนี้เพราะในอดีตให้ผู้บาบัด
มาเองหรือครอบครัวพามา มาไม่กี่ครั้ง ก็หาย นอกจากนั้น ท่านทั้งหลายต้องมารายงานตัวสม่าเสมอ จะต้องกาหนด
วันมารายงานตัวเดือนละ ๑ ครั้ง รายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านหรือรายงานตัวกับอาเภอ แล้วแต่จะกาหนด รายงานตัว
ก็เหมือนกับลักษณะอยู่ระหว่างคุมประพฤติ เพราะไม่อย่างนั้นเราจับท่านนะถ้าท่านกลับไปเสพ ช่วงนี้เราจับท่านแล้ว
เป็นผู้ต้องหาเสียประวัติ ส่วนวิทยากรจากอาเภออื่นที่มาสังเกตการณ์ในวันนี้ กรุณาเฝ้าให้ดี ดูให้ดี ขบวนการใด ๆ ที่ใช้
ใจผมถ้าเป็นไปได้อยากให้รวบรวมวิธีการที่วิทยากรใช้ปลุกเร้าทางจิตใจ รวมทั้งการจูงใจ สารพัดที่จะให้บุคคลเหล่านี้
ตั้งใจและมีก าลั งใจสู งขึ้นเรื่ อย ๆ ที่ จะเลิ ก ตรงนี้ส าคัญ นี่คื อกระบวนการทางจิตวิทยาที่ต้องทา คนที่ฝึ กไปแล้ ว
ต้องมีศิลปะที่จะใช้ได้ ก็ฝากท่านทั้งหลายเฝ้าดูให้ละเอียด เพราะท่านต้องกลับไปทาเอง และเมื่อไปทาเองทุกขั้นตอนต้องรู้
การฝึกอบรมวันนี้จึงสาคัญมาก ถ้าทุกคนที่มาฝึกดูแล้วสนใจบ้างไม่สนใจบ้าง คือไม่เฝ้าดูใกล้ชิ ด อาจจะขาดหัวใจ
บางตอนของการต่อเนื่อง การฝึกจิตใจคนให้เข้มแข็งขึ้นไปเรื่อย ๆ ถ้าใช้เทคนิคไม่ถูกต้องก็จะตก คือทาไม่ครบ
ทุกกระบวนการ ก็จะไม่ได้ผลตามที่ตั้งไว้
ใครที่เลิกยาแล้ว กลับไปแล้ว ถ้าสามารถกลับไปร่วมกันเป็นกองกาลังต้านยาเสพติดได้ยิ่งประเสริฐ
ที่สุด เวลานี้จะมีกองกาลังต้านยาเสพติด ๒๐ - ๓๐ คน/หมู่บ้าน ถ้าใครเลิกแล้ว อาสาเข้า ไปเป็นกองกาลังต่อสู้
เรื่องยาเองนั่นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ท่านจะทาได้ คือการทาความดีกับแผ่นดินกับชุมชนของท่าน
ผลการดาเนินการ
จากการดาเนิ น งานข้า งต้ น จัง หวั ดสกลนครเอารายชื่ อผู้ ค้ า ที่เ สนอมาจากประชาชนออกมา
จานวนสูงมากเป็นอันดับสามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถดาเนินการได้ถึงร้อยละ ๙๗.๔ ในด้านดัช นี
ความพึงพอใจต่อผลงานของจังหวัด ปรากฏว่า จังหวัดสกลนครมาลาดับที่ ๔ ของทั้งประเทศ ซึ่งผู้เขียนได้กล่าว
ในรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชนไว้ตอนหนึ่งว่า การประเมินผลการทางานของจังหวัดสกลนครเรา
เป้า การจับ กุม ก็อ ยู ่ล าดับ ที่ ๓ ของภาค การบ าบัด เราก็อ ยู ่ล าดับ ที่ ๓ – ๔ ของภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ

- ๖๑๖ การยึดอายัดทรัพย์เราสูงที่สุดในภาค เขาได้มีการวัดความพึงพอใจของประชาชนโดยสานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ออกมาตรวจสอบประเมิ น ความพึ ง พอใจของทุ ก จั ง หวั ด ปรากฏผลเป็ น ที่ น่ า พึ ง พอใจว่ า
จังหวัดสกลนครได้ลาดับที่ ๔ ของทั้งประเทศ มีจังหวัดก่อนหน้าเราสามจังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดเล็กหนึ่งจังหวัด
คือจังหวัดหนองบัวลาภู และขนาดกลางสองจังหวัดคือ จังหวัดน่ านและจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีขนาดไม่เกิน
๑๔ อ าเภอ ก็ เ ล็ ก กว่ าเรา เพราะฉะนั้ น จะว่ าไปสกลนครถื อ เป็ น จั งหวั ด ใหญ่ จั งหวั ดแรกที่ ไ ด้ ค วามพอใจ
จากประชาชนมากที่สุด และถัดจากเราไปก็เป็นจังหวัดอุดรธานี
อย่างไรก็ตาม ในแง่ข้อมูลที่เป็นตัวชี้ว่างานของเราได้ผล คือ เมื่อเราจับกุมผู้ค้ามาก ๆ ยาก็เริ่ม
หายากขึ้ น ราคายาในตลาดก็ เ พิ่ ม ขึ้ น ๒ -๓ เท่ า ตั ว นอกจากนี้ ผู้ เ ขี ย นได้ ใ ห้ ร้ า นท าผมสตรี ช่ ว ยสดั บ ตรั บ ฟั ง
จากสุ ภ าพสตรี วั ย คุ ณ แม่ ทั้ งหลายที่ มาท าผมพบว่ า คุ ณแม่ จ านวนมากบอกว่ าดี ใจมากที่ ได้ ลู กที่ ติ ดยาคื นมาแล้ ว
จึงน่าจะสะท้อนออกมาเป็นความพึงพอใจของชาวบ้านโดยรวมที่สอดคล้องกับผลสารวจของสานักงาน ป.ป.ส. ดังกล่าว
และตัวชี้วัดอีกประการหนึ่งคือ เมื่อครั้งผู้เขียนดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้รับ รางวัลบุคคลดีเด่น
ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด จากส านั ก งาน ป.ป.ส. ด้ ว ย และยั ง ได้ รั บ รางวั ล จั ง หวั ด ที่ มี
ผลการปฏิบัติราชการดีเด่นในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่จังหวัดนครสวรรค์
จากสานักงาน ป.ป.ส. เช่นเดียวกัน
๒.๔ การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาอาชีพ
การแก้ปัญหาความยากจน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและพวกที่อยู่นอกภาคเกษตร
ที่ ไ ม่ มี ง านท าเป็ น หลั ก เป็ น แหล่ ง หรื อ พวกที่ รั บ จ้ า งรายวั น ซึ่ ง ได้ ใ ห้ ท าบั ญ ชี ค นจนตามนโยบายของรั ฐ บาล
แต่ต้องให้ได้คนจนที่เป็นคนจนจริง ๆ ไม่ใช่คนจนที่เป็นญาติหรือพรรคพวกของคนมีบารมีในหมู่บ้าน โดยให้ชี้ระบุ
เป้ าหมายให้ชัดเจน โดยใช้ ข้อมูล จปฐ. เป็ นหลั ก เพื่อตรวจสอบกับผู้ขึ้นทะเบียนตามแบบส ารวจความยากจน (สย.)
ที่ไม่ใช่ครัวเรือนยากจนออก หลังจากนั้นก็ให้ประชาคมหมู่บ้านมีมติยืนยันคนที่เป็นคนจนจริง ๆ ตามบัญชีนั้น
อีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงค่อยมาแยกเป็นคนจนก้าวหน้า คือ พวกคนจนที่ใจสู้ กับพวกคนจนปานกลางคือพอพัฒนาได้
และคนจนล้าหลังคือพวกที่เมาทั้งวัน นอนทั้งวัน เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้อ งสิ้นเปลือ งกับ พวกที่ไม่มีแววไปเปล่า ๆ
หลังจากนั้นจึงค่อยมาดูว่า คนจนเหล่านี้สนใจจะประกอบอาชีพอะไร และโดยสภาพของเขาและครอบครัวเหมาะที่
จะทาอะไร ระหว่างพวกที่จะไปทางเกษตรกับ พวกที่นอกภาคเกษตร
อย่างไรก็ตาม เมื่อภาคเกษตรยังเป็นอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ ก็ควรจะมีการหาความต้องการ
จาเป็น (Needs) ของชาวบ้า นทั้ง จัง หวัด ให้ชัด เจน ได้ก ล่า วไว้แ ล้ว ว่า การสร้า งชุม ชนให้เ ข้ม แข็ง ด้ว ยการ มี
ประชาคมหมู่บ้านภารกิจสาคัญประการหนึ่งคือ การอภิปรายถกเถียงกันถึงปัญหาในหมู่บ้าน โดยดูจากความเร่งด่วน
ของปั ญหาความรุ นแรงของปั ญหา และขนาดพื้ นที่ ที่ เสี ยหายจากปั ญหานั้ น ซึ่ งขณะนั้ นจั งหวั ดนครสวรรค์ ได้ ใ ห้
แต่ละหมู่บ้านจัดลาดับ มาเพียง ๑๐ ปัญหา และเมื่อนามาประมวลเข้าทั้งหมด แล้วก็มาจัดประเภทปัญหาตามลาดับ
ความสาคัญก็พบว่า ๒ เรื่องแรก คือ เรื่องน้าเพื่อการเกษตร และน้าเพื่อการบริโภค

- ๖๑๗ ดังนั้น ผมจึงได้เชิญทุกฝ่ายมาหารือทั้งเกษตรกร กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิก
ประชาคมหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้านในทุกพื้นที่ กรรมการลุ่มน้า รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละเขต เพื่อกาหนด
ยุทธศาสตร์น้าดังนี้
(๑) ยุทธศาสตร์น้าและผังน้าของจังหวัด
จังหวัดนครสวรรค์มีลั กษณะเป็นที่ราบต่าอยู่ตรงกลางจากเหนือลงใต้ และตะวันออกตะวันตก
ไหลผ่ านลงตรงกลาง วิ ธีที่ จ ะต้ องทาก็ คือ เหนือ ลงใต้ยุ ทธศาสตร์ พัฒ นาในอนาคตก็ คื อ จัด ท าประตู น้ากัน ไว้
ตามจุดต่าง ๆ เช่น ประตูน้าที่บ้านเสือคะเม็ง เป็นต้น จะมีประตูน้า ๓ – ๔ ประตู เมื่อน้าท่วมน้ามากก็ปล่อยให้น้าไหล
ผ่านไปสักพัก ก็ปิดประตูน้าเพื่อเก็บน้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง เพราะปกตินครสวรรค์ด้านบนของจังหวั ดแถบอาเภอ
ชุม แสงน้ าจะท่ว มมากแต่จ ะเป็ น ที่รู้ กัน ว่า ปี ใดหากอาเภอชุมแสงน้ าไม่ท่ว ม นครสวรรค์จ ะแล้ ง เพราะฉะนั้ น
พอน้าท่วมแล้วก็ไหลไปก็ทาประตูน้าขวางไว้ ๓ ประตู แต่วิธีนี้ต้องลงทุนสูง ส่ว นภาคตะวันตกซึ่งมีอ่างเก็บน้า
คลองโพธิ์ ทางด้านกิ่งอาเภอแม่เปิน กิ่งอาเภอชุมตาบง และอาเภอแม่วงก์ ปัญหานี้ เรื้อรังมาหลายยุคหลายสมัย
เพราะเดิ ม ติ ด ปั ญ หาว่ า อ่ า งเก็ บ น้ าราคาประมาณห้ าร้ อ ยล้ า นบาท ต้ องจ่ า ยค่ า ที่ ดิ น และต้ น ไม้ ที่ ป ลู ก ไว้ อี ก
ห้ าร้ อยกว่ าล้ านบาท ซึ่ งตรงนี้ ไม่ มี ใครอยากจะท า มี การซื้ อที่ ดิ น เก็ ง ก าไรและปลู ก ต้ น ไม้ ไ ว้ แ น่ น ผิ ด มาตรฐาน
ในการปลูกต้นไม้ทั่วไป เพราะหวังค่าชดเชย ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายสมัยจึงไม่กล้าทาต่อ เพราะโอกาสผิดกฎหมายสูง
อ่างเก็บน้าคลองโพธิ์ทางทิศตะวันตกด้านล่าง ซึ่งดูแลหลายหมื่นไร่ โซนนี้เป็นโซนที่ยากจน ผมได้พยายามแก้ปัญหา
โดยการจัดตั้งทีมสารวจที่ดินว่าใครเป็นเจ้าของเก่า ที่ดินของใคร เป็นที่เช่าที่ดินของใครเป็นของใหม่แล้วมาปลูกต้นไม้
หวังค่าชดเชย ได้ล งไปพบกับประชาชนในรู ปของประชาคมทั้งหมด ถามว่ าอยากได้อ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์หรือไม่
ถ้าอยากได้แล้วต้นไม้จะทาอย่ างไร ที่ ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่ า ให้ ไม่คิดต้นที่ตายแล้ ว เพราะปลูกกันไว้น านหลายปี
เพื่อหวังเก็งกาไร แต่โครงการนี้ทาไม่ได้ เมื่อทาไม่ได้ต้นไม้ก็แห้งตาย ชาวบ้านบอกว่าต้นไม้ที่ตายแล้วไม่คิดก็เป็นสิ่งที่ดี
ก็เลยได้ส ารวจทั้งหมดสาหรั บต้น ไม้ที่มีอยู่ ในเวลาเดียวกันก็มีมติคณะรัฐมนตรีบอกว่า ต้ นไม้จะต้องปลู กก่อน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่ มี ใครรั บ ประกั น ว่ า ต้ น ไม้ใ หญ่ ข นาดไหนจะเป็ น ของปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เลยต้ อ งมาคิ ด วิ ธี ใ หม่
ที่พิสูจน์ไม้ได้ คือ ตั ดต้นไม้เพื่อดูอายุวงรอบปีของไม้ข้างใน ก็เลยรีบตัดต้นไม้ในทุกหมู่บ้าน ต้นไม้ ๕ – ๖ ประเภท
ที่ เราจะจ่ ายค่ า ชดเชย โดยให้ ตั ด ต้ น ไม้ ตั ว อย่ า งต้ น ใหญ่ ที่ สุ ด แล้ ว ไปพิ สู จ น์ ว งปี กั น และเมื่ อ พิ สู จ น์ เ รี ย บร้ อ ย
ก็ไปคุยกับชาวบ้านว่ายอมรับกติกานี้ไหม ชาวบ้านมีการตกลงและมี การแก้ปัญหา มีการสารวจและมีการนามา
คิดค่าชดเชยทั้งหมดใหม่ ทั้งค่าต้นไม้และค่าที่ดิน เพื่อให้การแก้ปัญหาในภาคตะวันตกตอนล่างสามารถทาได้เสียที
ในขณะนั้ น ตกลงกั น หมดแล้ ว เรื่ องราคาต้ นไม้ กรมชลประทานมาร่ วมประชุ มเห็ นบรรยากาศเป็ น ไปได้ ก็ เลย
ตั้งงบประมาณให้ แล้ วส่ วนหนึ่ งรอการจ่ ายเงินอย่างเดียว ส่ วนในด้ านภาคตะวันตกตอนบนเรื่องของเขื่อนแม่วงก์
ขณะนั้ นยั งอยู่ ที่ สิ่ งแวดล้ อม สิ่ งที่ เราแก้ ปั ญหาก่ อน คื อการขุ ดลอกล าน้ าแม่ วงก์ ทั้ งหมดแล้ วท าประตู น้ าทั้ งหมด
ส่วนด้านตะวันออกก็ขุดลอก ๑๗ ลาน้าสาขาของบึงบอระเพ็ด เพื่อดึงน้ามาบึงบอระเพ็ดให้มากที่สุด เกษตรกรจะได้
อาศัยน้าใช้เหนือบึงและใต้บึง ส่วนทางด้านล่างทางใต้ ที่น้าไหลลงไป ยุทธศาสตร์ของการทาน้าจะต้องเป็นการทา
น้าเลี่ยงเมือง ไม่ให้ไหลท่วมเมือง มีการขุดลอกทั้งหมด ส่วนโซนที่มีดินดี ๆ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่นั้น ก็จะมีการขุดลอก
บึ งขนาดใหญ่กระจายเพื่อให้ เกษตรกรต่อท่อ น้ าไปใช้ได้ คือยุ ทธศาสตร์ ที่ทากันไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ขณะนั้ น

- ๖๑๘ จังหวัดได้ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ปลายปีจนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้ เริ่มทายุทธศาสตร์น้าตามผั งน้านี้
ยุทธศาสตร์นี้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคี ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากผู้รู้เรื่องน้ารวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรด้วย อยู่ด้วยกันหมดและเห็นตรงกั นว่า ฝ่ายใดก็ตามได้งบประมาณมาพัฒนาแหล่งน้า ให้ลงไปตามผังน้านี้
โดยจังหวัดนครสวรรค์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีงบประมาณ ๓๐๐ ล้านบาทเศษ ได้นาไปจัดทาเรื่องน้า ๒๐๐ กว่าล้านบาท
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๙ คาดว่าจะได้รับ ๖๐๐ - ๗๐๐ ล้านบาท ก็เตรียมที่จะไปทาเรื่องน้า ๕๐๐ ล้านบาทเศษ
เพื่อไปบูรณาการเรื่องน้า ดิน กับพืชในทุกพื้นที่
(๒) การจัดทาผังการเกษตร พืชไร่ และทางน้าที่ต้องการ
เมื่ อ จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ผั ง น้ าโดยรวมแล้ ว ก็ ต้ อ งมาดู อ าชี พ ของคนจนซึ่ ง ร้ อ ยละ ๗๐ – ๘๐
ยังทาการเกษตรอยู่ ดูบัญชีคนจนแล้วไปถามทั้งเกษตรกรที่จนและไม่จนว่าต้องการทาการเกษตรอะไร ประเภทดิน
เป็นอย่างไร เหมาะกับ พืช อะไรบ้าง ต้องมาพูดเรื่องการพัฒ นาอาชีพแบบบูรณาการ ได้ จัดประชุมชาวเกษตร
นายอาเภอและส่วนราชการทุกอาเภอโดยมีนายอาเภอและเกษตรตาบลทุกตาบล และส่วนราชการที่เกี่ยวกับ
การเกษตรทั้ ง หมด ได้ แ ก่ กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ชลประทาน และเกษตรจั ง หวั ด มาร่ ว มกั น วางผั ง การเกษตร
เป็นรายอาเภอ ดูว่าชุดดินแต่ละแห่งเป็นอย่างไร เหมาะกับพืชอะไรบ้าง ที่ไหนมีที่ปลูกพืชไปแล้วไม่เหมาะกับดิน
ก็ต้ อ งจู ง ใจโดยใช้ง บประมาณจั ง หวัด ซื้ อเมล็ ดพั น ธ์ พืช ใหม่ไ ปแจก แล้ว ให้ป ลูก พืช ใหม่ใ ห้ไ ด้ ผ ลผลิต ดูก ่อ น
และเมื่อได้รายได้ชัดเจนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็น พืชชนิดใหม่ต่อไป ซึ่งต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนความคิดและความเคยชิน
ของเขา ขณะนี้ทุกอาเภอมีผังการเกษตรพืชไร่และทางน้าที่ต้องการพัฒนาพร้อมแล้ว
(๓) การดูแลเกษตรกรยากจน
เกษตรกรยากจนที่ ไ ร้ ที่ ท ากิ น และประสงค์ จ ะท าการเกษตร รั ฐ บาลได้ จั ด งบประมาณให้ ม า
ฝึ ก ปลู ก พื ช ผั ก ในโครงการสร้ า งแปลงเรี ย นรู้ ค วบคู่ กั บ การผลิ ต เพื่ อ อาชี พ โดยการจ่ า ยค่ า แรงงานรายวั น
วัน ละ ๑๐๐ บาท เป็ น เวลา ๙๐ วั น/คน อาเภอละ ๒๐ คน ซึ่งงบประมาณนี้ สามารถใช้อบรมได้ เพี ยงครั้งเดี ยว
ก็จะจบสิ้ นไป ผู้ เขียนได้หารื อผู้ ที่ เกี่ยวข้ อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเจ้าของพื้นที่ให้ ช่วยทาแปลงสาธิ ต
โดยไปช่ วยดาเนิ นการขุดสระ และจั ดทาแปลงปลู กพื ชให้ และปราชญ์ช าวบ้า นเข้า มาสอนท าการปลูก พืช ผัก
โดยใช้ปุ๋ย ชีว ภาพ ขอให้ต ลาดผู้รับ ซื้อ มาสอนวิธีตัด แต่ง ผัก และวิธีใส่ถุงให้ดูสวยงาม โดยขอความร่วมมือจาก
ผู้เข้าฝึกอบรมว่า เมื่อขายผลผลิตได้แล้ว ขอความร่วมมือหักรายได้ ส่วนน้อยไว้ส่วนหนึ่งเข้ามาเป็น กองทุนพัฒนา
อาชีพเกษตรกร เพื่อใช้ในการพัฒนาอาชีพคนจนรุ่นต่อ ๆ ไปในบัญชีคนจนที่เหลื อ เป็นผลให้ ทั้ง ๑๓ อาเภอ
๒ กิ่งอาเภอ สามารถอบรมได้ถึงปีละ ๓ แปลง แปลงละ ๓ รุ่น รุ่นละ ๒๐ คน รวมฝึกอาชีพคนจนในสาขาเกษตร
ได้ถึงปีละ ๒,๗๐๐ คน โดยเท่ากับเราใช้เงินของรัฐบาลเป็นเพียงหัวเชื้อเท่านั้น และนามาปรับปรุงและทาให้
ยั่งยืนต่อไป
(๔) การขยายผลการทาการเกษตรปลอดสารพิษ
เนื่อ งจากกระแสความต้อ งการของผู้บ ริโ ภคในด้า นความปลอดภัย ของอาหาร ทั้งผู้บริโภค
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ ผลิ ตที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองในด้านสุ ขอนามัย ที่ได้
ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติอื่น ๆ ดังนั้น

- ๖๑๙ จั งหวั ดนครสวรรค์ จ ึง ได้ก าหนดให้ก ารผลิต พืช ที ่ป ลอดภัย จากสารพิษ ที ่ป ราศจากปุ ๋ย เคมีแ ละสารเคมี
ให้เป็นนโยบายของจังหวัด โดยการรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นการลดต้นทุนของการผลิต ลดรายจ่ายของเกษตรกร
ให้เกิดการรวมกลุ่มของการผลิตปุ๋ย อินทรี ย์เสริม สร้า งชุม ชนให้เ ข้ม แข็ง ช่ว ยให้สิ่งแวดล้อ มกลับ คืน มา ผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดภัย มีค ุณ ภาพตรงความต้ องการของตลาด ประกอบกั บจั งหวั ดนครสวรรค์ มี อาชี พหลั ก
คือการเกษตร มีพื้นที่ทานาประมาณ ๒.๗ ล้านไร่ พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง ๑.๖ ล้านไร่
และไม้ผลพืชหลัก ๑.๘ แสนไร่ และตลาดมีความต้องการผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษไม่จากัดจานวน เมื่อจังหวัด
มีนโยบายเช่นนี้ ก็มีกระแสตอบรั บในการด าเนิ นงานจากทุกภาคส่ ว น เช่น สถานศึก ษา ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ หมอดินอาสา อาสาพัฒนาชุมชนกลุ่ม เกษตรกรต่าง ๆ NGO ทั้งหลาย กลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ก็ได้รับ
การสนั บ สนุ น งบประมาณจากงบประมาณผู้ ว่าราชการจังหวัด CEO จากงบประมาณด้า น SML ของรัฐ บาล
จากงบประมาณของ อบต. ในการฝึกอบรมหลักสูตรการทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีว ภาพ ซึ่งแต่ล ะกลุ่มกิจกรรมได้ผ ลิต
ปุ๋ยชีวภาพที่มีความหลากหลายวิธีการ เช่น ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอัดเม็ด ปุ๋ย หมักจากบ่อก๊าซชีวภาพ
นาไปใช้ประโยชน์ในไร่นาตนเอง ซึ่งผลที่ได้รับ คือ
๑) เกษตรกรมีความพอใจเพราะลดต้นทุนประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ บาท/ไร่
๒) ต้นพืชแข็งแรงไม่หักไม่ล้มง่าย แมลงไม่รบกวน
๓) ผลผลิตไม่ลดและปลอดภัย
๔) สภาพดินร่วนไม่แน่น
๕) ทาให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น
๖) ที่สาคัญเกษตรกรมีสภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเหมือนครั้งใช้สารเคมี
โครงการนี้เริ่มจากการทาเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ๒ หมื่นไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนเพิ่ม
กว่าแสนไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมากกว่าที่จังหวัดได้ทาข้อตกลงไว้กับสานักงาน ก.พ.ร. หลายเท่า นอกจากนี้
ศูน ย์ ก ารศึก ษานอกโรงเรี ยนจั ง หวั ดนครสวรรค์ไ ด้พั ฒ นาหลัก สูต รการจัด กระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อลดต้ น ทุ น
การท านา โดยมี จุ ดมุ่งหมายให้ ผู้ เรี ยนตระหนักถึ งโทษและภัยของสารเคมีและมี ความสามารถในการอ่ าน เขี ยน
การแสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และปฏิบัติด้วยตนเอง รู้จักเก็บและวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
ตนเอง โดยเริ่ มทดลองในโครงการที่ ๔ ตาบล ของอ าเภอพยุหะคีรี และให้ ผู้ ร่วมโครงการที่ เป็นเกษตรกรทั่วไป
ผู้ ขึ้ นทะเบี ยนคนยากจนและผู้ ตกเกณฑ์ จปฐ. ให้ ลงมื อท าแปลงนาสาธิ ตด้ วยตนเองและเรี ยนรู้ ในกระบวนการ
ทาเรื่องปลอดสารพิษ ผลจากการสรุ ปการเสวนา เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พบว่าเกษตรกรมีความพอใจ
ในกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับ ผลผลิตจากแปลงนาสาธิตได้ข้าว ๖๘ ถัง/ไร่ ในขณะที่ข้าวจากแปลงเปรียบเทียบ
ได้ ข้ า ว ๙๐ ถั ง /ไร่ แต่ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย นต้ น ทุ น การผลิ ต แปลงนาเปรี ยบเที ย บใช้ ต้ น ทุ น ไร่ ล ะ ๓,๙๑๖ บาท
แปลงนาสาธิต ใช้ต้นทุนไร่ละ ๒,๖๐๐ บาท สามารถลดต้นทุนได้ ๑,๓๑๖ บาท ในขณะที่เกษตรกรไม่ต้องใช้สารเคมี
ไม่ต้อ งใช้แ รงงานมากในการฉีด พ่น ผลสรุป การเรีย นรู้ร่ว มกัน ชาวนายอมรับ ว่า ในอนาคตต้องมีการทาบัญชี
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ไม่เผาฟาง คัดเมล็ดพันธุ์ที่ดีเหมาะสมและมีการทาปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นทดแทน การทดลองนี้
แสดงให้เห็น ว่ากระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรเองสามารถปรับ เปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้

- ๖๒๐ จากการเสวนานี้ เ กษตรกรได้ เ รี ยนรู้ แ ละเปรี ยบเที ยบว่า แม้แ ปลงนาสาธิ ต จะได้ ผลผลิต น้อ ยกว่า เล็ กน้ อ ย
แต่ ต้ น ทุ น การผลิ ต ลดลงไปมาก สุ ข ภาพของชาวนานั้ น ดี ขึ้ น โดยเฉพาะสภาพดิ น ในแปลงนานั้ น ร่ ว นซุ ย
ไม่แข็งกระด้างแตกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด
เพื่อเป็นการขยายผลการทาเกษตรปลอดสารพิษให้กว้างขวาง ผมได้จัดงบประมาณให้มีการขยายผล
โดย NGO ที่ทาเรื่องเกษตรปลอดสารพิษอยู่แล้วร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไปขยายผลในโซนหนึ่ง
ครอบคลุ มครึ่ งหนึ่ งของจั งหวัดเป็ นเงิน ๑๐ ล้ านบาท และอีก ๑๐ ล้ านบาท เกษตรจังหวั ดไปท าในอี กครึ่งหนึ่ ง
ของจังหวัด และหลังจากที่ผมได้จัดงบประมาณไปแล้ว ผมก็ได้ย้ายออกมาจากจังหวัดนครสวรรค์มารับ ราชการ
ในส่ วนกลาง และเมื่อเกือบหนึ่ งปี ผ่ านไปผมก็ได้ กลั บไปติ ดตามผลก็พบว่ า ของ NGO และมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
นครสวรรค์ คืบหน้า และขยายผลได้รวดเร็วกว่าของเกษตรจังหวัดมากพอสมควร ซึ่งอาจเป็นเพราะระบบราชการ
ของเรานั่นเองที่ทาให้เกษตรจังหวัดไม่สามารถทางานได้เร็วเท่าของ NGO ร่วมกับของราชภัฏนั่นเอง
(๕) การต่อยอดกลุ่มอาชีพ
นอกจากเกษตรกรยากจนแล้วเรายังต้องหันมาดูแลกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ที่มีแวว เพราะมีผลการประกอบการที่ดีในระยะที่ผ่านมา อาทิเช่น
(๑) ชาวไร่อ้อย ผมได้หารือกับกลุ่มชาวไร่อ้อยว่า กลุ่มมีปัญหาอะไร และจะให้จังหวัดสนับสนุน
อะไรได้บ้ าง ซึ่งก็ได้รับ ทราบว่าการปลู กอ้อยต้องใช้น้าพอควรและมีผ ลวิจัยจากมหาวิทยาเกษตรว่า หากมีน้า
มากกว่าปัจจุบันจะมีผลผลิตต่อไร่จาก ๗ – ๘ ตัน/ไร่ เพิ่มเป็น ๑๕ ตัน/ไร่ จึงให้ชมรมชาวไร่อ้อยทาโครงการขุดสระน้า
ในจุดที่เขาต้องการเพื่อให้เขาต่อท่อไปแบ่งกันใช้ได้ ซึ่งก็มีผลให้เขาได้ผลผลิตเพิ่มตามผลวิจัยจริง ๆ
(๒) ปัจจุบันกลุ่มอาชีพโคนมที่นครสวรรค์มีปัญหาคื อ ไม่สามารถขายนมได้มาก หลาย ๆ ครั้ง
ต้องเทนมที่เหลือทิ้ง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเหตุมาจากกลุ่มอาชีพโคนมขาดที่สต็อกน้านมดิบ เวลามีนมมาก ขาดตู้เย็น
ที่จ ะเก็บ น้านมได้เพีย งพอ จึงได้อนุ มัติโ ครงการตู้แช่นมให้ ส หกรณ์โ คนมและซื้อเครื่องมือที่จะขยายกาลังผลิ ต
ให้แก่วิทยาลั ยการเกษตร เพราะเมื่อผลิ ตได้มากขึ้นก็สามารถรับซื้อได้มากขึ้น ลดปัญหาเรื่องของการเทนมทิ้ง
ได้ครบวงจรในระดับหนึ่ง เรื่องนมโรงเรียนเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งผมคิดว่า ที่จังหวัดสกลนครน่าพอใจในความร่วมมือ
ที่แก้ปั ญหาเรื่ องนี้ ได้ ผมทราบดีว่านมโรงเรี ยนนั้น ทุจริ ตกัน แบบไหน เพราะเคยเป็น กรรมการสอบการทุจ ริ ต
เรื่องนมมาในส่วนกลาง เมื่อผมมาที่จังหวัดสกลนครก็ได้เจรจากับท้องถิ่นทุกองค์กรว่า วันนี้ที่ผมมานี่คือเรื่องการเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายของชมรมนมในส่วนต่าง ๆ ตอนนี้รัฐบาลขอให้หยุดทั้งหมด เพราะฉะนั้น เมื่อผู้ ขายนมไม่ต้องจ่ายใคร
ในส่วนกลาง ผมเองก็มาขอความร่วมมือพวกเราในพื้น ที่ว่า ไม่เ รียกด้วยได้ไ หม เพราะผู้จัดซื้อ คือ ท้อ งถิ่น
และโรงเรี ย นทั้ ง หลาย ไม่ เ รี ย กและอย่ า รั บ ใครมาเสนอ ใครมาเสนอก็ ไ ม่ ต้ อ งรั บ ได้ ไ หม ซึ่ ง ปรากฏว่ า ได้ รั บ
ความร่ ว มมื อ ดี ม าก โดยขอทุ ก คนว่ า เราเชิ ญ โครงการนมภู พ านตามแนวพระราชด าริ แ ละสหกรณ์ ว าริ ช ภู มิ
ซึ่งเป็นโครงการพระราชดาริเช่นเดียวกัน เชิญทั้งสองโครงการมาเจรจาต่อรองราคาให้ลดลงมากที่สุด ปรากฏว่า
เขาสามารถลดราคาลงต่ ากว่ า ราคากลาง ๒๕ สตางค์ ซึ่ ง ไม่ มีจั ง หวั ด ใดทาได้ ตั้ งแต่เ ดื อนพฤศจิก ายนมา
จัง หวั ด สกลนครเป็ น จั ง หวั ด เดี ย วที่ ต่ ากว่ าราคากลาง ๒๕ สตางค์ แล้ วทุ กท้ องถิ่ นก็ ซื้ อตามนี้ ผมได้ ให้ ข้ อคิ ด ว่ า
นมเป็นประโยชน์ต่อลูกหลาน นมกล่องจะมาจากนอกพื้นที่ นมกล่องเป็นนมที่มีคุณภาพรองจากนมสด นมถุง

- ๖๒๑ เป็นนมที่มีคุณภาพที่สุด บารุงลูกหลานทั้งสมองร่างกายมากที่สุด เราอยากให้ลูกหลานเราเจริญเติบโตทั้งแข็งแรง
และสมองดี ต่อไปจะได้มีวิศวกร แพทย์ และคนเก่งมาก ๆ ที่สกลนคร ถ้าเราต้องการอย่างนั้นต้องอาศัยนม ถ้าอย่างนั้น
รัฐบาลจ่ายงบประมาณมาแล้วเพื่อซื้อนม เหตุไฉนเล่าเรามีสหกรณ์ผลิตนม ฟาร์มโคนม อยู่ในจังหวัดสกลนคร
จังหวัดที่โชคดีอย่างนี้มีไม่กี่จังหวัดในประเทศไทย ทาไมไม่เอาความโชคดีตรงนี้มาทาให้ลูกหลานเราได้อย่างเต็มเม็ด
เต็ ม หน่ ว ย ระบบนมโรงเรี ย นในจั ง หวั ด สกลนครเวลานี้ น่ า จะดี ที่ สุ ด ในประเทศแล้ ว หั ว หน้ า ผู้ ต รวจราชการ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ก็ ส อบถามว่ า เราท าได้ อย่ างไร อั นนี้ เป็ นสิ่ งที่ ผมว่ าทุ กฝ่ ายท าร่ ว มกั น ต้ องภู มิ ใจร่ วมกั น
ไม่ใช่ผมคนเดียว ถ้าผมพูดแล้ว ท่านไม่ทาก็ไม่เกิด แต่ทุกท่านเห็นด้วยในหลักการจึงได้ทากันได้ นอกจากเราจะให้เด็ก
ได้ ดื่ มนมสดแล้ ว เรายั งอุ ดหนุ นเกษตรกรที่ ท าโคนมในพื้ น ที่ เกษตรกรที่ รี ด นมขายสหกรณ์ ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น วงจร
ที่เป็นประโยชน์มากตามแนวพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้ ว เมื่ อ เราสามารถซื้ อ ในราคาถู ก กว่ า ราคากลางก็ มี ง บประมาณเหลื อ งบประมาณที่ เหลื อ
ผมก็ บอกให้ ไปซื้อนมเพิ่ มให้ เด็ กดื่ ม หลั งจากเราประหยั ดได้ ๒๕ สตางค์ ต่ อมาปี ใหม่รั ฐบาลไปปรั บงบประมาณ
และปรับราคาราคากลางใหม่ลดลง ปรากฏว่าปรับราคากลางใหม่แล้ว จังหวัดสกลนครเราก็ยังซื้อได้ถูกกว่า
ราคากลางใหม่ ๑๐ สตางค์อยู่ดี เพราะฉะนั้น เราสกลนครก็ยังเป็นแม่แบบเรื่องนี้อยู่
(๓) การต่อยอดการผลิตอาหารของกลุ่มเลี้ยงปลาตาบลเกรียงไกรและกลุ่มอื่น ๆ
พื้นที่ตาบลเกรียงไกร อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๐๕๐ ครัวเรือน
ประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจานวน ๗๘๐ ครัวเรือน พื้นที่ทาการประมง ๒,๑๕๐ ไร่ มีบ่อเลี้ยงปลา
จานวน ๓,๒๕๐ บ่อ ผลผลิต ปลาทั้ง หมดปีล ะ ๑๒,๐๐๐ ตัน มูล ค่า ผลผลิต ๙๐ ล้า นบาท และจะต้อ งซื้อ
อาหารสาเร็จ รูป ซึ่งในแต่ละปีจะใช้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ถุง คิดเป็นเงิน ๗๐ ล้านบาท ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจึงได้
รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้น เพื่อดาเนินการผลิตอาหารปลาขึ้นมาใช้เอง เนื่องจากอาหารสาเร็จรูปแพงขึ้นทุกวัน
ประกอบกับ ราคาปลาก็ไม่แน่นอน ดังนั้น การผลิตเองจึงอาจจะสามารถลดต้นทุนการผลิต กลุ่มก็ใช้วิธีร ะดม
เงินทุนของกลุ่มได้จานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนของการเพาะเลี้ยงปลาได้ร้อยละ ๒๐
คิดเป็นเงินประมาณ ๑๔ ล้านบาท และยังสามารถช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ ที่ได้นามาเป็นวัตถุดิบ
เช่น ข้ าวโพด ร า ปลายข้ าว อีกด้ว ย แนวความคิดอั นนี้ เป็นแนวความคิ ดที่ ส อดคล้ องกับ เรื่อ งการเสริ มสร้า ง
ความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
จึงได้ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ มผู้เลี้ยงปลาจานวน ๖๐๐,๐๐๐ กว่า บาท ส าหรับ
เป็นงบลงทุนในการจัดซื้อเครื่องมือการผลิตอาหาร ซึ่งโครงการนี้นับเป็นโครงการหนึ่งที่จังหวัดจัดให้มีการต่อยอด
หรือเข้าไปพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น ในจานวนโครงการหลาย ๆ โครงการในการต่อยอด
ของกลุ่มต่าง ๆ
(๔) การต่ อยอดผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้นดินเผาในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านแก่ง อาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ เกื อบทั้ งหมู่ บ้ านเป็ น หมู่ บ้ านที่ มี เชื้ อสายมอญ และท าเครื่ องปั้ นดิ นเผาอยู่ แล้ ว ผมได้ เข้ าไปช่ วยดู
พบว่าชาวบ้านเคยปั้นโอ่งขนาดใหญ่ที่คนลงไปนั่งในโอ่งได้ แต่ราคาเพียงใบละ ๗๐๐ บาท ต้องใช้ดินมาก ดินแถวนั้น
เป็นทรัพยากรที่ดีมากปั้นได้ดีมากแต่มีข้อจากัด วันหนึ่งมันต้องหมดและใช้ดินมากในการปั้น ผมก็ไปหยิบเอาจานเล็ก ๆ

- ๖๒๒ ที่ได้มาจากที่อื่นมา ผมบอกเขาว่า เขาขายราคาใบละ ๒๐๐ บาท จานนิดเดียวลายสวย ถามเขาว่าอย่างนี้น่าสนใจไหม
เขาบอกว่าน่าสนใจ ก็เลยนาบริษัทเข้ามาช่วยเรื่องการพัฒนาเพ้นท์จาน การพ่นสี อะไรต่าง ๆ ชาวบ้านเริ่มทา
เป็นเพ้นท์แจกันได้ เริ่มทดลองทาของชิ้นเล็กแล้วราคาแพงกว่าชิ้นใหญ่ สิ่งที่ดีที่สุดคือ เราประชุมกับประชาคม
ชาวบ้านก่อน พอบอกว่าเราจะมาช่ วยตรงนี้เขาพร้อมจะทาไหม เขาแสดงให้เราดูเลยโดยร่วมกันหยุดงาน ๑ วัน
ยกอาคารหนึ่ ง มาตั้ ง เป็ น ศู น ย์ ฯ ทุ ก คนเข้ า มาบอกพร้ อ มกั น ที่ จ ะท าเป็ น ศู น ย์ ช่ ว ยกั น ท าศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า
และรั บ ปากว่ า จะไปจั ด ร้ า นและแต่ ง หน้ า ร้ า นตนเองใหม่ โ ดยเราหาผู้ รู้ มาแนะการจั ด ให้ ส่ ว นจั ง หวั ด เอง
ก็จะเร่งการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางและภูมิทัศน์ให้สวยงาม เมื่อมีพลังความร่วมมือ ความพร้อมแบบนี้ จังหวัดก็ได้เข้า
ดาเนิ นการร่ วมกั บกลุ่ มเขาโดยเน้ นการพั ฒนา ๓ ด้ าน คื อ การพั ฒนาคน พั ฒนาสถานที่ และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
โดยแบ่งเป็น
ส่ ว นที่ หนึ่ ง ให้ ชุ มชนด าเนิ นการเอง ประกอบกั บการแบ่ งคุ้ มการพั ฒนาออกเป็ น ๑๓ คุ้ ม
มีคณะกรรมการบริหารคุ้มและจัดทาซุ้มในแต่ละคุ้ม ตกแต่งบริเวณหน้าบ้าน จัดระเบียบร้านค้า ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยสวยสะอาดตา
ส่วนที่สอง จังหวัดสนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนก็คือ
เรื่ อ งการพั ฒ นาคน คื อ การจั ด อบรมด้ า นการบริ ห ารจั ด การและพาไปทั ศ นศึ ก ษาดู ง าน
ที่บ้านด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา และที่บ้านเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อีกทั้งอบรมภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน
และสมาชิกในหมู่บ้าน พร้อมทั้งอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้อีกด้วย
เรื่ องการพั ฒ นาอาคารสถานที่ จะช่ว ยสร้ างพิพิ ธ ภั ณ ฑ์เ ล็ ก ๆ อาคารแสดงสิ น ค้า อาคาร
สานักงาน ซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน จุดสัญลักษณ์ ตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์
เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะช่วยพัฒนามาตรฐานสินค้า ระบบการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม
จริง ๆ เราใช้เวลาตรงนี้ไม่กี่เดือน ด้วยความพร้อมของชุมชน ความพร้อมที่พัฒนาตนเองก็สามารถดาเนินการเปิด
เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๔๘ และได้นาหมู่บ้านเข้าประกวดหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลระดับภาคด้วย โดยใช้เวลาลงมือทาร่วมกันเพียงไม่กี่เดือน
(๕) การตั้งกองทุนเงินหมุนเวียน
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ต้องการการสนับสนุนจากจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจช่วยพัฒนาฝีมือ หรือการหี บห่อสินค้า หรือการหาตลาดให้ แต่ก็ ต้องดูทักษะหรือความถนัด
ของกลุ่มก่อน ประกอบกับการดูว่าตลาดต้องการสินค้าแบบไหน เช่น กรณีการส่งเสริมการทาดอกไม้จันทน์แข่งกัน
ในอดีต หรือการทาผ้าไหมแข่งกับจังหวัดอื่นที่ผ้าไหมของเขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว ซึ่งน่าจะไปไม่รอด เป็นต้น ซึ่งหมายความว่า
เมื่อดูองค์ประกอบของทั้งสองอย่างแล้ว กลุ่มน่าจะเป็นไปได้ก็ถือว่ามีแววเมื่อพัฒนาฝีมือแล้วแต่ยังขาดเงินทุน
ประกอบการ ผมได้ขอให้องค์กรบริห ารส่ วนตาบลทั้งหลายช่ว ยกันพิจารณาตั้งกองทุนเงินหมุนเวียนของ อบต.
เพื่ อไปต่ อยอดให้ กลุ่ มเหล่ านี้ กู้ ยื มไปในระยะสั้ น โดยจะมี ดอกเบี้ ยหรื อไม่ มี ดอกเบี้ ยก็ ได้ ซึ่ งก็ ได้ รั บความร่ วมมื อ
จาก อบต. จานวนหนึ่งได้ร่ วมกัน ตั้ งงบประมาณรวมกัน ประมาณ ๑๕ ล้านบาท สามารถที่จะช่วยต่อยอด
กลุ่มอาชีพที่มีแววไปจานวนไม่น้อยทีเดียว

- ๖๒๓ (๖) การต่อยอดศูนย์ข้าวชุมชน
ในกระบวนการปลู ก ข้ า วประจ าปี สิ่ ง หนึ่ ง ที่ มี ปั ญ หามาก คื อ การหาพั น ธุ์ ข้ า วซึ่ ง จะต้ อ งไปซื้ อ
ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กระจายกันอยู่ในแต่ละภาค ซึ่งก็ไม่สามารถทาให้เกษตรกร
ได้ทัน ผมก็ถามเจ้าหน้าที่เกษตรและชาวบ้านที่ศูนย์ข้าวชุมชนว่าทาอย่างไรเราจะทาเมล็ดพันธุ์เองได้บ้าง ข้าวพันธุ์ดี
ของเราก็มี ชาวบ้านก็ตอบว่าเราก็ทาเมล็ดพันธุ์ได้ แต่ขอลานตากข้าวเพิ่มได้ไหม เพราะจะต้องใช้ตากข้าวจะได้เคลียร์
เมล็ ดพั น ธุ์ ให้ ส ะอาด ไม่ ใ ช่ ต ากกั บ พื้ น ดิ น เช่ น ปั จ จุ บั น ถ้ า ท าได้ ก็ จ ะลดจ านวนการไปซื้ อ ที่ ศู น ย์ ข้ า วที่ เ กษตร
ที่ทุกจังหวัดต่างก็มารุมกันซื้อในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุผลนี้ จึงได้ จัดงบประมาณไปสร้า งลานตากข้าวเพิ่มอีก
จานวนหนึ่ง โดยเน้น ให้ไ ปทาในศูน ย์ข้า วชุมชนที่อยู่แนวหน้า ด้านการบริห ารศูนย์และมีผ ลการทางานที่ดี
เป็ นหลั ก จากงบประมาณที่จั ดให้ กั บการพั ฒนาการเกษตรโดยรวมกว่ า ๒๐ ล้ า นบาท ท าให้ ก ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ถึงกับพูดในที่ประชุมกระทรวงต่าง ๆ ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้ว่า CEO ที่ให้งบประมาณ
ด้านการเกษตรมาก
(๗) การรวมพลังปราชญ์ชาวบ้าน
เพื่ อให้ การแก้ ไขปั ญหาความยากจนสามารถเกาได้ ถู กที่ คั น และสามารถแก้ ไขได้ โดยภู มิ ปั ญญา
ของท้ องถิ่ น ที่ ส ะสมมาจากการลองผิ ด ลองถู ก มาเป็ น เวลานาน จนเป็ น องค์ ค วามรู้ จึ ง ให้ ป ระชาคมหมู่ บ้ า น
ทาการคัดเลือกคนในชุมชนที่มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถโดดเด่นจากทุกหมู่บ้านแล้ว ขึ้นทะเบียน
เป็นปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้นกว่า ๕๐๐ คน และได้แบ่งปราชญ์ชาวบ้านตามความรู้
ความสามารถออกเป็ น ๘ สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม สาขาหัตถกรรมและอุตสาหกรรม สาขาบริหารจัดการเงิน
ชุมชน สาขาดนตรี สาขาทอผ้า ย้อมผ้า ตัดเย็บ สาขาช่าง สาขาแพทย์แผนไทย สมุนไพร สาขาอาหารและเครื่องดื่ม
หลังจากขึ้นทะเบีย นปราชญ์ชาวบ้ านเรียบร้อยแล้ว จังหวัดนครสวรรค์ได้ดาเนินการขับเคลื่ อนการดาเนินงาน
ปราชญ์ชาวบ้าน โดยจัดค่ายปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้นาปราชญ์ชาวบ้านเข้าค่ายสัมมนา
รวม ๕ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และภูมิปัญญา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
โดยทุกคนได้ปฏิญาณตนว่าจะร่วมกันถ่า ยทอดความรู้และภูมิปัญญาที่ได้สะสมมาเพื่อพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือน
ยากจนให้สามารถมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น และรับนโยบายแก้จนจากผู้ว่า ราชการจังหวัดและหน่วยงานระดับ
จั ง หวั ด และมี ก ารคั ด เลื อ กคณะกรรมการปราชญ์ ช าวบ้ า นระดั บ อ าเภอ/กิ่ ง อ าเภอละ ๒ คนร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการบูรณาการอาเภอ/กิ่งอาเภอ และคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการปราชญ์ชาวบ้านระดับจังหวัด
ร่วมเป็นคณะกรรมการบูรณาการจังหวัด เพื่อทางานตามยุทธศาสตร์จังหวัด ปราชญ์ชาวบ้านทั้งหมดได้เข้าร่วม
ในกิจ กรรมแก้จ นต่าง ๆ เช่น ได้ตั้งสถานีวิทยุชุมชนปราชญ์ช าวบ้านแก้จน คลื่น FM 93.75 เพื่อให้ป ราชญ์
ได้เวียนกันพูดออกอากาศถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของตนเอง และขั้นตอนการปฏิบัติได้จริงสู่ครัวเรือนยากจน
ทุกวัน ได้น าปราชญ์ช าวบ้า นเข้า ร่ว มในกิจ กรรมคาราวานแก้จ นระดับ อาเภอ จัง หวัด ทุก เดือ น และร่ว มใน
กิจกรรมส่ง เสริม การเรียนรู้แก่เกษตรกรยากจน ให้ได้ เรียนรู้ทดลองปฏิบัติจริงในแปลงรวม เรียนรู้ระดับอาเภอ
ทุ ก อ าเภอ/กิ่ ง อ าเภอ และการถ่ า ยทอดความรู้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งการจั ด ท าปุ๋ ย หมั ก ปุ๋ ย ชี ว ภาพ การเลี้ ย งสั ต ว์
และการเพาะเห็ดนางรม และความรู้ในด้านอื่น ๆ รวมทั้งหมด ๑๔ โครงการ นอกจากนี้ ได้ให้ปราชญ์ชาวบ้า น

- ๖๒๔ ออกไปทางานช่วยแก้จ นและพัฒนาอาชีพนอกพื้นที่ ห มู่บ้านของตนเอง ได้ทาเรื่องนี้ได้โดยจัดงบประมาณเป็น
เบี้ยเลี้ยงเพื่อให้ปราชญ์ชาวบ้านสามารถกระจายกาลังไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างทั่วถึง และยังได้จัดห้องทางาน
บนศาลากลางจังหวัด ให้เ ป็น ที่ตั้งศูน ย์ปราชญ์ชาวบ้า นเพื่อประสานงานกับส่วนราชการและชาวบ้านที่มาขอ
ความช่วยเหลืออีกด้วย ซึ่งได้รับทราบจากหน่วยงานประเมินผลงานว่า มีเพียงจังหวัดนี้จังหวัดเดียวที่มีการจัด องค์กร
ปราชญ์ ช าวบ้ า นถึ ง ระดั บ นี้ และมี ก ารจั ด ที่ ท างานให้ ด้ ว ย ซึ่ ง ถื อ เป็ น การรวมพลั ง ของทุ น มนุ ษ ย์ ข องสั ง คม
และซึ่งนามาประโยชน์ในเชิงพัฒนาชนบทอย่างเป็นรูปธรรม
(๘) การจัดตั้งศูนย์การส่งออกเบ็ดเสร็จและการวางระบบโลจิสติกส์การขนส่งข้าว
เรื่ อ งนี้ เ ป็ น ผลงานที่ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พู ด ถึ ง กั น มาก
เพราะยุทธศาสตร์ ของนครสวรรค์ คือ เป็ นศูนย์ธุรกรรมข้าวของประเทศ และเราเป็น เจ้ าภาพของกลุ่มจั งหวัด
ที่ดูแลการค้าข้าวของกลุ่ม โดยกลุ่มนี้ผลิตข้าวเป็นลาดับสองของประเทศ และเป้าหมายคือ ขยายการส่งข้าวออก
ตรงไปยังต่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางในกรุงเทพฯ ที่เรียกว่า หยง
เพื่อให้สามารถดาเนินงานไปสู่เป้าหมาย สิ่งแรกที่ต้องรู้คือ ผู้ค้าข้าวทั่วโลกอยู่ที่ใด จะติดต่อเขาได้
อย่างไร จึงตัดสินใจตั้งศูนย์ส่งออกข้าวบนศาลากลางจังหวัด และจัดให้มีระบบ VDO Conference ซึ่งพ่อค้าข้าว
สามารถเจรจากับทูตพาณิชย์ และผู้ ค้าทั่วโลกได้ คาถามก็ยังค้างอยู่ว่า เราจะรู้ว่า ผู้ ประสงค์ จะซื้อข้าวเกรดต่าง ๆ
อยู่ที่ใดบ้าง ได้ประชุมกับพวกชมรมโรงสีและผู้ค้าข้าว จึงทราบว่ามีศูนย์กลางข้าวของโลก (Rice Hub) อยู่ที่ประเทศ
อินเดีย ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกปีละหมื่นกว่าบาท ซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนจังหวัดก็จะได้แต่นั่งใบ้ แต่ในยุคนั้นรัฐบาล
ได้ จั ด งบบริ ห ารเผื่ อ เหลื อเผื่ อขาดไว้ใ ห้ แก่ ผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด ๑๐ ล้ านบาท ซึ่ ง ได้ ใ ช้ง บนี้ส่ ว นหนึ่ ง ท าระบบ
VDO Conference เพื่อส่งออกแล้ว จึงได้ใช้เงินที่เหลือนี้สมัครสมาชิกของ Rice Hub ด้วย พอเป็นสมาชิกเสร็จ
กดเข้าไปปรากฏรายชื่อของผู้นาเข้าข้าวจากทุกประเทศขึ้นมาเต็มจอ พ่อค้าข้าวของเราก็เริ่มเห็นลู่ทางติดต่อ แต่
พ่ อ ค้ า ข้ า วรุ่ น พ่ อ ทั้ ง หลายก็ ติ ด ปั ญ หาเรื่ อ งภาษา ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ง านเดิ น ได้ ใ นช่ ว งต้ น จึ ง ให้ ใ ช้ อี เ มลของผม
เป็นที่ติดต่อสื่อสารไปก่อน และบรรดาพ่อค้าข้าวทั้งหลายผู้ซึ่งเคยค้าแต่กับผู้ซื้อรายเดิม ๆ พอจะต้อ งเปิดตลาดใหม่
อาจมีปัญหาเรื่องเครดิตคือความน่าเชื่อถือ เพราะต่างก็ไม่รู้จักกันพ่อค้าข้าวก็เลยอยากให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ช่ ว ยเป็ น หลั ก ประกั น ให้ ใ นกรณี ที่ พ่ อ ค้ า เราไม่ รั บ ผิ ด ชอบ ให้ เ ขาแจ้ ง มาที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ช่ ว ยจั ด การให้
เลยกลายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด กับพ่อค้าต้องมารับผิดชอบร่วมกัน พ่อค้าแคนาดามาจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอกินข้าว
กับผู้ว่าราชการจังหวัด พ่อค้าจีนมาก็ขอกินข้าวกับผู้ว่าราชการจังหวัด ระหว่างกินข้าวก็เจรจาธุรกิจไป มีอยู่ครั้งหนึ่ง
ระหว่างนั่งกินข้าวเย็นกับพ่อค้าจีนและประธานชมรมโรงสีของนครสวรรค์ ประธานชมรมโรงสีก็ยุให้ผมขอโค้วต้าข้าว
จากพ่อค้าจีน ผมก็ลังเลแต่ก็ลองดูเพราะไม่มีอะไรจะเสีย พอดีผมพอพูดภาษาจีนแต้จิ๋วได้บ้าง ก็เลยถามเขาว่าปีหน้า
ช่ ว ยซื้ อ ข้ า วเราสั ก ๑๐,๐๐๐ ตั น ได้ ไ หม เขาคิ ด อยู่ พั ก หนึ่ ง แล้ ว ตอบว่ า ตกลง ท าให้ ช มรมโรงสี ดี ใ จแทบตาย
ผมเองก็พลอยทาให้เ ป้า การส่ง ออกข้า วที่ต กลงไว้กับ ส านัก งาน ก.พ.ร. ทะลุไ ปด้ว ย ความสัม พัน ธ์ ๓ ฝ่า ย
ระหว่า งผู้ข าย ผู้ซื้อ จากต่า งประเทศและผู้ว่า ราชการจังหวัด นี้เ อง ที่ทาให้ขายข้า วหอมไปได้ถึงประเทศ
แคนาดา ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นครั้งแรก จึงเป็นเรื่องสาคัญมาก เพราะพ่อค้านครสวรรค์เคยขายแต่กับประเทศ
ที่ด้อยพัฒนาหรือกาลังพัฒนาแบบเรา แต่ยังไม่เคยขายกับประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งหากขายได้ก็แปลว่าไปขายประเทศ

- ๖๒๕ พัฒนาแล้วประเทศอื่นก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกว่าจะขายได้ก็ใช้เวลาในการสื่อสารพอสมควร รวมทั้งการส่งตัวอย่างข้าว
ไปให้ทดสอบ และต้องปรั บปรุงขจัด สารเจือปนหลายครั้งกว่า จะตกลงกัน ได้ โดยมีเ งื่อ นไขว่าถ้า สิน ค้า งวดใด
ไม่ได้ตามมาตรฐานขอแจ้งมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก้ไขให้ เมื่อทาให้เขาเชื่อถือได้จึงได้ยกคณะกันไปเซ็นสัญญากัน
ที่ประเทศแคนาดา ก่อนไปเซ็นสัญญาข้าวในคราวนั้น เราก็ได้รีบ ให้ผู้รู้เรื่องภาษาต่างประเทศ ทาโบชัวร์สินค้า
OTOP เป็น ภาษาอัง กฤษ เพื่อเผยแพร่ ไปยั งประเทศต่าง ๆ ด้ว ย และผมก็ได้รับ ทราบจากทูตไทยในประเทศ
เดนมาร์กว่ามีเพียงจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้นในขณะนั้นที่ทาโบชัวร์สินค้า OTOP เป็นภาษาอังกฤษ จังหวัดอื่น
ยังไม่ได้ทากัน
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
เมื่อทาการตลาดในการขายข้าวได้พอสมควรแล้ว สิ่งที่จะทาให้การขายทาได้ยั่งยืนก็คือราคา
ขายของข้าวของเรา ผมก็ถามพ่อค้าข้าวในการประชุมว่า ทุกวันนี้เราขนข้าวไปส่งท่าเรือด้วยวิธีไหน คาตอบคือ
รถบรรทุก ราคาน้ามันก็แพงขึ้นทุกวัน ในขณะที่ยุทธศาสตร์ของเราเสนอให้ขนส่งทางน้าเพราะนครสวรรค์มีท่าเรือ
ที่ส ร้ างไว้ตั้งแต่รั ฐ บาลก่อนหน้ านี้ พร้ อมกั บ รางรถไฟที่ เชื่อมจากท่า เรือไปสถานีร ถไฟปากน้าโพ แต่ห มอนไม้
ก็ ผุ ห มดแล้ ว และในอดี ต เคยขนส่ ง น้ าตาลทางเรื อ แต่ ป รากฏว่ า ระดั บ น้ าตรงสั น เขื่ อ นที่ อ าเภอพรหมบุ รี
จังหวัดสิงห์บุรีแตกต่างกันทาให้เรือสินค้าหัว ทิ่มลงเป็นผลให้สินค้าเสียหาย หลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้ท่าเรืออีกเลย
เราได้เสนอสร้างเขื่อนยกระดับน้าเพื่อการเดินเรือ แต่ต้องใช้งบประมาณสูง ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอพิจารณาก่อน
ผมจึงคิดว่าในระหว่างนี้น่าจะหาทางออกที่ดีกว่านี้ เลยมาคิดเรื่องระบบโลจิสติกส์ทางรถไฟควบคู่
ไปด้วย ผมก็ส งสัยว่าทาไมไม่ขนข้าวทางรถไฟเพราะนครสวรรค์มีทางรถไฟผ่านมาตั้งนานแล้ว นั่ง ประชุม กัน
หลายคน พ่อ ค้า ภาคเอกชนก็บ อกว่า ที่ผู้ว่า ราชการจัง หวัด พูด น่า คิด ก็มีค นถามขึ้น ว่า แล้ว ต้น ทุน การขนส่ง
ทางรถไฟประมาณเท่าใด ผมก็ต่อโทรศัพท์ถึงผู้ว่าการรถไฟทันทีเพื่อขอทราบข้อมูลว่าตู้รถไฟ ๑ คอนเทรนเนอร์
ค่าขนส่งเท่าไร หลังจากนั้นไม่นานเขาก็โทรกลับมาบอกราคา ปรากฏว่าประหยัดกว่าการขนส่งทางถนนตันละร่วม
๒๐๐ บาท ทุกคนเห็นด้วยทันทีว่าการขนส่งทางรถไฟน่าจะประหยัดกว่าค่าขนส่งทางรถบรรทุก ข้อดีในขณะนั้น
ก็คือ ว่า นายกรัฐ มนตรีส มัย นั้น กาชับ ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจว่าให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัดโดยรวดเร็ว จึงทาให้เราได้คาตอบนี้ โดยไม่เสียเวลา จากนั้นเราก็เริ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์
ด้วยทางรถไฟ ปรากฏว่า มันมีรางรถไฟจากสถานีขนส่งทางน้าไปยังสถานีรถไฟปากน้าโพ ซึ่งปรากฏว่าเมื่อไม่ได้
ใช้นาน ๆ หมอนไม้รถไฟก็ผุหมด ผมก็ให้ทางการรถไฟประมาณราคาว่าจะซ่อมทางรถไฟนี้ให้วิ่งได้ต้องใช้เงินเท่าไร
ทางการรถไฟเอาไปคิดสักพักใหญ่ ๆ ก็บอกว่า ต้องใช้งบซ่อมประมาณ ๑๔ ล้านบาท ตอนนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีง บประมาณแค่ ๑๐ ล้า นบาท จะทาอย่า งไรดี ตอนนั ้น ผมเหลื ออยู่ เพี ยง ๗ ล้ านบาทจาก ๑๐ ล้ านบาท
พอดีท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) มาตรวจราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผมก็ชี้แจงยุทธศาสตร์
ด้านรถไฟให้ ท่านฟัง ท่านก็เห็ นด้วยและสนั บ สนุน งบประมาณให้ ๗ ล้ าน รวมกับ งบของผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด
อีก ๗ ล้าน รวมเป็น ๑๔ ล้านบาท ก็ทาให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนไม้หมอนทางรถไฟได้ แต่ต้องใช้เวลา ๖ เดือน
ระหว่ างรอซ่อ มทางรถไฟ ผมก็ ถามพ่ อค้ าว่ า ท าไมเราต้ องรอในเมื่ อพวกคุณก็ขนข้ าวด้วยรถบรรทุก อยู่ ทุกเดื อน
เขาก็ตอบว่าใช่ แล้วผู้ว่าราชการจังหวัด จะเอาอย่างไร ผมก็บอกว่า ขนข้าวด้วยทางรถไฟเดี๋ยวนี้เลย ทุกโรงสีก็นึกถึง

- ๖๒๖ แต่สถานีรถไฟปากน้าโพซึ่งเป็นสถานีเล็กไม่มีรางหลีกให้ขนข้าวใส่คอนเทนเนอร์ได้ ผมก็ยกทีมไปประชุมร่วมกับ
ผู้ ว่ า การรถไฟ โดยไปแจ้ ง ความประสงค์ ว่ า เราไม่ อ ยากรอเพราะขนทางรถไฟจะเซฟกว่ า ทางรถยนต์ ม าก
แต่มัน ติดปั ญหาตรงสถานีร ถไฟปากน้าโพ มันเล็ก ก็มีผู้ รู้คนหนึ่งของการรถไฟเสนอว่า ทาไมไม่ใช้ส ถานีรถไฟ
นครสวรรค์ เท่านั้นเองพ่อค้าทุกคนบอกได้ เพราะสถานีนครสวรรค์มีรางหลีกใช้สาหรับตู้คอนเทนเนอร์มาจอด
ขนข้ า วได้ ผมก็ ก าหนดวั น ดี เ ดย์ ป ล่ อ ยขบวนรถไฟขบวนแรก เมื่ อ วั น ที่ ๗ กั น ยายน หลั ง จากที่ ต กลงเรื่ อ งนี้
เพีย ง ๒ เดือน โดยเราท าเป็ น ศูน ย์ส่งออกข้า วเบ็ดเสร็ จ โดยให้ทุกหน่วยที่ต้องตรวจสอบข้า วในกรุ งเทพฯ
มาตรวจสอบที่นี่ให้เสร็จ แล้วปิดคอนเทนเนอร์ไปลงเรือที่แหลมฉบังเลย หลังจากนั้นก็มีการขนข้าวทางรถไฟ
เดือนละ ๓ – ๔ ขบวน โดยเราได้แบ่งแยกภารกิจให้ฝ่ายพ่อค้าไปประสานกับการรถไฟเพื่อจองคอนเทนเนอร์มาให้ได้
แล้ ว ผมกั บ การรถไฟจะดู แ ลเรื่ อ งของสถานี ร ถไฟ เราก็ เ ปิ ด ขนขบวนแรกวัน ที่ ๗ กั นยายน และหลั งจากนั้ น
ก็มีการขนข้าวทางรถไฟ นอกจากข้าวแล้ว ก็ยังมีพืชไร่อย่างอื่นมาใช้ อย่างเช่ น มันสาปะหลัง จากตาบลสลกบาตร
จังหวัดกาแพงเพชรก็มาขนถ่ายที่นี่ เพราะอย่างไรแล้วขนทางรถไฟก็ถูกกว่ารถบรรทุก
แต่เ ป็น ที ่น ่า เสีย ดายว่า ระบบโลจิส ติก ส์ด ้ว ยทางรถไฟ ซึ ่ง ส าเร็จ ได้ด ้ว ยความร่ว มมือ
อย่า งจริง จัง ของหลายฝ่ายโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลและการรถไฟแห่งประเทศไทยในขณะนั้น ซึ่งถือเป็น
Critical Factor คือปัจจัยชี้ขาดความสาเร็จ ว่าจะสามารถจัดคอนเทนเนอร์ให้ผู้ส่งออกในจานวนและเวลาที่เขา
ต้องการได้หรือไม่ และการรถไฟฯ ยังเป็นผู้ควบคุมการเดินและระบบรางไว้ทั้ งหมดด้วย โครงการนี้สาเร็จได้แล้ว
เมื่ อ ปี ๒๕๔๗ ภายใต้ น โยบายการเอาจริ ง ของรั ฐ บาล แต่ ค วามยั่ ง ยื น ของโครงการนี้ ย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ นโยบาย
ของแต่ละรัฐบาล ซึ่งมักจะมีนโยบายที่เน้นหนักไม่เหมือนกัน
๒.๕ การพัฒนาท่องเที่ยวแบบยึด Demand
(๑) จังหวัดนครสวรรค์โดยพื้นฐานเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่น่ามาเที่ยว
อยู่ หลายแห่ ง อย่ างไรก็ ตามเมื่ อรั ฐบาลมี นโยบายให้ ทุ กจั งหวั ดเพิ่ มมู ล ค่ าเพิ่ มด้ วยการท่ องเที่ ยว ในขณะที่ เดิ ม
ทาการท่องเที่ยวโดยกระจายงบประมาณไปพัฒ นาแบบเบี้ยหัว แตก ไม่ได้ผลอะไรเป็นชิ้น เป็นอัน ถ้าจะพัฒ นา
การท่องเที่ยว จริง ๆ เราน่าจะคิดใหม่หมด ด้วยการถามว่านักท่องเที่ยวว่าเขาคิดถึงทรัพยากรการท่องเที่ยว
ในพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ ของเราอย่า งไร แล้ ว ค่ อยมาวางงบประมาณกัน ผู้ ที่ต อบคาถามเราได้ดี ที่สุ ดก็ คือ บริ ษัท ทัว ร์
ทั้งหลาย เพราะบริษัททัวร์จะรู้ว่านักท่องเที่ยวต้องการอะไร เขาบอกเลยว่ามาที่นครสวรรค์ไม่ได้ต้องการมาเที่ยววัด
เพราะเขาเที่ยวที่อยุธยามาพอแล้ว มาที่นี่จะดูอย่างอื่น มีเว้นอย่างเดียวคือพิพิธภัณฑ์จันทร์เสนที่มีเมืองโบราณ
ยุคทวาราวดี เขาจัดอันดับความสาคัญมาให้เราตั้งแต่ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม (ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่
ปากน้าโพ) เขาบอกว่าเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีคนมากราบไหว้มากมายทั้งในและนอกประเทศ
บึงบอระเพ็ดดีแต่ต้องพัฒนาอีกมาก และนั่นยังเป็นรีสอร์ทของเราทางการท่องเที่ยว ส่วนข้างบนภูเขามีที่ใหม่แห่งหนึ่ง
คือวัดคีรีวงศ์ ที่มีเจดีย์ดาวดึงส์ ซึ่งพัฒนาจนสวยงามสามารถมองเห็นวิวจังหวัดทั้งหมด ซึ่งคนนครสวรรค์ส่วนใหญ่
ยั ง ไม่ ค่ อ ยขึ้ น ไป สถานที่ พั ฒนาไว้ ดี มากพร้ อมที่ จ ะเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ข้ า งบนสามารถท าร้ า นอาหารดี ๆ
ดูวิวตรงนั้นจะสวยงามมาก จากนั้นก็มีพิพิธภัณฑ์ จันทร์เสน มีเขาหน่อที่ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ค้างคาวนับล้านตัว
บิ น ออกจากถ้าแบบเป็ น แถวเป็ นแนว และยั งมีฟอสซิลที่เขาถ้าเพชร อาเภอตากฟ้า ซึ่งแต่เดิมพอไปถึงถ้าเพชร

- ๖๒๗ ถ้าทอง ทุกคนก็บอกว่า ไอ้แสงที่ส่องลงมาจากข้างบนเป็นจุดไฮไลท์แต่บริษัททัวร์บอกว่าไม่ใช่เลย ฟอสซิลต่างหาก
ที่เป็นไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และต้นไม้โบราณที่อยู่ข้างบนด้วย นี่คือข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่เราได้ม า
จากการเชิญสมาคมการท่องเที่ยวมา ๓ สมาคม พาบริษัททัวร์ ๒๐๐ บริษัท และมาประชุมกันที่นี่ ทุกที่ที่เขาบอก
ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขายได้ เขาจะบอกเราด้วยว่า แต่ละสถานที่ต้องปรับปรุงอะไรบ้างเป็นรายที่ ว่าขาดอะไรบ้าง
ตั้งแต่วันนั้น นั่นคือ Master Plan ของการท่องเที่ยวของนครสวรรค์ เราจึงเริ่มใส่งบประมาณไปพัฒนาตั้งแต่
ปี ๒๔๕๗ เวลานี้ก็มีหลายโครงการที่ได้ทาไปแล้ว โดยใช้งบประมาณแบบ CEO เราจึงได้ปรับปรุงแบบไม่สะเปะสะปะ
และจัดงบประมาณให้ตามลาดับความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่าง เมื่อเราจัดงบประมาณทยอยลง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ เช่น ตั้งแต่การทาต้น น้าเจ้าพระยาที่ห น้าศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับ ทิม
ท าเขื่ อนหน้ า ศาลให้ ส วย มี ป้ า ยต้ น น้ าเจ้ า พระยา คนมาเที่ ยวก็ จ ะได้ ถ่ า ยรู ป ว่ า นี่ คื อ แหล่ ง ก าเนิ ด เจ้ าพระยา
แล้วจัดวงรอบของการท่องเที่ยวของเราโดยจะเริ่มตั้งแต่มาดูต้นน้าเจ้าพระยา ต่อจากนั้นก็ไปบึงบอระเพ็ด ไปวัดคีรี วงศ์
ไปหมู่บ้าน OTOP ที่บ้านแก่ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวมอญ ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเป็นการพัฒนาแบบสอบถาม
ความต้องการผู้ที่จะเข้ามาเที่ยวเป็นหลัก อย่างนี้จะทาให้การจัดแหล่งท่องเที่ยวของเราขายได้แล้วงบประมาณ
ก็ไม่เป็นเบี้ยหัวแตกตั้งแต่บัดนี้ไป
(๒) การต่อยอดบทบาทของจังหวัดสกลนครในฐานะเป็นเมืองแห่งธรรมะ เมื่อผมไปรับตาแหน่ง
ผู้ว่าราชการจั งหวัดสกลนครนั้น การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้ให้แง่คิดว่า จังหวัดสกลนคร น่าจะมีบทบาท
๒ เรื่อง คือ เรื่องการศึกษา และเรื่องการศาสนาวัฒนธรรม ผมเองได้ยินเรื่องการแห่โคมในวันวิสาขบูชามานานแล้ว
ผมก็เคยบอกว่าทาไมเราไม่เริ่มทาให้ดี พอดี ททท. มากระตุ้นแต่เขาก็ไม่มีงบประมาณมาช่วย แต่จะช่วยประชาสัมพันธ์
ผมก็ได้นาเรื่องนี้ มาประชุมหารือกับหอการค้าจังหวัดและแกนนาภาคเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อฟังความเห็น
ก็ปรากฏว่าทุกฝ่ายเห็นด้วย แต่ก็รู้ว่างานจะหนัก เพราะเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายในจังหวัด จึ งได้ขอให้ทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นแกนนา ผมก็บอกว่าถึงแม้ว่าผมจะมาใหม่ ก็ยินดีที่จะเป็นแกนกลางในการประสานแรงใจจากทุกภาคส่วน
ของชาวจังหวัดสกลนครทั้งมวลให้ร่วมกันฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่ดีที่เคยรุ่งเรืองมาในอดีตให้กลับมาปรากฏต่อสายตา
คนทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่ง ได้ร่วมกันคิดกิจกรรมที่จะทาก็คือ
- การแห่โคมเทียนจากประตูเมืองมายังพระธาตุเชิงชุม
- การประกวดโคมบูชาขนาดใหญ่โดยเทศบาลทุกแห่ง แล้วโคมและตุงทั้งหลายก็นาไปแขวนอยู่เหนือ
ถนนตลอดเส้นทางแห่เทียนสู่พระธาตุเชิงชุม
- จัดพิมพ์หนังสือคาสอนย่นย่อของพระอริยสงฆ์ในอดีต
- มีนิทรรศการแสดงการใช้ชีวิตของพระป่า ณ วัดป่าสุทธาวาส
- การอุปสมบทและการนั่งสมาธิ
- หอการค้าจัดทัวร์ธรรมะ
งานนี้สาเร็จลงได้โดยการรวมพลังของคนทั้งจังหวัด นับจากคณะสงฆ์ คณะนายอาเภอ หอการค้า
เทศบาล อบต. อบจ. สถาบั นราชภัฏ และโรงเรียนต่าง ๆ แต่ถึงแม้จะเป็นงานใหญ่และมีปริมาณงานที่จะต้อง
ประสานมาก ภาพที่ ป รากฏต่อ สายตาชาวพุ ทธทั้ ง หลายซึ่ง เดิ มเตรี ยมไว้ไ ม่ กี่ พัน คนกลายเป็ น ภาพแสงเที ย น

- ๖๒๘ จากดอกบัวบูชาระยิบระยั บกว่า ๑๓,๐๐๐ ดวง ที่เคลื่อนไปตามถนนสายธรรมเข้าสู่องค์พระธาตุเชิงชุม ทาให้
ผู้ร่วมงานทุกคนปลื้มปิติหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง เจ้าคณะจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมด้วยได้กล่าว
กับผู้เขียนว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิใจเพราะว่านี่ถือเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองสกลนครในฐานะเมือง
ธรรมะ และที่เคยทามาก็มีคนไม่กี่ร้อยคนที่มาแห่เทียนกัน งานนี้จึงเป็นประวัติศ าสตร์จริง ๆ และนับจากปีนั้น
เป็ นต้น มา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ไ ด้บรรจุงานประเพณี เทศกาลแห่เ ทียนพรรษาในวัน วิสาขบูชา
ของจังหวัดสกลนครลงในปฏิทินการท่องเที่ยว
สิ่ งที่น่ าเสี ย ดายคือ ในปี ต่ อมาการจั ดงานนี้ก็ ล ดขนาดลงและหลั ง จากนั้ นก็แ ยกย้า ยกัน ไปจั ด
ในแต่ ล ะพื้ นที่ ต ามที่เ ห็ น เหมาะสมเท่า นั้ น อาจจะเป็ น เพราะภาระในการจั ด งานนี้ ร วมที่ เดี ย ว ณ จั ง หวั ด นั้ น
อาจจะขาดแกนนาที่จะเป็นผู้ประสานทั้งหมด จึงจัดได้ยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
๒.๖ การพัฒนาสังคม
จากแนวคิด ที่จ ะให้ เกิ ดการมี ส่ ว นร่ว มของภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อ ให้ มี
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมต่าง ๆ อย่างจริงจัง เพื่อร่วมกันค้นหาวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหา และได้จัดให้มี
การประชุมเสวนาทั้งการระดมสมองระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม มีการเสวนาในกลุ่มย่อย ชี้ให้เห็นปัญหาสังคม
เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้สูงอายุ เป็น ต้น แต่ผลจากการระดมสมอง ที่ประชุมต่างมองเห็นว่าปัญหาเด็ก
และเยาวชนนั บเป็น ปัญหาที่ สาคัญและต้ องเร่ งแก้ไขป้ องกั นอย่างเร่ งด่ วน ซึ่งนาไปสู่ การระดมความคิดเห็ น
และความร่ วมมือของทุกภาคส่วนภายใต้คณะกรรมการบริห ารจังหวัดแบบบูรณาการ เป็น กลไกกลางที่จะให้ มี
การแก้ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนโดยผมได้เร่งดาเนินการด้านหลัก ๆ ดังนี้
(๑) การด าเนิ น การด้ า นจั ด ระเบี ย บสัง คม เนื่ องจากจั ง หวั ด นครสวรรค์ เ ป็ น ศู นย์ กลางการศึ กษา
ในเขตภาคเหนื อตอนล่ าง มี สถาบั นการศึกษามีชื่ อเสี ยงหลายแห่ งในทุก ๆ ระดั บการศึก ษา ซึ่ งมี เด็ กและเยาวชน
ในเขตอาเภอต่าง ๆ และจังหวัดใกล้เคียง ได้เดินทางมาศึกษาเป็นจานวนมาก การดาเนินการในด้านการจัดระเบียบสังคม
ได้เน้นการบูรณาการกับหลายภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ ายปกครอง สรรพากร สาธารณสุ ข ตารวจ เขตพื้นที่
การศึ กษา เทศบาล และส านั ก งานพัฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย์ โดยการจั ดตั้ งเป็น ที มปฏิบั ติง าน
จัด ระเบีย บสัง คมออกตรวจตราสถานบริก าร ๓ ด้า น ได้ แก่ หอพัก ร้ า นเกม ร้ านอิ นเทอร์เ น็ต นอกจากนั้ น
ก็เป็นการควบคุมดูแลการทางานของสถานบริการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ จังหวัดนครสวรรค์
ยังมีนโยบายในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนโดยการจัดทาข้อมูลเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมก่อปัญหาสังคม
ออกเป็นประมาณ ๕ ประเภท อาทิ เด็กที่ชอบทะเลาะวิว าท กระทาการรุนแรง เด็กช่วยแข่งรถจักรยานยนต์
เด็กหนีเรียน เด็กมีพฤติกรรมทางเพศไม่ส มวั ย และยาเสพติด การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะอาศัยกระบวนการ
ประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งมีโครงสร้างตามเป้าหมายของจังหวัดเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอาชีพ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
และฝ่ า ยสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม จะเน้ น ให้ ค ณะท างานศู น ย์ พั ฒ นาครอบครั ว ในชุ ม ชนระดั บ ตาบล ซึ่ง จั ง หวั ด
ได้จัดตั้งขึ้นเป็นแกนในการรับผิดชอบด้านพัฒนาและสวัสดิการชุมชน
การจัดตั้งศูนย์ครอบครัวตาบลของศูนย์เยาวชนขึ้นนั้นเพราะปัญหาเรื่องเด็ก ที่เป็นปัญหาเร่งด่วน
โดยเฉพาะเรื่ อ งเด็ ก เกเร เราจึ ง ต้ อ งการให้ มี ศู น ย์ ค รอบครั ว ต าบลขึ้ น เพื่ อ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาปั ญ หาในครอบครั ว

- ๖๒๙ โดยให้ศูนย์อนามัยเขต ๘ ซึ่งเก่งในเรื่องจิตวิทยาร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดร่วมกันทา เพราะเดิมก็ต่างมีชื่อโครงการ
ของตนเอง จัง หวัด ได้ริเ ริ่ม เรื่อ งนี้ขึ้น ตั้ง แต่ปี ๒๕๔๗ ใน ๔๐ ตาบล โดยนา ๒ หน่ว ยมาร่ว มกัน ทา ใช้พื้น ที่
เป้าหมายเดีย วกัน เอาองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลเป็น หลัก โดยคัด เลือ กนายก อบต. ที่มีแ นวคิด ด้า นสัง คม
มาทาความเข้า ใจกัน จัดตั้งที่ทางานใน อบต. แล้วก็จะมีอาสาสมัคร พ่อแม่ พี่น้อง คนที่มีขีดความสามารถนามา
เข้ า หลั ก สู ต รอบรม บุ ค คลเหล่ า นี้ ใ ห้ อบต. เป็ น ผู้ คั ด เลื อ กมาอบรมโดย ๒ หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น เจ้ า ของเรื่ อ ง
และเริ่ ม ท างานภายใต้ ค าแนะน าของ ๒ หน่ ว ยงานนี้ ปรากฏว่ า ได้ ผลเป็ น ที่ น่ าพอใจ สามารถให้ ข้ อแนะน า
ในเรื่ องผั วเมี ยมี ปั ญหากั น พ่ อแม่ กั บลู กจะท าอย่ างไร ให้ ค าปรึ กษาแก่ ค รอบครั วที่ มี ปั ญหาเด็ กที่ มี ปั ญหา
ปี ๒๕๔๘ จะขยายผลมาแก้ปัญหาสังคม เช่น แก๊งมอเตอร์ไซค์ซิ่ง แก๊งอันธพาล เยาวชนที่ยังคงเป็นหัวโจก สิ่งที่อยาก
จะทาคือ การทาบัญชีเป็นรายหมู่บ้านให้มีข้อมูลเยาวชนที่ต้องใส่ใจ เช่น เกเรเรื่องอะไร เป็นใคร เยาวชนที่ถูกข่มเหง
รังแกในบ้า นตามข่าวในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น และศูนย์ครอบครัวตาบลต้องทาหน้าที่ตรงนี้ เพื่อแก้ปัญหาร่วมกับ
ประชาคม ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน และนายก อบต. ปลั ดอาเภอ นายอ าเภอ ปั ญหาครอบครัวในพื้นที่มี อะไร อย่า งไร
มาช่วยกันแก้ปัญหา ถ้าแก้ไม่ได้ในระดับตาบล อาเภอ ก็เป็นหน้าที่ของตารวจแล้ว ถ้าเราแก้แบบนี้เราก็มี ข้อมูล
รายชื่อของประชาชนที่มีประวัติอยู่ที่หมู่บ้าน เมื่อเราพยายามให้เขาแก้ไขอย่างเต็มที่แล้ว วันหนึ่งก็จะต้องแยกว่า
พวกหนึ่งแก้ได้กับแก้ไม่ได้ ข้อมูลจะต้องไปถึงศาลเยาวชน ถ้าหากเด็กมีจิตใจโหดร้ายอยู่ในสันดาน ให้โอกาสแล้วยังทา
เช่น ไปรับจ้างฆ่าฟันอยู่ ก็ต้องรับโทษตามโทษานุโทษตามกฎหมาย แต่ในกฎหมายปัจจุบันเยาวชนอายุไม่ครบ
๑๘ ปี จะทาผิดอะไรโทษยังเบาอยู่มากเพราะเห็นว่าเป็นเด็ก จนกระทั่งในกลุ่มเยาวชนพูดกันว่า ถ้าใครอยากลอง
ทาผิดอะไรให้ทาเสียก่อนอายุ ๑๘ ปี คนที่จะต้องเสียใจก็คือผู้ปกครองและตัวผู้กระทาผิดเอง และในหลายกรณี
เมื่อเราปล่อยมาก็มาทาผิดใหม่ ฉะนั้นก็ไม่ควรลดโทษ ไม่สมควรจะให้อภัยอีกแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ควรกระทาอย่างจริงจัง
ไม่ใช่รอให้เรื่องเกิดขึ้นมาค่อยเสียใจ ระบบที่คิดจะทา คือ ศาลเยาวชนกับเด็กเยาวชนที่มีปัญหาต้องมีข้อมูลถึงกัน
รวมทั้งเรื่ องปัญหาที่เกิดกับ เยาวชนที่มีปัญ หาซึ่ง ชาวบ้า นรู้เ ห็น คณะกรรมการพัฒ นาเยาวชนจัง หวัด ทราบ
สามารถแยกลูกออกจากพ่อแม่ได้ หากเรามีระบบข้อมูลที่ดี เช่น ถูกพ่อเลี้ยงข่มเหง เป็นต้น
(๒) การจัดระเบียบหอพัก สกลนครได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ เป็นต้นมา
เพราะทราบข่าวตั้งแต่ย้ายมาว่ามีการมั่วกันทางเพศและยาเสพติดในหอพัก มีการร้องเรียนกันมาก และในขณะที่
จังหวัดเป็นทั้งจังหวัดศูนย์กลางการศึกษาและเป็นจังหวัดแห่งธรรมะ ถ้าเราปล่อยให้มีเหตุการณ์อย่างนี้ที่นี่จะกลายเป็น
เด็กเสียคนไปหมด แหล่งการศึกษาคงเสื่อม ผู้ปกครองจะว่าได้ว่าส่งนักเรียนมาเรียนสกลนครแล้วก็เสียตัวและติดยาด้วย
จึงได้เรียกเจ้าของหอพักมาประชุมกัน มีทั้งหอพักที่เป็นบ้าน หอพักที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และหอพัก
ที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย
ผมได้ป ระกาศว่า ตั ้ง แต่พ ฤษภาคมเป็น ต้น ไป จะต้อ งไม่ม ีห อพัก ชายและหญิง ปนกัน
มีแต่หอพักชายหรือหอพักหญิง ตาม พ.ร.บ. หอพัก ได้จัดชุดออกตรวจหอพัก รวมทั้งได้เชิญประชุมอธิการบดี
ผู้อานวยการสถาบันศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียน มาประชุมกัน ขอให้ช่วยทาบัญชีที่พักของเด็กทั้งหลายที่ศึกษา
อยู ่ใ นสถานศึก ษาแต่ ละแห่ ง เพื่ อจะน ามาเช็ กกั บรายชื่ อที่ มี การพั กอยู่ ในหอพั กต่ าง ๆ ส าหรั บที่ นครสวรรค์
ได้เชิญหอพักจานวน ๑๖๒ แห่ง มาประชุมเช่นเดียวกัน ว่ามีการทาผิด พ.ร.บ. หอพัก เพราะปกติหอพักชายห้ามหญิงเข้า

- ๖๓๐ พบได้แ ต่ข้ างล่ าง หอหญิง ห้ ามผู้ ช ายเข้ า ถ้ านั กศึ กษามีก ารมั่ว สุ ม กันเจ้า ของหอพัก ต้อ งรั บผิ ดชอบ สิ่ ง เหล่ า นี้
เป็นสิ่งที่ระบุอยู่ใน พ.ร.บ. หอพั ก เรื่องนี้ได้ดาเนินการมาเป็นเวลาราวหนึ่งปี หอพักที่นครสวรรค์ก็เข้าสู่มาตรฐาน
ร้ อยละ ๘๐ ของจ านวนหอพั กที่ เรามี คื อ ๑๓๑ แห่ ง ที ่ม ีป ัญ หาคือ หอที ่ไ ม่ไ ด้ข ออนุญ าตก่อ สร้า งเป็น หอพัก
ไม่ไ ด้ข ออนุญ าตจากเทศบาล บางแห่ง เป็น หอพัก ที ่เ อกสารสิท ธิ ์ ไม่ เ รีย บร้อ ย พวกนี้ ไม่ มี การอนุ ญ าตชั ดเจน
แต่ตอนหลังเราตกลงกันว่าให้มายื่นจดทะเบียนก่อนแล้วเราจะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูเอง เพื่อให้หอพัก
ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบก่อน ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือ พวกนักศึกษาชายหญิงที่เคยอยู่ด้วยกัน
ก็ เริ่ มย้ ายหนี จ ากหอพั กไปอยู่ บ้ านเช่ า เราจะต้ อ งจั ดที มออกไปตรวจบ้ า นเช่ าต่ าง ๆ ว่ า นั ก เรี ย นพั ก กั น ที่ ไ หน
แล้ ว ขอเช่ า พัก กี่ คน อยู่ จ ริ ง ๆ กี่ คน ก็เ ป็ น เรื่ องของการที่เ ราจะต้อ งไปตามไล่ ปั ญ หาที่ เหตุ ให้ ไ ด้ แต่ส รุ ปแล้ ว
ทั้งสกลนครและนครสวรรค์เมื่อมีการประชุมมีการกวดขันและมีการคาดโทษเจ้าของหอพักว่ามีการทาผิด เตือนแล้ว
ถ้ายังไม่แก้ไขก็จะปิดหอพัก ทุกอย่างก็เข้าสู่ระบบทั้งสองจังหวัด สาหรับที่สกลนครเป็นจังหวัดแรกที่ทาหลังจาก
ดาเนินการแล้ว กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้มีหนังสือมาขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ความสนใจแก้ปัญหา
เรื่องหอพัก และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้เวียนให้ทุกจังหวัดพิจารณาดาเนินการในแนวทางนี้ด้วย
(๓) การสร้างจิตสานึกให้กับนักเรียนทั้งชายและหญิงเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
หลั ง จากท าเรื่ อ งหอพั ก ซึ่ ง เป็ น การแก้ ที่ ป ลายเหตุ แ ล้ ว ได้ เ คยปรารภในที่ ป ระชุ ม หลายแห่ ง
ว่ า ฝากให้ ช่ ว ยกั น คิ ด ว่ า เราจะแก้ ต้ น เหตุ นี้ ไ ด้ อ ย่ า งไร คื อ การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ กั บ นั ก เรี ย นทั้ ง ชายและหญิ ง
ว่า การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ก่อ นวั ยอั นควรเป็ นเรื่องที่ ไม่ ถู กต้ อง โดยผู้ เขี ยนมี ประสบการณ์ ตรงในระหว่ างการบรรยาย
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยแก่นักศึกษาและนัก เรีย นมัธ ยมปลาย ซึ่ง ผู้เ ขีย นได้ถ ามผู้เข้า อบรมอย่า งตรงไปตรงมา
ว่านักศึกษา/นักเรียนที่เคยมีประสบการณ์ด้านเพศสัมพันธ์แล้วให้ยกมือขึ้น ปรากฏว่ากว่าครึ่งยกมือ ผมก็ถามว่า
ที่เหลืออยู่ประมาณ ๓๐ - ๔๐% คิดอย่างไร พวกกลุ่มนี้ยังไม่ทันตอบ แต่กลุ่ม ๖๐% ตะโกนตอบมาว่า พวกนี้
ซื่อบื้อ สิ่งเหล่านี้ส ะท้อนให้เห็นว่า ๓๐% หรือ ๓ คนใน ๑๐ คน จะอยู่ได้นานเท่าไร ที่จะรักษาความบริสุทธิ์ไว้
ถ้าบรรยากาศในโรงเรี ยนยังเป็นเช่น นี้ นักเรี ยนที่ดี ๆ เข้ามาก็จะถูกกลืนไปหมด เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา
เพราะเพื่อน ๆ ก็เสียตัวหมดแล้ว เราจะทาบ้างมันจะผิดอะไร เราต้องการจะเปลี่ยนกระแสตรงนี้ กับอีก ๓ คนที่เหลือ
ให้ยืนหยั ดด้วยความมั่นใจแล้วก็ขยายผลไปถึง ๖ คนที่ทาพลาดไปแล้วดึงกลับมา แต่ไม่มีผู้ใดสามารถหาวิธีแก้ไข
ต้นเหตุนี้ได้ จนกระทั่งมาได้ยินเรื่องผลงานของสมาคมครอบครัวไทยที่ได้ไปทาให้กับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
จึงได้เชิญมาหารือว่าจะทาโครงการ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” และจะให้มาอบรมในโรงเรียนขนาดใหญ่ประมาณ
๔ โรงเรียนก่อนในเขตเมือง ๒ โรงเรียน อาเภอรอบนอก อีก ๒ โรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนนาร่องก่อนจะได้ดูผลสัมฤทธิ์
ของการอบรมต่อนักเรียน ครูและผู้ ปกครอง และผมได้ขอให้โรงเรียนต่าง ๆ ส่งวิทยากรมาร่วมสังเกตกระบวนการ
ทางจิตวิทยาที่วิทยากรของสมาคมใช้เพื่อกระตุ้นจิตสานึกของนักเรียน เพื่อเตรียมไปเป็นครู ข ในโรงเรียนตนเอง
ผมเองได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรม และเห็นตัวอย่างคาถาม เช่น ขอถามนักเรียนชายว่า “ถ้าคุณมีแฟนอยู่
แต่ภายหลังได้ทราบมาว่าแฟนคุณเคยเป็นของคนอื่นมาแล้ว คุณจะแต่งงานกับเขาไหม” ผู้ชายตอบพร้อมกันเลยว่าไม่
ซึ่งเป็นคาตอบที่ช็อกความรู้สึกของฝ่ายหญิงให้คิดทบทวนการปฏิบัติตนใหม่ เป็นต้น ซึ่งวิทยากรก็บอกว่าเรามารักษา
ความบริสุ ทธิ์รอบสองกันใหม่เถิด เพราะยังไม่สายเกินไปที่จะรักษา ผลที่เห็นชัดเจนคือ เนื่องจากงบประมาณ

- ๖๓๑ ของจังหวัดมีจากัดไม่สามารถจัดให้เขาไปอบรมได้ทุกโรงเรียน เราสามารถจัดให้ได้บางส่วนของนักเรียนชั้นโตบางส่วน
เท่านั้นในแต่ละโรงเรียน อย่างเช่น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จังหวัดจัดงบประมาณให้ประมาณ ๗๐๐ – ๘๐๐ คน
ปรากฏว่าผู้ปกครองเมื่อได้เข้าใจและได้ทราบถึงผลกระทบของโครงการนี้ ต่างยินดีควักกระเป๋าสบทบจ่ายเพิ่ม
ให้ ลู ก แต่ ละคนให้ ลู กได้เข้าและได้ พูดกันอย่ างชั ดเจนว่า หลั กสูตรนี้ ท าให้ ได้ คิดได้เห็ นและตระหนักถึ งความส าคั ญ
ของการรักษาความบริสุทธิ์ และทาให้รู้ถึงผลเสียว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เช่น การเรียนเสีย มีการท้อง โรคภัยไข้เจ็บ
หลายคนได้ คิ ด และให้ค ามั ่น สัญ ญาใส่ก ระดาษไว้ใ นกระเป๋า สตางค์ ซึ ่ง เรื ่อ งนี ้ส ถาบัน ได้ท ามาตลอด
ซึ่ง มีป ระสบการณ์ใ นหลายปี ที่ผ่านมาว่า นักเรียนรุ่นเก่า ๆ เจออาจารย์ วิทยากร ก็ชูกระดาษและบอกว่ายังรักษา
ตรงนี้อยู่นะครู อาจารย์ในโรงเรียนก็ย อมรับ กับ นักเรียนว่า ตอนที่โครงการนี้เข้ามาในโรงเรียนก็ไม่ได้หวังอะไร
แต่เมื่อเข้าหลักสูตรเรียบร้อยครูก็สารภาพว่า ครูซึ้งถึงกระบวนการในเรื่องนี้แล้ว ต่อไปนี้ครูจะลงมาทาในเรื่องนี้เอง
โดยไม่ต้องให้ใครมากระตุ้นมาจี้ เป็นความรับผิดชอบของครูที่จะต้องรักษาเยาวชนไว้ ซึ่งรวมลูกของคุณครูที่อยู่ใน
โรงเรียนด้วย ถ้านักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่รักษาเรื่องนี้ไว้เอง ปฏิบัติให้ถูกต้องเราก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องปลายเหตุ
ที่หอพักอีก
ผลโดยรวมของโครงการนี้ ทาให้ เกิดความตื่น ตัว ทั้ง นักเรียน ครู และผู้ ปกครอง โดยเฉพาะ
การรวมตัวของนักเรียนที่เดิมเป็นกลุ่มน้อย เริ่มก่อตั้ง Purity Club ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น ครูทั้งหลายเริ่มเข้ามา
ให้คาปรึก ษาและดูแลเด็กทั้งหมด เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ปฏิบัติใหม่ที่มีพลั งขึ้นภายในโรงเรียน ควบคู่ไปกับ
การต่อต้านยาเสพติดที่ดาเนินการไปพร้อมกันด้วย
๒.๗ การพัฒนาการศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ มีมหาวิทยาลัยอยู่ถึง ๗ แห่ง มีส ถานศึกษาในระดับ อาชีว ะ ระดับ มัธยมศึกษา
รวมจานวนนักศึกษา นักเรียน ประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ กว่าคน ดังนั้น เรื่องการพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องสาคัญมาก เมื่อต้นปี
๒๕๔๘ ผมจึงได้เชิญคณะผู้บริ หารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธุรกิจและบุคคลที่สาคัญด้านสังคมเข้าประชุม
ปรึกษาหารือที่ห้องประชุมของโรงเรียนโพธิสารศึกษา เพื่อที่จะกาหนดแนวทางการพัฒ นาและส่งเสริมการศึกษา
ในระดับจังหวัดให้มีทิศทางที่ชัดเจนเป็นเอกภาพ
ผลการเสวนาในวันนั้นได้ข้อสรุปพอสังเขปว่า
ประการแรก
- การจัด การศึก ษาจะต้อ งให้มีผู ้ที่ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย หรือ ผู ้ที่เ กี ่ย วข้อ งได้รับ ความพึง พอใจ นั่น คือ
ผู้ปกครองพึงพอใจที่ลูกหลานได้รับการพัฒนาตรงตามศักยภาพและได้รับการดูและเอาใจใส่อย่างจริงจัง
- ผู้บริหารการศึกษา (ครู อาจารย์) พึงพอใจที่ได้จัดการศึกษาตรงตามปรัชญาทางการศึกษา
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นผลสัมฤทธิ์ของสังคม เป็นผู้มีความสุข เป็นคนดีใฝ่เรียนรู้
ประการที่สอง
การจัดการศึกษาต้องมุ่งเน้นให้สนองตอบยุทธศาสตร์ของประเทศและยุทธศาสตร์ของจังหวัดไปพร้อมกันด้วย
โดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในที่นี้หมายถึงการจัดการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์
สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองการศึกษาที่มีความพร้อม นอกจากจะจัดให้เป็นเมืองการศึกษาแล้ว

- ๖๓๒ ยังมุ่งเน้นผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ออกมารับใช้บ้านเมืองตรงตามการพัฒนาจังหวัดตามวิสัยทัศน์จังหวัดในอนาคตด้วย
เช่น การพัฒนาให้ เก่งเรื่ องภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทั้งนี้เพราะปัจจุบัน จังหวัดสามารถส่ ง
สินค้าออกขายในต่างประเทศได้เองแล้ว
เมื่ อได้ ห ลั กการทั้ ง ๒ ประการแล้ ว ผมก็ เ ชิ ญประชุ มด้ วยมิ ติ ใ หม่ คื อเชิ ญผู้ อ านวยการโรงเรี ยน
ทั้ง ๔๐๐ กว่าโรงเรียน มาทา Workshop โดยขอฟังว่า ทุกวันนี้มีปัญหาอะไรในโรงเรียนบ้างที่กระทบคุณภาพ
การศึกษา เผื่อว่ามีอะไรที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสามารถสนับ สนุน ได้เ นื่องจากมีงบประมาณของจัง หวัด แล้ว
ซึ่งเรื่ องหนึ่ งคือ การพั ฒ นาที่คุ ย กั น อยู่ คื อ การพัฒ นาครู ผู้ สอนเฉพาะด้ า น ซึ่ งหมายถึง ภาษาอั งกฤษ ค านวณ
วิท ยาศาสตร์ เป็ น ต้ น และเรื่ อ งที่ ส องที่ มี ความส าคั ญ ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นกว่ า เรื่ อ งการพั ฒ นาตัว ครู เ ฉพาะด้ า น ก็ คื อ
การพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นให้ มี ค วามสามารถและมี ภ าวะผู้ น าในการบริ ห ารโรงเรี ย นให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการศึกษาโดยผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสีย ทั้ง ๓ ฝ่ าย คือ ครู นักเรียน และผู้ ปกครองมีความพอใจ เพราะผมเองต้อง
ดาเนินการด้านรับร้องทุกข์เกี่ยวกับตัวผู้อานวยการโรงเรียนต่าง ๆ มาไม่น้อย ซึ่งส่วนหนึ่งมักจะเกิดจากเรื่องการทุจริต
แต่ส่วนหนึ่งที่สาคัญก็คือการขาดความสามารถทางการจัดการ หรือคือความสามารถทางการบริหาร และอีกส่วนหนึ่ง
คือขาดความสามารถในเนื้อหาการศึกษาด้านต่าง ๆ ดังนั้นผมจึงถามว่า ถ้าจะให้ผมช่วยในการพัฒนาผู้บริหารให้เก่ง
ในภารกิจต่าง ๆ ของผู้อานวยการ ท่านสนใจกันไหม คาตอบก็คือ เขาต้องการให้มีการพัฒนานักบริหาร แต่เป็นแบบ
Outside In คืออย่าทาแบบที่กระทรวงศึกษาธิการจัด แต่ขอให้หน่วยงานภายนอกที่มีความสามารถสูงมาทา
เช่น มหาวิท ยาลัย ผมก็รับ ปากและประสานให้ ท างมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการอบรม
ผู้บริหารการศึกษามาก่อน โดยมุ่งเน้นให้ผู้บ ริห าร มีวิสัยทัศน์ทันโลกทันการเปลี่ยนแปลงและนาตัวอย่างการบริหาร
การศึกษาที่มีความสาเร็จ ทั้งในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากและมีความพร้อมน้อยมาประกอบด้วย ซึ่งปรากฏผลว่า
การอบรมเป็นเวลา ๒ วันนั้นเป็นที่พออกพอใจของผู้บริหารโรงเรียนมาก โดยมีผลการประเมินเกิน ๘๐% ในทุกด้าน
และผู้ รั บ การอบรมทั้งหมดแทบไม่ขาดการอบรมเลยตลอด ๒ วัน เรื่อ งที่เคยพูดมาแล้ ว คือเรื่ องการอบรมครู
เฉพาะด้านซึ่งเราได้เน้นก่อนในเรื่องของครูภาษา คือ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ต้องใช้มาก
ดังนั้น ผมจึงได้มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นผู้จัดคณะวิทยากรและหลักสูตรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงมาเป็นผู้ให้การอบรม เพื่อให้ครูรู้ทั้งภาษา และเทคนิค
การสอนภาษา เพื่อให้ได้นักเรียนที่เก่งภาษามาทาด้านท่องเที่ยวและธุรกิจค้าขายข้าวและอื่น ๆ กับต่างประเทศ
โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนภาษานี้มีผู้เข้าอบรมทั้ง ๓ เขตการศึกษา พื้นที่การศึกษารวม ๖๔๔ คน
เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ กว่าบาท สาหรับการพัฒนาตัวผู้บริหารที่ให้ม หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาทานั้น มีผู้บริหาร
การศึกษาเข้าอบรมทั้งหมด ๗๐๐ กว่าคน ใช้เงินทั้งหมด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ในเรื่องการพัฒนาครูเฉพาะด้านนั้น
สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่ถือว่ามีคุณภาพการศึกษาค่อนข้างสูง มีครูในจังหวัดนครสวรรค์
ที่ได้รับรางวัลหลายคน หรือโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์โดยเฉลี่ยค่อนข้างสูงก็มีหลายแห่ง สามารถกล่าวได้ ว่าเป็นจังหวัด
ที่มีมาตรฐานการศึกษาค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามผมสัมฤทธิ์ที่ได้รับนี้ยังกระจายไปไม่ทั่วถึงทุกโรงเรียนวันนี้ถึงแม้เรา
จะมีครูดีเด่นและรับรางวัลต่าง ๆ มาก แต่ครูที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาเภอเมือง ประเด็นก็คือ
ทาอย่ างไรให้ ครู ที่ส อนภาษาอังกฤษเก่ง ๆ หรือสอนคานวณเก่ง ๆ สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ เหล่ านี้ไปยัง

- ๖๓๓ โรงเรียนอื่น ๆ ได้ เราจึงนายุทธศาสตร์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในปี ๒๕๔๘ ผมก็ได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่ง
มาพั ฒ นาทางด้ านการศึ กษา โดยมาสนั บ สนุ นด้ านที่ ส ามคื อ การสนั บสนุ น เครื อข่ า ยทางวิ ชาการการศึ กษา
ซึ่งนครสวรรค์มีอยู่จานวน ๔๙ เครือข่าย เครือข่ายละประมาณ ๑๐ กว่าโรงเรียน เครือข่ายการศึกษานี้แต่ก่อนมี
เงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการแต่ต่อ มาเงินหมด ทางจังหวัดก็เข้าไปดูว่าเขาทางานกันอย่างไร ปรากฏว่า
หลายเครือข่ายทางานเข้มแข็งช่วยเหลือกันเอง มีโรงเรียนแม่ข่าย มีการจัดครูเก่ง ๆ ไปเวียนสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ
ที่มีครูไม่เก่งหรือขาดแคลนครูเก่ง มีการทาคู่มือการสอน มีการทาซีดีบรรยายวิชาความรู้ต่าง ๆ เพราะฉะนั้นแนวทาง
ของจั ง หวั ด ก็ คื อ ถ้ า เครื อ ข่ า ยการศึ ก ษาใดมี ค วามสามารถที่ จ ะท าได้ เราก็ อุ ด หนุ น เงิ น เลยเครื อ ข่ า ยละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท จะพัฒนาเครือข่ายอย่างไรก็ให้ไปทาเพื่อเสริมมาตรฐานของโรงเรียนในข่าย งบประมาณประเภทนี้
เราไม่ได้จัดไปให้ผูกขาดไว้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่หลายเรื่องเราจะให้เครือข่ายโรงเรียนเอกชนไปทา
เช่น เครือข่ายบางแห่งไปจ้างคณะครุศาสตร์มาทาตั้งแต่เรื่องครูอนุบาล ให้มีคุณภาพคล้ายกับประเทศหลายประเทศ
เช่น ประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ขณะนี้ครูอนุบาลเราจะไม่ได้เงินเดือนเท่ากับครูอนุบาลของญี่ปุ่น แต่เครือข่ายโรงเรียนบางแห่ง
ก็ให้ความสาคัญกับการปลูกฝั ง การฟูมฟักเด็ก โดยเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก ๆ เพราะฉะนั้น เราก็เลยให้เครือข่ายเอกชน
ซึ่งเก่งในเรื่องอนุบาลเป็นแกนนา เพราะเราถือว่าโรงเรียนเอกชนก็มีส่วนสาคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชนในจังหวัด
วันนี้เราก็เลยให้เอกชนทาบางเรื่อง โรงเรียนหลวงทาบางเรื่อง แล้วก็มาแข่งขันเปรียบเทียบกันว่าฝ่ายใดเร็ว
ฝ่ายใดช้า ฝ่ายใดมีคุณภาพในเรื่องใดดีกว่ากัน ฝ่ายที่ช้ากว่าก็ต้องเร่งการทางานให้ทันฝ่ายที่เร็วกว่า สนับสนุน
การกระจายครูเก่ง ๆ ไปสอนในโรงเรียนที่ขาดครูด้านนั้น ๆ ครูเฉพาะด้านบางด้าน และเราก็ยังนาครูสอนคานวณเก่ง ๆ
หรือสอนภาษาเก่ง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่เอามาสอนเพิ่มความรู้ให้ครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอีกด้วย
การจัดทาหลักสูตรให้มีวิชาเกี่ยวกับการบริหารโรงสี
จากการเสวนาเกี่ยวกับการปรับการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม กับอาชีพ
ของคนในจั ง หวัด และด้ ว ยเหตุ ผ ลที่น ครสวรรค์ เ ป็น ศู น ย์เ รื่ องการเกษตรโดยมี ข้า วถึ ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ กว่ า ตั น
จึงเห็นว่าเราควรจะทาอย่างไรที่จะปรับหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้มีส่วน
สนับ สนุ นการพัฒ นาจั งหวัด ในด้านนี้ ด้วย จากการหารือกับภาคเอกชนก็เห็ นปัญหาว่า นับวันเราจะขาดแคลน
บุคลากรที่จะมาทาธุรกิจโรงสีมากขึ้น จึงได้หารือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น วิทยาลัยการอาชีพให้จัดทา
หลักสู ตรร่ว มกับชมรมโรงสีห ลายวิชาตั้งแต่การผลิ ตข้าวเป็นวิช าบังคับที่ต้องเรียนระดับสูงขึ้นมาอีกระดับ หนึ่ง
ต้องเรียนวิชาโรงสี คนที่เรียนสายช่างต้องเรียนวิชาเครื่องจักรกลในโรงสี สุดท้ายคือวิชาการเงินการบัญชีของโรงสี
และวิชาการดูข้าว โดยเฉพาะวิชาการดูข้าวเป็นสิ่งที่ขาดบุคลากรมากในปัจจุบัน
ผลจากการที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้เข้าไปสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้
สนองความต้องการของวงการศึกษาในด้านต่าง ๆ ทาให้ ผมได้รับเลือกจากเครือข่ายครูให้เป็นประธานกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ คือในเขตเมือง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘

- ๖๓๔ ๒.๘ กลไกและความรวดเร็วในการรับทุกข์ของประชาชน
หน้าที่สาคัญและเป็นหัวใจของภารกิจฝ่า ยปกครอง คือ การบาบัดทุกข์บารุงสุข แต่การปฏิบัติ
หน้าที่ตรงนี้ให้บรรลุได้ก็ต้องรู้ให้ได้ว่าทุกข์คืออะไร และต้องรู้ให้เร็วด้วยจึงจะบาบัดทุกข์ให้ได้ทันการ ผู้เขียนได้
กล่าวไว้แล้วว่าได้ใช้ประชาคมหมู่บ้านเป็นกลไกรับฟังปัญหาชาวบ้าน ซึ่งเป็นทุกข์ในเชิงการพัฒนารวมทั้งข้อมูลยาเสพติด
การรั บรองคนที่ย ากจนจริ ง ซึ่งจะช่ว ยให้ เราแก้ทุก ข์เชิง พัฒ นาได้อย่า งถูกต้ องด้ ว ย แต่มี ทุกข์อีก ประเภทหนึ่ ง
คือ ทุกข์ที่ต้องไปแก้ให้ ทันท่วงที เราจึงต้องมีวิธีการรับการร้องทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ ให้ รวดเร็วด้วย สิ่งที่ผมปฏิบัติ
อยู่ ในการรั บทุ กข์มี อยู่ ๗ ช่ องทาง ในการชี้ แจงนโยบายให้ กั บผู้ ว่ าราชการจัง หวัด ทั้งหลาย ความตอนหนึ่งว่ า
สิ่งที่ผมทาในการรับทุกข์ของเขาคือ
(๑) เบอร์โทรศัพท์ของผม
(๒) เบอร์โทรศัพท์ของผมอีกเบอร์ที่เลขาฯ ถือ
(๓) สานักงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
(๔) เบอร์โทรศัพท์ที่จวน
(๕) ร้องทุกข์ต่อรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน
(๖) ตู้ ปณ. ระฆังพ่อเมือง
(๗) มาร้องทุกข์ที่ห้องทางานโดยตรง
ถ้าท่านมีการสื่อสารผ่าน ๗ ช่องทางนี้ ผมไม่ห่วงว่าทุกข์ชาวบ้านจะรอดหูรอดตา เช่น การร้องทุกข์
กรณีลูก ทรพีพ ยายามจะฆ่าพ่อ ซึ่ง ผมได้ตรวจสอบที่ เ ขาร้อ งทุก ข์แ ล้ว ก็ป รากฏว่า เป็น ความจริง ผมก็แก้ด้ว ย
โทรศัพท์กริ๊กเดียวตามจับจนได้ หลังจากที่ไล่ฟันพ่อมาเป็นเวลา ๒ ปี จนพ่อต้องหนีไปพิษณุโลก ผมได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้
แล้วบอกว่า ถ้าเห็นลูกอยู่ที่ไหนให้โทรศัพท์บอกเลยเดี๋ยวจะเอาคนไปจับ เมื่อเขาโทรศัพท์มาจริงเราก็สามารถจัดชุด
เฉพาะกิจออกไปจับได้ทันท่วงที คุณพ่อคนนี้ก็หมดทุกข์ ส่วนลูกก็โดนดาเนินคดีไป อีกกรณีหนึ่ งคือ กรณีร้องทุกข์
ว่า ข้า วหนึ่ง แสนไร่ข าดน้า ถ้า พ้น จากนี้ไ ปอีก ๗ วัน ถ้า น้าไม่ม า ข้า วทั้ง แสนไร่จ ะตายหมด คิด เป็น เงิน แล้ว
ร่วมห้าร้อยล้านบาท ผมก็เลยบอกให้กลุ่มที่ร้องทุกข์รออยู่ตรงนั้น ผมจะให้ นายก อบต. ปลัดอาเภอ นายอาเภอ ไปพบ
ผมต้องการเพียงทราบว่าเป็นความจริงหรือไม่ ก็ให้โทรศัพท์มารายงานผม กรณีนี้เป็นกรณีของราษฎรตาบลหนองกระโดน
อาเภอเมืองนครสวรรค์ เมื่อคณะที่ผมให้ออกไปดูปรากฏว่าข้าวแดงจริง ๆ จะแย่อยู่แล้ว ผมก็ชวนนายก อบจ.
เข้าไปดู และสารวจเส้นทางว่าน้าที่ไม่มานั้นไปติดอยู่ที่ใด ก็เดินจากอาเภอเมืองนั้นไปจนพบแหล่งน้าอยู่ที่อาเภอ
บรรพตพิ สั ย ปรากฏว่า ไปติ ด อยู่ ที่ ป ระตู น้ าที่ อ าเภอบรรพตพิ สั ย ข้ า งบนนั้ นน้ าสมบู ร ณ์เ พราะปิ ดประตู ไ ว้ ใ ช้
น้าไม่มาข้างล่าง และนอกจากนี้ ด้านล่างนี้เองทางไหลของน้า เส้นทางน้าก็แคบมาก น้าไหลมาได้น้อย ถ้ามัวแต่รอ
๗ วัน จัด ซื้อ จัด จ้า ง เปิด ทางน้ ามาไม่ทัน ข้า วตายแน่ จึง หารือ บอกนายก อบจ. ว่า มีวิธีจะทาก่อนได้ห รือไม่
ในท้ ายที่ สุ ด ทุ ก คนก็ ตัด สิ น ใจลงขั น ทั้ ง นายก อบจ. นายก อบต. ช่ ว ยกั น เอารถขุ ด รถตัก มาไล่ ขุ ดตลอดทาง
๑๐ กว่ากิโลเมตร เพื่อเปิดทางน้า และผมก็ขึ้นไปพบกับชาวบ้านอาเภอบรรพตพิสัยข้างบนเพราะว่าเมื่อตอนเดินไป
ชาวบ้านข้างล่างที่ไม่มีน้าใช้ก็ตามกันขึ้นไปด้วยก็จะตีกัน ผมก็เลยต้องขึ้นไป ก็มีนายอาเภอ มีนายกฯ ทั้งหลายพร้อม
บอกเอาอย่างนี้ขอให้เลิกปิดทางน้า เรามาเจรจากันว่าถ้าน้าถึงระดับนี้คุณพอใช้แล้วคุณต้องเปิดประตูน้าให้น้าไหล

- ๖๓๕ ลงไปข้างล่าง ผมจะเอาตารวจมายืนเฝ้าประตูน้าตรงนั้น ถ้ายังปิดประตูน้าผมก็ต้องจับ ผมเอาตารวจไปยืนเฝ้า
ประตูน้าตรงนั้น ๖ วัน น้ามาถึงข้าว ๑๐๐,๐๐๐ ไร่รอดหมด ถามว่าถ้าข้าวแสนไร่นี้ล่ม ชาวบ้านเป็นหนี้เท่าไรที่ไปเชื่อข้าว
เชื่อ ปุ ๋ย พอแก้ปัญ หานี้ไ ด้ กุศ ลเกิด แก่ผู ้แ ก้ทุก คนที่ร่ว มกัน ทา เพราะฉะนั้น เหล่า นี้ บ างทีถ้าเราอยู่ ในราชการ
ในตาแหน่งที่พอทาประโยชน์ให้ประชาชนได้ ถ้าได้ทาสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่จะเรียกว่าเป็นกรรมผจญก็อาจจะเ ฉียดไป
เฉียดมา โดนบ้างแล้วก็หาย แล้วก็อาจจะโดนอีกก็ได้ แต่ว่าสิ่งนั้นจะทาให้เราแคล้วคลาด ซึ่งก็ประสบกับตัวผมเอง
มาหลายครั้ง เพราะ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ทาให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นมาหลายร้ อยล้านบาท ทาให้ชาวนาที่ชีวิตอยู่กับนาข้าว
รอดไปด้วย
สาหรับกรณีที่มาร้องทุ กข์ที่ห้องทางานสมัยก่อนนั้น ก่อนที่ผมจะอายุมาก ผมพบชาวบ้านทุกราย
แต่ต อนหลัง ใช้ว ิธ ีบ ริห ารงานใหม่ ผมคิด ว่า ชาวบ้า นต้อ งการพบผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด เพื ่อ ต้อ งการ
หลักประกัน การแก้ไขปัญหา เพราะฉะนั้น ผมจัด ทีมหน้า ห้องประมาณ ๓ – ๔ คน เมื่อชาวบ้านมาร้องทุกข์
เป็น กลุ่ม ผมให้เจ้าหน้าที่คุยกับเขาเลย ซักให้ละเอียดว่าเรื่องนี้เกิดที่ไหน ใครทา ส่วนราชการไหนรับผิดชอบ
และเกี่ย วข้องกัน อย่างไร แล้ วให้โ ทรศัพท์ไปถามเลยว่าเรื่องปัญหาอย่างนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร เมื่อข้อมูลพวกนี้
เรียบร้อยทั้งหมดผมก็มาพบกับเขา คุยกันไม่เกิน ๑๕ นาที โดยผมให้เจ้าหน้าที่สรุปให้ฟัง ๓ – ๔ นาที แล้วคุยกับเขา
อีกไม่กี่นาทีก็จบ เพราะว่าผมจะบอกเขาว่าผมรับเรื่องเขาหมด เวลานี้รู้แล้วว่าเป็นปัญหาอย่างไร แล้วเราจะแก้
อย่างไรบ้าง เรื่องไหนสั้นเรื่องไหนยาวแล้วผมรับปากว่าผมจะแก้ให้ตามนี้ แล้วก็ให้หมายเลขโทรศัพท์ที่ชาวบ้าน
จะติดต่อกับผมหรือหน้าห้องได้ ถ้ายังไม่มีข่าวให้เขาโทรมาหา ชาวบ้านได้รับคารับประกันจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เช่ นนี้ เขาก็ อุ่ นใจ แล้ วถ้ าท่ านท าให้ เขาได้ ตามก าหนดหรื อช้ าเพี ยงเล็ กน้ อย แต่ ท าได้ ตามสั ญญาเป็ นเรื่ อง ๆ ไป
ชาวบ้านก็บอกปากต่อปาก ศรัทธาที่มีต่อฝ่ายปกครองก็จะไม่ขาดสาย
กรณีการรับข้อมูลจากนายอาเภอ เพื่อให้การข่าวไว ผมมีกติกากับนายอาเภอว่า อย่าให้ผมรู้เรื่อง
จากสื่อก่ อนรู้ จากนายอาเภอ ไม่อ ย่ างนั้ น นายอ าเภอมี ปัญหาแน่ เพราะแปลว่าข่ าวในพื้น ที่คุณ คุณ รู้ช้า มาก
เพราะฉะนั้ น เราจาเป็นต้องวางสาย เครื อข่ายข่าวสาร ถ้า คนในพื้นที่โทรหาผมก่อนไม่โทรหานายอาเภอ แปลว่า
นายอาเภอปิดโทรศัพท์ ลูกน้องนายอาเภอปิดโทรศัพท์ หรือรับโทรศัพท์เขาแล้วแต่ก็ไม่เอาเรื่องอะไร นายอาเภอ
ไม่ไปดาเนินการอะไร
ในกรณี วั น หยุ ด ผมให้ น ายอ าเภอออกนอกพื้ น ที่ ไ ด้ บ้ า งในยามจ าเป็ น แต่ ต้ อ งวางคนรั ก ษา
เหตุการณ์ไว้ที่อาเภอ และหากมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นที่อาเภอ ผมต้องตามนายอาเภอได้ และผมก็ได้ใช้วิธีสุ่ม
โทรศัพท์ หรือให้ลูกน้องสุ่มโทรศัพท์ถึงนายอาเภอในวันหยุดเป็นระยะไปถึงนายอาเภอแต่ละคน เพื่อ ซักซ้อม
ความพร้อมไว้ด้ วย ด้วยกติกาดังกล่าวมีเหตุ การณ์เกิดขึ้นในวันหนึ่ ง ซึ่งผมได้กล่าวในการบรรยายกับนั กปกครอง
ระดับสูงไว้ดังข้อความตอนหนึ่งว่า เช้าวันหนึ่งเวลา ๐๗.๐๐ น. เมื่อผมอาบน้าเสร็จก็มีโทรศัพท์จากนายอาเภอท่านหนึ่ง
แจ้งว่า เมื่อตอนเช้ามืดมีการฟันมือในพื้นที่ตอนตีห้ากว่า ตารวจคิดว่าเป็นเรื่องการทะเลาะวิวาทจึงไม่ได้รายงาน
โชคดีที่นายอาเภอไหวทันไปตรวจพบว่า เป็นการทวงหนี้ ฟัน มือทวงหนี้ ก็เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล เป็นคดีอุกฉกรรจ์
ที่ตารวจต้องรายงานผู้ว่า ราชการจังหวัด และผู้บังคับ การด่ว น นายอาเภอรีบ โทรแจ้งผมประมาณ ๐๗.๐๐ น.
ผมก็ซัก ถามนายอาเภอจนได้ร ายละเอีย ดพอควร จึ งลงมาทานข้าวเช้า ก่อนหน้าจะรั บ ประทานอาหารเช้า

- ๖๓๖ ก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่า ท่านนายกรัฐมนตรีจะขอพูดสายด้ว ย พอผมรับสายท่านก็บอกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
รู้ไหมเมื่อเช้ามีการฟันมือกันในพื้นที่ ผมก็เรียนว่าทราบครับและเล่าให้ท่านฟังต่อว่าลักษณะเป็นอย่างไร ท่านถามต่อ
ว่าได้ข่าวมีนายตารวจเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหม ผมก็ใจหายว่าทาไมท่านรู้เยอะจัง แต่ผมก็เรียนว่าไม่ใช่ตารวจหรอกแต่
ว่ า เป็ น ภรรยาน้ อ ยต ารวจ แต่ ก็ เ กี่ ย วกั บ ต ารวจนั่ น แหละ ได้ ยิ น ท่ า นหั วเราะหึ ๆ มาทางสาย แล้ วผมก็ บอกว่ า
เราเฝ้าคนฟันอยู่ครับ บ่าย ๆ เราจะจับขณะนี้รอหลักฐานอีกชิ้นสองชิ้น เราจะจับท่านรอฟังก็แล้วกัน พอบ่ายสามโมง
เราจับ จับเสร็จเราก็แถลงข่าวเลย
ผมถามว่าถ้าท่า นเป็น นายจะ Happy ไหมถ้ามีผู้ใต้บังคับ บัญ ชาแบบนี้ นี่คือ คาที่ปัจ จุบันเขา
เรียกว่า Accountability คือการรับผิดชอบตรวจสอบได้ คือมอบอานาจ มอบงบประมาณ มอบอะไรให้หมดแล้ว
ขออย่างเดียวให้รับผิดชอบตรวจสอบได้คือ ถามอะไรต้องรู้ ไม่ใช่แบ๊ะ ๆ แต่หลักความจริงก็คือว่า ถาม ๑๐ เรื่อง
ควรจะรู้สัก ๗ เรื่อง ไม่ใช่ถาม ๑๐ เรื่องรู้ ๓ เรื่อง อีก ๗ เรื่องไม่รู้ เพราะฉะนั้นนี่คือการวางความรวดเร็วในการรับข่าว
รับข้อมูล
ในท้ายที่สุดเพื่อให้การข่าวในจังหวัดครบวงจร ผมมีหมายเลขโทรศัพท์ของแกนนาประชาคม
หมู่บ้ านในแต่ละพื้นที่ รวมทั้ง แกนน าเครื อข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) และกลุ่มสตรี ในพื้นที่ต่าง ๆ
เพื่อไว้ตรวจสอบข้อมูลในแต่ละพื้นที่ในกรณีจาเป็น เช่น กรณีโจรขโมยรายใหญ่ กรณีผู้มีอิทธิพล กรณีการชดเชยภัยแล้ง
กรณีคนชราที่ควรได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น
๒.๙ การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง
ในชี วิ ตข้ าราชการโดยเฉพาะตอนเป็ นรองผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดและผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดต้ องเผชิ ญกั บ
การแก้ปัญหาที่จะนาไปสู่การขัดแย้งรุนแรงหลายครั้ง ในที่นี้ จะนาประสบการณ์บางประสบการณ์ที่ผมเผชิญมา
และได้บรรยายให้นักปกครองระดับสูงฟัง โดยมีเทคนิคและหลักปฏิบัติปรากฏอยู่ด้วย ดังนี้
(๑). การแก้ไขปัญหาน้าท่วมใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยาปี ๒๕๓๘ ตอนสมัยผมเป็นรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันหนึ่งเกิดน้าท่วมใหญ่ที่อยุธยา ปี ๒๕๓๘ ปรากฏน้าท่วมเมืองตลอดทางเข้า
เมืองจากสะพานปรีดี -ธารง พอลงจากสะพานก็ท่วมหมด ๒-๓ กม. รถเล็ กผ่านไม่ได้ต้องรถบรรทุกขนาดใหญ่
ถึง จะผ่า นได้ รัฐ มนตรีส มัย นั้น ซึ่ง เป็น ส.ส.อยุธ ยา มาตรวจ ท่า นถามว่า น้าท่ว มนานอย่า งนี้ต กลงใครดูแ ล
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ตอบว่าถนนมอบให้แขวงการทาง เรื่องน้าท่วมมอบให้ชลประทาน รัฐมนตรีเลยบอกว่า
“น้าท่วมอย่างนี้รถเข้าเมืองไม่ได้ ทาอะไรไม่ได้เลย เอาอย่างนี้นะท่านผู้ว่า ราชการจังหวัด มอบให้รองคนใดคนหนึ่ง
รับผิดชอบจัดการแก้ไขปัญหาถนนและน้าท่วมเข้าเมืองนี้ ” ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังอึกอักอยู่ ท่านรัฐมนตรี
เลยบอกว่า งั้ นมอบให้รองฯ พีรพลได้ไหม ท่ านผู้ ว่าราชการจังหวัด บอกว่า “งั้นก็ได้ ” จากนั้นผมก็ได้เป็นเจ้ าภาพ
เรียกส่ วนราชการต่ าง ๆ มาประชุมแก้ปัญหา แต่พอไปได้เดือนกว่า ๆ ท่าจะไม่ไหวแล้ วแบบนี้ ภารกิจประจาวั น
คือ วางกระสอบกันน้าท่วมเรียบร้อยโดยใช้คนวันละ ๔๐๐ คน ทุก ๆ วันทั้งทหาร ตารวจ ประชาชน และผมมา
กากับอยู่บนเกาะกลางถนน เรานั่งคุยกันทุกเย็นรบกับน้า ต้องทางานหนักเหมือนมีสงคราม ผมขอพบทุกคนที่ได้รับ
มอบหมายงานตอนเย็นที่โรงแรมเพราะนัดประชุมที่อื่นไม่ได้น้าท่วมทุกที่ โดยพบกันที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ที่น้าท่วม
ไม่ถึง เราคุยกันว่าไม่ไหวแล้วนะแบบนี้ เราอุดมันเข้า เราสูบมันไหลเข้าไม่รู้เมื่อไหร่จะหาย ไม่รู้เมื่อไหร่จะจบ

- ๖๓๗ ผมพอรู้สาเหตุว่ามาจากแม่น้าหลังอาคารร้านค้าย่านการค้าหลักของเมือง คือ ย่านหัวรอ น้าเข้า
หลังร้านแล้วออกหน้าร้านมาที่ถนนเข้าเมืองทั้งหมดเลย ถ้าเราอุดก็คือพวกเขาค้าขายไม่ได้ ถ้าปิดต้องปิดหน้าร้าน
ทั้งหมดเลย ต้องทาพนังปิดหน้าร้านทั้งหมดเลย แต่เราไม่มีทางเลือกผมเลยบอกว่าต้องเอาแล้วละเป็นไงเป็นกัน
คือทีแรกไม่ทาเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านไปดูปัญหาน้าท่วมสัก ๒ อาทิตย์ก่อนหน้าเพื่อแก้ปัญหาที่วัดแห่งหนึ่ง
โดยเสนอให้มีการกั้นพนัง แต่ถูกพระและประชาชนประท้วง ท่านก็เลยเข็ด ท่านไม่เอาอีกแล้ว พวกเราดูแล้วบอกว่า
ถ้าอย่างนี้ใช้คนวันละ ๓๐๐ – ๔๐๐ คน ทรัพยากรทุกอย่างที่ใช้ก็สูญเปล่า ต้องคิดนอกกรอบว่าสู้เป็นสู้
ผมเรี ยกเอามวลชนทั้ งหมดมาบอกว่า ขอเชิญแกนน าทั้งหมดที่ใหญ่ ๆ ในย่านการค้าต้ นเหตุ
ของน้าท่วม รวมทั้งแกนนาในเขตเมืองที่เสียหายมาพบประมาณ ๓๐๐ – ๔๐๐ คน ไปเอามาให้หมด เอารถเอาเรือ
ไปแจ้ง ให้มาพบกันที่โรงแรมเวลา ๕ โมงเย็น ผมเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าเย็นนี้นัดแกนนาทั้งหมดของย่านการค้า
จะมาประชุ ม ท่ านผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด ถามว่ าใครนั ด ผมบอกว่าเป็ นคนนั ดเอง แล้ วท่านบอกว่า “นั ดมาท าไม
นัดให้มาด่าเรา” ผมบอกว่าต้องยอมให้เขาด่าเพราะน้าท่วมมาเดือนกว่าแล้ว เราทาอะไรไม่ได้เลยต้องยอมให้เขาด่า
แต่ถ้าไม่พบกันเรื่องนี้ ก็ไม่จ บ อีก ๓ เดือนก็ไม่จบ “คือผมจาต้องยืน ไม่ส นใจแล้ว เพราะตอนนั้น ผมร่วมกับ
ที่ป ระชุม นัด ไปแล้ว ผมเป็ นผู้ จั ดการตรงนี้ ถ้าสั่งเลื่อนนัด ผมก็เสี ยคน” ท่านก็เดินกลั บไปด้ว ยความหงุดหงิด
ท่านไม่อยากพบพวกนี้ เพราะเคยโดนประท้วงมาก่อน “ผมก็บอกว่าไม่เป็นไร ท่านไม่ต้องมาก็ได้ เดี๋ยวผมจัดการเอง
ผมจะคุยเอง”
ปรากฏว่ า พอ ๕ โมงเย็ น ถึ งเวลานั ด ผมก็ นั่ ง ลง เห็ น ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด เดิ น ดุ่ ม ๆ เข้ า มา
ท่านบอกว่า “ผมรับผิดชอบเพราะเป็นเจ้าเมืองผมต้องมา” ผมบอกว่า “ไม่เป็นไรท่านนั่งเป็นประธาน ผมจัดการเอง
เดี๋ยวผมจะนาอภิปรายเอง” เราค่อย ๆ คุยกับชาวบ้านเหมือนเราเป็นชาวบ้านเหมือนกัน บอกว่าต้นเหตุของน้ามาจาก
ย่ านการค้าทางโน้ น ที่เ ชิญ ท่า นทั้ งหลายเพื่ อมาคุ ยถึ งเรื่อ งนี้ ว่า มั นเสี ย หายหมดแล้ ว ทั้ งเมือ งด้ ว ยทั้ง บ้า นด้ ว ย
คุยไปคุยมา ๑๐ – ๑๕ นาทีแรกเขาก็ลุกขึ้นมาอภิปรายกันเสียงดังลั่น เหมือนเขาจะมาด่าเรา ก็ไม่เป็นไร ปล่อยให้
เขาด่าไปประมาณ ๒๐ นาที ต่อมาถามกลับว่าปัญหาเกิดอย่างนี้ ถามว่าวันนี้ถ้าจะให้น้าหยุดต้องไปกั้นหน้าบ้านท่าน
จะทากันอย่างไร ปรากฏว่าคานกัน ๒ ฝ่าย ฝ่ายพ่อค้าที่อยู่ในเมืองถูกท่วมเละมาแล้วเดือนกว่า ลุกขึ้นมาอภิปราย
เป็นแถว สุดท้าย ๙๐% บอกว่ายอม ตกลงถ้ามันจาเป็นก็จาเป็นนะ วันนี้จะไม่ใช่แค่ท่านนะ ต่อไปจะไม่มีอะไรกิน
เพราะรถขนส่ งสิ น ค้า เขาจะเข้ ามาไม่ไ ด้เลย รถขนเนื้ อ ไข่ อาหารเข้าเมืองไม่ได้เลย สรุป ส่ ว นใหญ่ ยอมหมด
ผมบอกว่าเอาล่ะ ๙๐% กว่ายอมเหลือบางท่านเท่านั้นที่ไม่ยอม ผมขอร้อง เราจาเป็นต้องเริ่มคืนนี้แล้ว อย่าให้เห็น
พวกท่านที่ไม่ยอมพามวลชนเดินออกมานะเพราะว่าเราถือกติกาประชาธิปไตยแล้ว ในเมื่อ ๙๐% กว่ายอมแล้ว
ผมลงมือแล้วนะคืนนี้
เมื่อเลิกประชุม รถบด รถตักทั้งหมด รวมทั้งรถขนดินพร้อมเดินตั้งแต่สองทุ่มไปเลย ขนดินไป
กอง ๆ ไว้รอรถตัก ปรากฏว่าก่อพนังได้ถึงเกือบห้าทุ่ม ผู้ว่า ราชการจังหวัดโทรมาบอกว่าให้หยุดก่อนนะ ผมถาม
กลับไปว่าทาไม ท่านบอกว่ามีคนโทรมาว่าจะเอาม๊อบมาประท้วง เรื่องที่เราทาพนังหน้าร้าน ผมบอกว่าหยุดไม่ได้
แล้ ว มั น ลงไปหมดแล้ ว ทั้ งดิ น /พนั ง รถขนลงไปหมดแล้ ว ผมถามว่ าใครคุ ยกั บท่ าน ท่ านบอกชื่ อผมมาได้ ไหม
ท่านบอกชื่อมา ผมบอกว่าไม่เป็นไร ผมจัดการเอง ผมบอกแกนนาประชาชนว่าไปจัดการกันเองนะ สุดท้ายเขาก็ไป

- ๖๓๘ เอาตัวมันมาจริ ง ๆ ปรากฏไม่มีพวกเลย ตัว คนเดียวไปขู่ผู้ ว่า ราชการจังหวัด พอกั้นตรงนี้เสร็จภายในคืนเดียว
อีก ๗ วันเราสูบน้าออกแห้งหมด ถนนเข้าเมือง ๒ - ๓ กม. แห้งหมด ถ้ามัวแต่กลัวก็แก้ปัญหาไม่จบ
เพราะวิธีสู้กับม๊อบกับมวลชนต้องใจเย็นเอาเหตุผลเข้าไปพูดอย่าโวยวายใส่ แต่ถ้าถึงเวลาทุบโต๊ะ
ก็ทุบโต๊ ะ เพราะว่าเมื่อประเมินสถานการณ์ว่า ส่วนใหญ่ร่วมกับเราแล้ว ที่เหลื อส่ ว นน้อยก็ไ ม่ต้องทุบโต๊ะแล้ ว
ถ้าพวกนั้นออกมาเจอกันเพราะส่วนใหญ่ร่วมกับเราแล้ว นี่คือปรากฏการณ์ในการแก้ข้อขัดแย้ง
(๒) กรณีมวลชนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัดสกลนคร ที่สกลนครมีมวลชนผู้ก่อการร้ายเก่าที่เรียกว่า
ผู้พัฒนาชาติไทย เขามีปัญหาเรื่องที่ดินอยู่พอสมควร เราก็แก้ ให้เขาไม่ได้ ยืดเยื้อมานานมาก เพราะข้อกฎหมาย
ปัญหายืดเยื้อแล้วก็รู้ว่าแก้ไม่ได้แต่เขาจะมาพบผู้ว่าราชการจังหวัด ผมก็ต้องให้พบจะคุยสองชั่วโมงก็ได้สามชั่วโมง
ก็ได้ ไปเยี่ยมเขาที่พื้นที่ของเขาผมก็ไปเยี่ยม อย่างน้อยก็ให้เขาเห็นว่าเรามีน้าใจ เราไม่ได้รับผิดชอบเรื่องของเขา
แต่เป็นส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องแก้ไข ในฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัดเราก็ต้องเตรียมใจไว้แล้ว
ว่าทางจังหวัดให้คุณได้ไม่จบ ถ้าเราทาให้เขาเข้าใจตรงนี้ได้เราก็ไม่เดือดร้อน แล้ววันไหนที่เขาจะเข้ากระทรวงเกษตรฯ
และก่อม็อบจะขนกันไปหลายคนเขาจะมาบอกผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน พวกผมจะไปแล้วนะผู้ว่าราชการจังหวัด
ผมก็บอกว่าไม่เป็นไร ผมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปด้วย ไปอานวยความสะดวกแต่อย่าสร้างความวุ่นวายก็แล้วกัน อย่าทาให้
เสียชื่อจังหวัด เขาก็รับปาก ก็ไม่มีอะไร เรากับเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน วันไหนก็ตามที่เขาจะไปจัดม็อบเขาจะมา
บอกล่วงหน้า เราก็บอกว่าถ้าจะมาศาลากลาง ก็มาเลย ห้องน้าห้องส้วมมีให้เรียบร้อย ถ้าจาเป็นจะต้องให้ลงไปคุย
ผมก็ลงไป พอถึงเวลาเลิกก็ OK เข้าใจจบกัน เพราะฉะนั้น ถ้าเราทาอย่างนี้ จะไม่มีปัญหากับม็อบ ไม่ใส่อารมณ์ต่อกัน
บางเรื่องที่แก้ไม่ได้ใส่อารมณ์ลงไปก็ไม่เป็นประโยชน์ ค่อย ๆ คุยกันดีกว่า โดยเฉพาะในเรื่องม็อบอย่างที่ผมกล่าวถึงนี้
เป็ นเรื่ องที่ เกิ ดขึ้ น เช่ น กองทุ นฟื้ นฟู เรื่ องอย่ างนี้ เกิ ดทุ กปี แล้ วเขาก็ บอกว่ าวั นนี้ ต้ องแสดงพลั ง ถึ งเวลาแสดง
ก็ต้องออกมาหน้าศาลากลางแล้วก็เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดไปพูดคุยกับชาวบ้าน ผมก็ลงไปเขาก็ ปรบมือกันกราวใหญ่
บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเขา เพราะที่จริงนั้นไม่ใช่เรื่องผู้ว่าราชการจังหวัด แต่เป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรฯ
สาระสาคัญตรงนี้ก็คือว่า ม็อบทุกม็อบอย่าตัดเยื่อตัดใย ถ้าคุณตัดเยื่อตัดใยกับม็อบโดยปฏิเสธเลย วันหนึ่งเขาจะมา
สร้างความเดือดร้อนให้คุณ
(๓) กรณีน้าตกสาริกาจังหวัดนครนายก น้าตกสาลิกาที่จังหวัดนครนายกเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของจั งหวั ด แต่ มี ปั ญ หายื ด เยื้ อ มายาวนานนั บ ๑๐ ปี เป็ น ปั ญ หาที่ ส ะสมหลายเรื่ อ ง ทั้ ง ปั ญ หาแนวเขตที่ ดิ น
การอ้างครอบครอง กลุ่มอิทธิพล ความขัดแย้งของกลุ่มค้าขาย ความแออัด ขาดความเป็นระเบียบ สภาพแวดล้อม
เสื่อมโทรม มีสภาพเหมือนศูนย์อพยพ การเรียกเก็บเงินและแย่งลูกค้าจอดรถ ราคาสินค้าแพง ซึ่งมีการร้องเรียน
มาโดยตลอด สร้างความเสียหายให้กับการท่องเที่ยวจังหวัดมาโดยตลอด ผมจึงได้ตัดสินใจแก้ไขตามลาดับคือ
ผมเชิ ญแกนน าภาคเอกชนและแกนน าภาคราชการและภาคการเมื องท้ องถิ่ นทั้ งหมด ได้ แ ก่
นายกองค์การบริ หารส่ว นจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แกนนาภาคเอกชน ผู้บังคับการตารวจนครนายก
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง มาหารือก่อน ผมก็บอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่หมักหมมมายาวนานจริง ๆ ผมไม่ทาก็ได้
ผมก็อยู่ได้ แต่ว่าความเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นสิ่งที่กระทบต่อพวกท่านทุกคนที่เป็นเจ้าของเมืองนี้ ส่วนข้าราชการนั้น
เราเป็ น ผู้ ที่ ต้ อ งมาทาให้ เ มื อ งนี้ ดี ขึ้ น ถ้ า เราจะแก้ ปั ญ หานี้ ต้ อ งร่ ว มมื อ กั น จั บ มื อ กั น ทุ ก คนเห็ น ด้ ว ยไหม

- ๖๓๙ ที่เราจะแก้ปัญหาของน้าตกสาริกา ปรากฏว่าทุกคนก็เห็นด้วย ซึ่งผมขอหลักการไว้ก่อน ถ้าเห็นด้วยเราจะได้เดินต่อไป
จากนั้นผมก็ให้จัดทาแนวเขต และขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินตรงนั้นเสียสละที่ดินจานวน ๘ ไร่ ๒ งาน ให้แก่ทางราชการ
จนส าเร็ จ เพื่ อให้ ผู้ ค้ าที่จะถูกย้ ายมีที่ทางจะไปขาย ผมเลยขอให้ การท่องเที่ยวมาช่ว ยจั ดโซนขายของในที่ดิ น
ที่ จั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้ ถั ด ไปเพี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น ท าเป็ น โซนขายของที่ มี ก ารตกแต่ ง อย่ า งดี โซนนี้ เ ป็ น โซนพื้ น ที่
ที่อยู่ในเขตบริการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มาจัดสร้างขึ้นและพัฒนาพื้นที่นั้นให้เป็นเขตอนุรักษ์ ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม พื้ นที่ นี้ อยู่ ห่ างจากด้านหน้ าน้าตกสาลิ กาไปเพี ยงเล็ กน้ อยเท่านั้ น เมื่ อความพร้ อมในแง่ หลั กการ
จากผู้ใหญ่แกนนาของจังหวัดและการขอที่ดินมาเตรียมพร้อมเพื่อทาโซนค้าขายเรียบร้อยแล้ว อันดั บต่อไปผมก็เชิญ
ผู้ ค้า ทั้งหมดมาประชุม แจ้ ง เรื่ อ งนี้ ใ ห้ ทราบทั้ งหมดว่า สภาพปัญ หาตอนนี้ เหมื อนศู นย์อ พยพ ซึ่ง ทุกคนรับ ไม่ไ ด้
จึงขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลาย เราเตรียมที่เตรียมทางให้ท่านแล้ว ห่างไปเพียงนิดเดียวไม่ได้เดือดร้อนอะไรมาก
และก็อยู่ในระยะใกล้ที่คนมาเที่ยวสามารถเดินไปซื้อของได้ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายย้า ยออก แล้ว ผมก็ดาเนิน การ
ควบคุม มาตรการราคาสิน ค้า และกาหนดอัต ราที่จ อดรถ แต่เ ดิม คือ เก็บ กัน ๔๐ บาท ให้ลดลงเหลือ ๒๐ บาท
ทุกฝ่ายยอมรับ ยินยอมปฏิบัติตาม แล้วเราก็ทาภูมิทัศน์ด้านหน้าน้าตกให้สวยงาม จึงขอความร่วมมือให้ผู้ค้าย้ายออก
ภายใน ๒ เดือน แต่ในระหว่างนั้น ก็มีผู้ค้าจานวนหนึ่งพยายามวิ่งเต้นต่อผู้มีบารมีหลักของจังหวัด ซึ่งได้ตกลง
ให้หลักการกับผมไว้แล้ว ผู้ค้าอีกจานวนหนึ่งก็ทยอยขนย้ายออกไปก่อน จนจะวันสุดท้าย เราก็ให้รถไปประกาศ
เตื อ นอี ก ครั้ ง หนึ่ ง และเมื่ อ ถึ ง วั น ที่ ก าหน ด ผมก็ ข อให้ ผู้ มี บ ารมี ทั้ ง หมดไปปรากฏตั ว พร้ อ มกั น กั บ ผม
พร้อมเครื่องจักรกล พร้อมประกาศครั้งสุดท้ายว่าถ้ายังไม่ไปเราจาเป็นต้องเข้าขนย้ายให้ สุดท้ายผู้ค้าที่ยังเหลืออยู่
ก็ตัดสินใจขนย้ายเองจนหมด
(๔) กรณีการย้ายมหาวิทยาลั ยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่การเมือง
แรงมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดในอดีตมักถูกหาเหตุให้ย้าย หลายท่านมาอยู่เพียง ๑ ปีก็ขอย้ายตัวเอง บางท่านก็มาเกษียณ
ที่นี่ก็บอกโชคดีที่อยู่เพีย งปี เดียว ผมไปอยู่ นครสวรรค์โ ดยถือเป็นการคืนความเป็นธรรมที่ถูกย้ายจากสกลนคร
มาเป็ นผู้ ตรวจกระทรวงมหาดไทยทั้งที่มีผ ลงานได้รางวัล ป.ป.ส. แต่ตอนจะย้ายไปลง เจตนาของผู้ นารัฐบาล
ให้ ผ มลงจั ง หวั ด ใหญ่ เ พราะได้ ย อมให้ มี ก ารกลั่ น แกล้ ง ผมย้ า ยมาเป็ น ผู้ ต รวจฯ แล้ ว แต่ ผ มขอไปจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาเนื่องจากผมมีผลงานเก่าที่นั่น ๒ ปีหลายชิ้น แต่รัฐบาลรู้ไม่ทันฝ่ายประจาที่บอกว่ามีคนอาวุโสกว่า
รอจะไป ผู้ น ารัฐ บาลก็เห็ น จั งหวัดนครสวรรค์ว่างอยู่ก็เป็นจังหวัดใหญ่เช่นเดียวกัน ก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ ไป
จังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายประจาก็เห็นด้วยในทันที เพราะรู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่คนแข็ง ๆ อย่างผมอยู่ยาก
ผมมี แ นวโน้ มที่จ ะไปพั งที่น ครสวรรค์แน่ เพราะผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด คนใดที่ไม่ ยอมการเมืองหรือเอี ยงข้า งหนึ่ ง
ก็ต้องโดนอีกข้างหนึ่งจนอยู่ไม่ได้ แต่สถานการณ์กลับเป็นว่าเทวดาฟ้าดินคุ้มครอง มวลชนทุกฝ่ายรวมพลังกันปกป้อง
ผมก็อยู่มาจน ๒ ปีเต็ม ประเด็นการขัดแย้ง เรื่องมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ เริ่มหลังจากที่ผมไปรับตาแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดในปี ๒๕๔๖ ประมาณ ๒ เดือน ก็มีผู้กว้างขวางท่านหนึ่งของจังหวัด มาขอให้แก้ไขปัญหาวิทยาลัยเขตมหิดล
ที่ถูกน้าท่วมใหญ่ ปี ๒๕๔๕ มาจนต้องปิดพักการสอนประมาณกว่า ๑ เดือน ซึ่งจะเกิดปัญหาอย่างนี้ทุก ๆ ๒ – ๓ ปี/ครั้ง
ที่ มี น้ าท่ ว มใหญ่ เขาก็ อ ยากให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ของบประมาณป้ องกั นภั ยพิ บั ติ ประมาณหลายสิ บล้ านบาท
สร้างพนังกั้นน้าล้อมมหาวิทยาลัยเหมือนป้อมคูเมืองสมัยโบราณ

- ๖๔๐ ผมก็ลงมือตรวจสอบข้อเท็จ จริงพบว่า มหาวิทยาลัยไปสร้างในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นบึ งเสนาท
ซึ่งเป็นบึงสาธารณะ เป็นที่ต่าที่แม่น้าสองสายจากด้านเหนือไหลมาลงเวลาน้าท่วมใหญ่ และทราบด้วยว่าผู้บริหาร
มหาวิทยาลั ย ในสมัยนั้ นก็พลอยเห็น ด้ว ย ตามการสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่จังหวัด ผมไปดูมหาวิทยาลัยก็พบรอย
น้าท่วมของปี ๒๕๔๕ สูงประมาณ ๒ เมตร ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยมีเพียงตึกเดียวและกาลังเริ่มสร้างตึกที่สอง ซึ่งจริง ๆ
ก็ไม่น่ าจะสร้ างในพื้น ที่นี้ไ ด้เ ลย แสดงว่า ผู้ใ หญ่ข องฝ่า ยเราก่อ นหน้า นี้ไ ม่อ ยากมีปัญ หาจึง ไม่เ ข้า ไปยุ่ง เรื่อ งนี้
คาถามของผมก็คือว่า
๑) สมมุติว่า ผมยอมของบประมาณทาพนังล้อมรอบบริเวณกว้างใหญ่มาก เพราะเป็นที่ดินที่เผื่อไว้
ในอนาคตจะสร้างอีกกว่า ๑๐ ตึก พนังนี้ต้องมีความแข็งแรงขนาดไหน จึงจะต้านทานแรงน้าที่มาจากทุกทิศทุกทางได้
ซึ่งคาตอบจากวิศวกรโครงสร้างคือต้องลงทุนสูงมากกว่า ๓๐ ล้าน นอกจากนี้มวลน้าจะทาให้ระดับน้าท่วมบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัยที่เป็นบ้านของชาวบ้านสูงขึ้นมากด้วย โดยสรุปความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมไม่มีหรือเป็นไปไม่ได้
๒) สมมุติว่าทาพนังเสร็จ น้าท่วมใหญ่นักศึกษาจากภายนอกจะมาเรียนได้อย่างไร จะมาทางเรือกัน
หรือก็ต้องเดือดร้อนจัดการสัญจรไปอีกแบบหนึ่ง
๓) ผมได้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านน้าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาฉายภาพบึงเสนาท
ขึ้นมา บอกเลยว่าแม่น้า ๒ สายใหญ่จะไหลมาลงที่นี่ และผ่านที่บึงนี้เพราะเป็นที่ต่า
๔) ผมสอบถามภาคเอกชนและประชาชนที่รู้เรื่องวิทยาลัยเขตนี้ ทุกคนรู้ปัญหานี้ดี แต่ก็ด้วยเกรงกลัว
กลุ่มผู้กว้างขวางนี้ก็เงียบกันไปหมด แต่ถ้าสามารถย้ายได้ทุกคนก็เห็นด้วย
๕) ผมคิดว่าการที่ผมหาเหตุของปัญหาได้ว่าอยู่ที่ไหน รัฐบาลเขาก็คงหาเหตุได้เช่นกัน เพราะ
รัฐบาลนั้นมีทั้งนักบริหารและนักวิชาการพร้อม ถ้าผมเสนอโครงการแบบนี้ไปก็เท่ากับทาลายเครดิตตัวเองเปล่า ๆ
๖) ผมได้ เ ตรี ย มทางเลื อ กที่ ดี ก ว่ า นี้ โ ดยไปหารื อ ผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ในเขต
นครสวรรค์ เพราะนครสวรรค์มีที่ดินที่อยู่ในการดูแลของทหารเสียจานวนมาก และเขามีพื้นที่ชานเมืองที่เป็นที่สูง
น้าไม่ท่วม อยู่เชิงเขา ผืนใหญ่กว่าพันไร่ ซึ่งท่านผู้บัญชาการมณฑลท่านอยู่มาก่อนผม ท่านเข้าใจปัญหาของวิทยาเขตนี้ดี
เพราะว่าอยู่ที่นี่รู้ปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นในบึง ท่านก็เห็นด้วยกับผม และพร้อมจะผ่านเรื่องผมเข้าไปที่กองทัพบก
ให้ใช้ที่ดินตรงนี้ ๕๐๐ ไร่ ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ ที่ดินตรงนี้มีทางรถไฟจากกรุงเทพฯ มาลงได้ นักศึกษาสามารถ
มารถไฟได้ด้วย
๗) ผมได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยสมัยนั้นมาดูพื้นที่ ซึ่งก็ได้ส่งรองอธิการบดีมาดู พอเห็นพื้นที่
บอกว่า ดี ม าก เหมาะสม จะรี บ กลั บ ไปหารื อ อธิ ก ารบดี ก่อ นแล้ ว จะแจ้ ง มา ซึ่ง หลั งจากนั้ น ไม่น านก็ แ จ้ งมาว่ า
อธิการบดีขอหารือกลุ่มผู้กว้างขวางที่จังหวัดก่อนว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ แล้วก็เงียบไป
๘) เมื่อข้อมูลพร้อมและผมไม่มีทางออกแล้ว ผมก็ตัดสินใจหารือกับสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร
พรรคหลักของรัฐบาลที่อยู่นอกเขตเมืองว่ามีความเห็นอย่างไร เพราะขณะนั้นนายกรัฐมนตรีจะมาทัวร์นกขมิ้น
ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดแรกในอีกอาทิตย์ สองอาทิตย์ถัดไป ส.ส.ทั้งสามท่านก็เห็นควรให้รวบรวมข้อมูล
เสนอท่านนายกรั ฐมนตรี ตัดสิ นใจเองดีกว่า เมื่อมาถึงวั นที่นายกรัฐมนตรีมาพบปะประชาชนผมก็ได้ นาเรื่องอยู่ใน
บรรยายสรุปด้วยพร้อมกับเชิญอาจารย์จากจุฬาฯ ท่านนั้นมาบรรยายการไหลของน้า พร้อมฉายคลิปทางการไหล

- ๖๔๑ ของน้าจากทางเหนือมาทางบึงเสนาท พอเห็นตรงนี้ท่านนายกฯ พูดขึ้นมาทันทีว่า ข้อมูลอย่างนี้มหาวิทยาลัยคงอยู่ที่นี่
ไม่ได้ โครงสร้างถาวรไหนที่อยู่แล้ว ก็ไม่ควรอยู่ (มีค่ายลูกเสือ โรงเรียนกีฬาอยู่ในพื้น ที่นี้ด้ว ย) ให้ย้ายออกเถอะ
อาคารของมหาวิท ยาลัย ที่มีอ ยู ่ ก็จะให้ส่ วนราชการที่เกี่ยวกับน้ าไปใช้ และจะจัดงบประมาณใหม่ ให้ไปอยู่ที่ใหม่
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ไปขอทหารไว้แล้วผลจากการเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีในวันนั้น ผู้ที่เสียประโยชน์เริ่มเล่นผม
ตั้งแต่วันนั้น ยิ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ย้ายวิทยาเขตนี้ หลังจากนั้น การวิ่งเต้นย้ายผมจึงเกิดขึ้น จนประชาชน
ทราบเรื่อง ประชาชนจึงเข้าชื่อร่วมกัน ๑๐,๐๐๐ ชื่อถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งพวกเขาได้มาถามผมก่อนแล้วว่าเขาจะทา
ผมก็บอกว่าถ้าท่านเห็นว่าผมทาประโยชน์ อะไรให้ท่านได้และอยากให้นายกรัฐมนตรีทราบก็แล้วแต่ท่าน แต่ว่าขอให้
แต่ละกลุ่มอาชีพ แต่ละชมรม ถ้าจะทาหนังสือไปขอให้ไปเขียนความรู้สึกของแต่ละกลุ่มแต่ละชมรมว่า ผมทาอะไร
ให้เป็นประโยชน์แก่จังหวัดนี้บ้าง ทาอะไรให้พวกคุณบ้าง จะได้เป็นความรู้สึกที่แท้จริง เช่น ชาวไร่อ้อย ศูนย์ข้าวชุมชน
กลุ่มสตรี ประชาคมหมู่บ้าน มูลนิธิในเมือง เป็นต้น หลังจากนั้นข่าวย้ายผมก็ยุติไป จนก่อนจะย้ายผมประมาณ ๒ เดือน
ผมขอย้ายเข้าส่วนกลาง เพราะอาวุโสอยู่ลาดับต้น ๆ และได้ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ดีเด่น และอึดอัดกับบุคคล
บางคนในพื้นที่ ปรากฏว่าในขณะนั้นเป็นจังหวะที่รัฐบาลจัดงบประมาณพิเศษ งบประมาณเฉพาะกิจมาสนับ สนุน
เรื่องการขุดแหล่ง น้า ซึ่ง ผมก็ให้พื้นที่ต่าง ๆ เสนอขึ้น มาเพื่อขอพิจารณา แต่อยู่มาวันหนึ่งประชาชนยกมาหน้า
ศาลากลางประมาณ ๓๐๐ ร้อยคน โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ๑ ฉบับ และสื่อโทรทัศน์ ๑ ช่อง มาทาข่าว ที่สาคัญคือ
พอชาวบ้านมาถึงก็มีคนคลี่ผ้าขาวผืนยาวออกมาหน้ าประชาชนซึ่งมีข้อความขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์
เจ้าหน้าที่ของจังหวัดก็บันทึก วี ดิทัศน์ไ ว้ และรายงานผมว่าผู้ใหญ่บ้าน ๒ คนเป็น คนนาประชาชนมา แล้ว ให้
สื่อมวลชนที่สนิทกับกลุ่มผู้กว้างขวางทาข่าวออกสื่อ ผมก็ให้ฝ่ายปกครองลงไปเชิญผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ คนมาพบ
ที่ห้องทางาน พอพบหน้ากันผมก็บอกว่าเราบันทึกวีดิทัศน์ไว้ว่าผู้ใหญ่บ้านพาม็อบมาไล่ผม ซึ่งผมสามารถดาเนินการ
ทางวิ นั ย กั บ ผู้ ใ หญ่ ไ ด้ แต่ ผ มอยากถามว่ า ในช่ ว งเกื อบ ๒ ปี ที่ ผ มอยู่ ที่ นี่ ผ มท าผิ ดอะไรตรงไหนบ้ างถึ ง มาไล่ ผ ม
ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองคนเงียบไปอึดใจหนึ่งแล้วก็ยกมือขึ้นไหว้ผม แล้วก็บอกว่าผมขอโทษท่าน ผมไม่ได้ตั้งใจมาไล่ท่าน
แต่ถูกขอให้พาประชาชนมาขอแหล่งน้า ไม่อย่างนั้นจะไม่ได้ แต่พอมาถึงก็มีคนนาผ้าขาวมารอก่อนแล้วและกางผ้าออก
หน้ าม็อบโดยเขาไม่รู้ เรื่ องกัน มาก่อน ผมรู้ ในทันทีว่าเป็นบุคคลกลุ่ มเดียวกับที่ผ มไปขัดประโยชน์จากการย้าย
มหาวิทยาลัย ผมจึงบอกผู้ใหญ่ว่าเมื่อผู้ใหญ่ถูกหลอกใช้มาเราลูกผู้ชายด้วยกันผมก็ไม่เอาเรื่อง ก็ขอให้พาประชาชน
กลับไปเสีย เรื่องก็จบลงไปด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับผม
แต่คื นนั้ นพอข่าวออกทางโทรทัศน์ช่ องที่ มีสายสั มพันธ์กับกลุ่ มผู้ กว้างขวางนั้ น 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
ก็เ อาไปลง เรื่อ งก็เ กมไป ผมคาดว่าเขาคงไม่ยกมาใหม่ เพราะเขาต้องจ่ายหัวละ ๕๐๐ บาท แต่มวลชนของผม
เขามากันเองด้วยใจ ผมมาตรวจสอบในภายหลังพบว่า พอมีข่าวว่าผมจะขอย้ายเข้ากระทรวงและข่าวบอกว่าจะได้

- ๖๔๒ กรมใหญ่ด้ว ย ด้ว ยผลงานและอาวุโ สของผมก็เกิดการจับมือกันของผู้ ใหญ่บางท่านที่ กระทรวงที่ไม่อยากให้ ผม
เข้ากับกลุ่มผู้กว้างขวางจังหวัดที่อยากจะล้างแค้น ผมอยู่แล้ว จึงสร้างเกมทาลาย Discredit ผมทางสื่ออย่างรวดเร็ว
เพื่อสกัดดาวรุ่งนั่นเอง
หลังจากที่ผมย้ายออกมาจากนครสวรรค์ก็มีความพยายามขอทบทวนมติคณะรัฐ มนตรี อีกครั้ง
หนึ่ งกรณีของมหาวิทยาลั ยมหิดล ในการประชุมคณะรัฐ มนตรีสั ญจร แต่มติ คณะรั ฐ มนตรี ก็ยังยืนยันเช่นเดิม
หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ จนกลุ่มหนุ่มสาวนครสวรรค์ที่เรียกว่า (Young Executive Leader)
ทนไม่ไหว จึง ยกคณะไปพบกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ว ิจ ารณ์ พานิช นายกสภามหาวิ ท ยาลัย เพื่อ เล่า
ข้อเท็จจริง ให้ท ราบ ซึ่งปรากฏว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ต่างจากที่ส ภามหาวิทยาลัยได้รับ ทราบจากฝ่ายบริหารของ
มหาวิท ยาลัย โดยสิ ้น เชิง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง นั ด ประชุ ม กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ น ครสวรรค์
เพื่อดูข้อเท็จจริ งด้ว ยตนเอง จึ งมีผ ลให้ มี การดาเนิน การเตรียมการเคลื ่อ นย้า ยมหาวิท ยาลัยมหิดล วิท ยาเขต
นครสวรรค์ มายังที่ดิน ของทหารที่จัง หวัดได้ข อไว้ ใ นยุค ที่ศ าสตราจารย์ นายแพทย์ปิย ะสกล สกลสัต ยาทร
เป็นอธิการบดี โดยมหาวิทยาลัยได้ประสานกับกองทัพบกขอเพิ่มจนได้พื้นที่เป็น ๑,๑๐๐ ไร่เศษ และอยู่บนพื้นที่สูง
สง่างาม ปลอดภัยจากน้าท่วม และสามารถลดการสูญเสีย อันจะเกิดจากความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ
หากยังอยู่เสี่ยงภัยกับน้าท่วมในที่เดิม
สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
- เมื่ อ มี ปั ญ หาใดที่ มี ผ ลกระทบในวงกว้ า งต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล โดยละเอี ย ด และประเมิ น ก าลั ง
ของผู้เกี่ยวข้องเสียก่อน
- พิจารณาทางออกเพื่อเตรียมเสนอในเวลาเจรจา
- หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ยิ่งปัญหามีผลกระทบมากยิ่งต้องหารือให้หลากหลายกลุ่ม เพื่อหาแนวร่วม
- ในเวลาเผชิญหน้า หลักปฏิบัติที่ควรกระทาคือ
ก. ให้ใจเย็น ให้ฝ่ายม็อบระบายเสียก่อนเพื่อลดระดับความรุนแรง
ข. ฟังอย่างตั้งใจและจับประเด็นที่ขัดแย้งให้ได้
ค. อธิบายให้เข้าใจทั้งข้อมูล ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ง. หาทางแก้ไขทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวที่เป็นรูปธรรมพอควร
จ. ใช้เหตุผลและความจริงใจและให้เกียรติตลอดช่วงการเจรจา
- หากมีการวางเครือข่ายประชาชนและสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ ไว้แล้วล่วงหน้า เรามักจะรู้ข่าว
ตั้งแต่ช่วงม็อบก่อตัว ซึ่งสิ่งที่ควรทาในชั้นนี้คือ
ก. ม็อบเกิดเพราะเหตุใดใครคือต้นเหตุ จานวนคนที่พามา รุนแรงเพียงใด
ข. แกนนาม็อบคือใคร ลูกเต้าเหล่าใคร เกรงใจใครบ้างในพื้นที่
ค. ให้นายอาเภอเข้าเจรจาเพื่อหาทางระงับเหตุ โดยเชิญบุคคลตาม ก. และ ข. เข้าร่วมเจรจา
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามรายงานโดยใกล้ชิด

- ๖๔๓ ง. หากสามารถให้ ม็ อบอยู่ ที่ อ าเภอได้ แต่ ยั งต้ องการความมั่ นใจจากผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด
หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด (แล้วแต่ ความรุนแรงของม็อบ) ควรจะไปพบที่อาเภอ โดยปฏิบัติตามข้อ ๑, ๒, ๓
ให้พร้อมก่อนไป
๒.๑๐ ธรรมาภิบาลด้านการบริหาร
องค์กรใดก็ตามถ้าต้องการจะอยู่อย่างยั่งยืนยาวนานความศรัทธาเป็นสิ่งสาคัญ ถ้าประชาชนไม่ศรัทธา
ผู้บริหารระดับสูงเพราะขาดคุณธรรมองค์กรก็จะอยู่ไม่ได้ จากประสบการณ์ที่เคยดารงตาแหน่งผู้ว่า ราชการจังหวัด
หลายจัง หวัด และดารงตาแหน่ง อธิบ ดีก รมที ่ดิน และรองอธิบ ดีก รมการปกครองพบว่า บุค ลากรส่ว นหนึ ่ง
เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์การทางานเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถ แต่ขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน
ขาดความเชื่อมั่นในระบบการบริหารงานบุคคล บางส่วนขาดจิตสานึกในการทางานบริการประชาชน แต่ประเด็นก็คือ
ถ้าหน่วยงานจะทาให้ประชาชนศรัทธาได้ บุคลากรขององค์กรต้องสร้างขึ้น ผมจึงมัก วางแนวทางบริหารองค์กร
โดยเอาเรื่องธรรมาภิบาลเป็นเรื่องแรก โดยสร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารบุคคล การแต่งตั้งโยกย้าย
การเลื่อนระดับ การพัฒนาข้าราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาบาเหน็จ
ความชอบ รวมทั้งเร่งรัดพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ความสามารถและเน้นการส่งเสริมคนดีและจัดการคนไม่ดี
ด้วยวิธีการบริหารบุคคลแบบท้าทายโดยวิธีการสาคัญ ๆ ๔ ประการ คือ
(๑) จัด ท าบัญ ชีค นเก่ง และคนด้อ ยประสิท ธิภ าพ จัด ระบบข้า ราชการดีเ ด่น และข้า ราชการ
ที่มีปัญหาโดยให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมที่ดินทาการประเมินข้าราชการทุกระดับ
และจั ด ท ารายชื่ อ ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถโดดเด่ น และผู้ ด้ อ ยประสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรม
จึงให้ผู้ตรวจราชการกรมและกลุ่มผู้บริ หารอื่น ๆ ภายในกรมแยกกันตรวจสอบผลการประเมินของข้าราชการ
ในพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นก็ดาเนินการกับทั้งสองบัญชีดังนี้
๑) ข้าราชการที่ได้รับการประเมินในระดับสูงจะได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
โดดเด่นในแต่ละสายงานไว้เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะทางาน ในการระดมความคิดเพื่อการพัฒนา
กรมที่ดิน และงานต่าง ๆ ที่มีป ระมาณ ๑๐๐ คน นอกจากนี้ร ายชื่อเหล่ านี้ยังน ามาพิจารณาให้ เป็น ประโยชน์
ในการโยกย้าย แต่งตั้ง และพิจารณาการขึ้นเงินเดือนประจาปีด้วย
๒) ข้ า ราชการที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ในระดั บ ต่ ามากในลั ก ษณะที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาไม่ เ อาแล้ ว
ทุกฝ่ายในกรมที่ดินได้แจ้งเข้ามา ๑๓๒ คน กรมก็ได้ทบทวนโดยการตรวจสอบแล้วเหลือ ๕๖ คนที่ชัดเจนว่าใช่แน่
ก็ ไ ด้ น าเข้ า สู่ ก ระบวนการพั ฒ นา โดยน าเข้ า โครงการฝึ ก อบรม ๑๑ วั น ท าการ โดยแบ่ ง เป็ น ๔ หมวดวิ ช า
ทั้งทางด้านหมวดวิชาการ หมวดพฤติกรรม หมวดคุณธรรม จริยธรรม และหมวดประสบการณ์ ในแต่ละหมวดวิชา
ได้กาหนดมาตรฐานและตั ว ชี้วัด ไว้ชั ดเจน เพื่อ ให้ ส ามารถประเมิน การฝึ กอบรมได้ จุด เด่น ของโครงการคื อ
เราได้แจ้งกับผู้อบรมว่า ต้นสังกัดของเขาไม่เอาเขาแล้ว แต่กรมจะให้โอกาสเขาแก้ไข เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจ
รับการอบรม เพื่อจบแล้ วจะให้ กลับ ไปที่เดิม และประเมินทุก ๓ เดือน ถ้า ๓ เดือนแรกไม่ผ่า นเกณฑ์ป ระเมิน
โดยท่า นอาจจะเห็น ว่า นายเดิ ม มีอ คติต ่อ คุณ มาก่อ น เราจะให้โ อกาสเปลี ่ย นงานหรือ เปลี ่ย นนายอีก ครั ้ง
ถ้าประเมินครั้งที่สองไม่ผ่านอีก ก็เริ่มเข้าสู่เกณฑ์การพิจารณาเรื่องหย่อนสมรรถภาพซึ่งปรากฏว่าหลังจากการอบรม

- ๖๔๔ แล้วส่งตัวกลับไปที่ทางานเดิม เจ้าพนักงานที่ดินหลายจังหวัด ได้สอบถามเข้ามาที่กองฝึกอบรมว่า ผู้เข้ารับการอบรม
มีพฤติกรรมปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดี ทั้งพฤติกรรมการทางานและพฤติกรรมส่วนตัวอย่างเห็นได้ชัดเจน จนถึงกับถาม
มาที่หน่วยฝึกว่าเอายาอะไรให้เขากิน ผมก็ได้ให้แจ้งไปว่า ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาแล้วที่จะทาหน้าที่
พี่เลี้ยงและผู้ฝึกสอนที่ดี โดยให้กาลังใจ ชี้แนะ และมอบงานที่เหมาะกับเขา เพื่อให้เขาคงพฤติกรรมที่ดีนั้นไว้ตลอดไป
(๒) การสนับสนุนคนดีคนเก่ง การคัดเลือกคนเข้ามาช่วยทางานนั้น ผมยังได้ดาเนินการบางรูปแบบ
ในทุกจังหวัดและรูปแบบเฉพาะในบางจังหวัด
๑) สาหรับการคัดเลื อกคนเก่งในจังหวัดนครสวรรค์นั้น ได้ใช้วิธีจัดสรรงบประมาณผู้ว่า ราชการ
จังหวัดให้มหาวิทยาลัยเอกชนจัดในเรื่อง “การจัดทายุทธศาสตร์จังหวัด การวางแผนและการจัดการในสานักงาน”
ในลัก ษณะบรรยายและอภิปรายกลุ่ ม โดยให้ อาจารย์ช่ว ยเป็น แมวมองหาผู้มีแนวความคิดและประสบการณ์
จากที่สัมมนา ซึ่งจากการอบรมส่วนต่าง ๆ ประมาณ ๒,๐๐๐ คน หาคนเก่งมาได้ประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งได้นามาช่วยกัน
คิดพัฒนาจังหวัด ในอนุกรรมด้านต่าง ๆ และได้จัดสรรขั้นเงินเดือนพิเศษในบุคคลเหล่านี้ด้วย
๒) อีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้ในการสนับสนุนคนดีหรือข้าราชการที่ดีที่อยู่ใ นชนบทคือ การรับฟังข้อมูล
จากประชาคมหมู่บ้านโดยหลังจากประชาคมเริ่มตั้งหลักได้สัก ๓ – ๔ เดือน ผมก็ส่งคาถามไปว่าช่วยแจ้งผมมาหน่อย
ว่า ข้าราชการในระดับอาเภอและตาบลที่ท่านรักและอยากให้ อยู่ด้วยนาน ๆ มีชื่ออะไรบ้าง สั ก ๓ ชื่อ เรี ยงกันมา
และข้าราชการที่ไม่อยากให้อยู่ด้วยเลยชื่ออะไรบ้าง สัก ๓ ชื่อ ประชาคมก็จะทยอยแจ้งเข้ามาที่ตู้ ปณ. ระฆังพ่อเมือง
ผู้ว่าราชการจัง หวัด ทาให้ผ มสามารถมีบัญ ชีข้า ราชการที่ช าวบ้า นไม่พ อใจเพื่อ จะใช้ถ่ว งดุล การพิจารณา
ความดีความชอบของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ตรงกับสายตาชาวบ้าน และผมยังได้จัดขั้นเงินเดือนพิเศษให้กับข้าราชการ
ในบัญชีของชาวบ้านด้วย โดยจัดแบ่งจากความชอบของทั้งจังหวัด
(๓) การประเมินผลข้าราชการใน ๕ ระดับ ผมมีความคิดมาตลอดเวลาว่า เมื่อก่อนหน้า ในระบบเดิม
เรามีแต่ให้ข้าราชการมีความชอบหนึ่งขั้น หนึ่งขั้นครึ่ง หรือสองขั้น แต่ผู้บัญชาบัญชามักบ่นว่ามีขั้นไม่พอให้คนเก่งคนดี
ทั้ง หลาย ผมก็ม าถามตัว เองว่า แล้ว ทาไมเราต้อ งให้แ ค่ ๓ ระดับ นี้ ถ้า คนที่ทางานสัก แต่ทาเช้า ชามเย็น ชาม
ทาไมต้องได้หนึ่งขั้น ทาไมไม่ให้ครึ่งขั้น และคนประเภทที่สังกัดไม่เอาเลย ไม่อยากและเบื่อมาก ก็ทาไมต้องให้
ครึ่งขั้น เราสู้เก็บขั้นเหล่านี้ไปแบ่งให้คนดีคนเก่งไม่ดีหรือ ผมจึงได้ใช้หลักความดีความชอบเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับ ๐
ขั้น ๐.๕ ขั้น ๑ ขั้น ๑.๕ ขั้น และ ๒ ขั้น และให้นาไปใช้อ ย่า งจริง จัง ในการพิจ ารณาบาเหน็จ โดยขอให้
ผู้บังคับบัญชาต้องกล้าประเมินลูกน้องตามความเป็นจริง โดยยึดหลักว่า Reward กับ Punishment ต้องแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน ซึ่งหลังจากที่เน้นย้านโยบายอันนี้ เมื่อได้ไปสู่การปฏิบัติจริงก็ปรากฏว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้าราชการกรมที่ดินในส่วนกลางได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒ ขั้นทั้งปี จานวน ๔๖๑ คน ๑.๕ ขั้น จานวน
๒,๔๔๑ คน ๑ ขั้น ๑๕๖ คน ๐.๕ ขั้น จานวน ๕๖ คน และงดเลื่อนขั้น จานวน ๑๐ คน วิธีการเดียวกันนี้ผมก็ได้นาไปใช้
ที่จั งหวัดนครสวรรค์เช่นกัน ก็มี ข้าราชการที่ผู้ บังคับบัญชาเป็นคนเก่ง คนดี และกล้ าประเมิ น ทาให้ มี ข้าราชการ
ที่นครสวรรค์ได้รับการประเมิน ๐ ขั้นทั้งปีเช่นกัน ผลก็คือต้องออกจากราชการไป แต่ผมบอกผู้บังคับบัญชาเหล่านี้
ว่าต้องทาหลักฐานให้ชัดเจนเพื่อป้องกันในยามที่เขาอาจจะฟ้องศาลปกครอง จึงขอให้บัน ทึกให้ดี การมาสาย

- ๖๔๕ หรือ ขาดราชการ มีก ารมอบงานและไม่ไ ด้ง านตามกาหนด สิ ่ง เหล่า นี้ต้อ งบัน ทึก ให้ ล ะเอียด เพื่อที่จะเป็น
เครื่องป้องกันไว้แก้คดีเวลาอยู่ในศาลปกครอง
(๔) การคัดเลือกคนเก่ง คนดี เข้าสู่ระบบราชการ และขึ้นสู่ตาแหน่งบริหาร ซึ่งผมจะพูดถึง ๒ กรณี
ตัวอย่าง
๑) การด าเนิ น การสอบเข้ า รั บ ราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในจั ง หวั ด นครสวรรค์
เมื่อผมเดินทางไปรับงานในตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้สักประมาณ ๒ เดือน ก็มีการประกาศรับสมัครสอบ
ข้าราชการในสายงานที่มีวุฒิปริญญาตรี ซึ่งมีอัตราว่างทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ อัตรา แต่ปรากฏว่ามีผู้ มาสมัคร
ทั้งจากในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดรอบ ๆ นครสวรรค์ และที่อื่น ๆ รวมแล้วกว่าหมื่นคน ผมเดาได้ทันทีว่า ผู้สมัคร
จานวนหนึ่งจะต้องทาทุกวิถีทางที่จะให้สอบได้ หลั งจากนั้นไม่นานก็เป็นไปตามที่ผมคาด บัตรฝากมากันล้ นหลาม
แต่ บั ต รฝากมี ม ากกว่ า ที่ ผ มคิ ด คื อ มี จ านวนมากเกื อบเท่ ากั บอั ตราที่ ว่ าง ถ้ าผมให้ บั ตรฝากพวกนี้ ไปพอสมควร
ก็จะไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครสอบจานวนมาก ผมรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้ ถ้าให้ฝ่ายหนึ่งไป อีกฝ่ายก็ไม่น่าจะพอใจ
โดยเฉพาะในบรรยากาศการเมือ งที่ตึง เครีย ดของจังหวัด ผมเลยต้องตัดสิ นใจมอบให้ มหาวิทยาลั ยรามคาแหง
ซึ่งสันทัดในการออกข้อสอบแบบปรนัยเป็นผู้ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ รวมทั้ งการสอบสัมภาษณ์ โดยจังหวัด
ให้ข้อมูลเพียงขอบเขตความรู้ที่ต้องการ แล้วให้มหาวิทยาลัยรวมคะแนนจัดลาดับมาให้จังหวัด โดยผมประกาศ
ต่อหน้าที่ประชุมว่า จะขอทาอย่างโปร่งใส ตัวผมเองก็จะไม่ฝากใคร และไม่ขอรับฝากใครทั้งสิ้น
เมื่ อมหาวิ ทยาลั ย รามค าแหงส่ งผลคะแนนมาที่ ผ ม ผมก็ ป ระกาศผลสอบตามผลคะแนนทั นที
โดยเตรียมใจไว้แล้ วว่าจะต้องสร้างความไม่พอใจให้ กับเจ้าของบัตรฝากทั้งหลาย แต่ผ มคิดว่าผู้ฝาก แต่ละฝ่าย
จะต้องเช็คข้อมูลกันเองในภายหลังว่าเด็กของฝ่ายอื่นได้ไหม ถ้าทุกฝ่ายต่างไม่ได้เขาก็จะรู้กันเองว่า เราทาตาม
เนื้อผ้าจริง ๆ ก็จะทาได้แค่บ่นผู้ว่าราชการจังหวัด ลับหลังเท่านั้น และก็ไม่มีการร้องเรียนการสอบครั้งนี้แต่อย่างใด
และสิ่งที่เป็นตัวชี้ความโปร่งใสชัดเจนคือ หนังสือขอบคุณผมลงชื่อจากผู้สมัครสอบจังหวัดอื่น ๆ ที่สอบได้ประมาณ
๖๐ คน ที่บรรยายว่า “ไม่กล้าคิดว่าจะสอบได้เพราะมาสอบในจังหวัดอื่นและไม่มีเส้นมีสายแต่อย่างใด ถือว่าการสอบ
ครั้งนี้ทากันอย่างโปร่งใสจริง ๆ ขอขอบพระคุณ ” ซึ่งเพียงแค่นี้ก็สร้างความปลื้มใจให้กับผมที่ได้ให้โอกาสแก่เด็ก
พวกนี้ ถึงแม้จะรู้ว่าสร้างความไม่พอใจให้แก่เจ้าของบัตรฝากจานวนไม่น้อย ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทางาน
ในอนาคตของผมก็ตาม
๒) การคัดเลือกคนดีคนเก่งเข้าสู่ตาแหน่งบริหารของกรมที่ดิน เมื่อผมได้รับการแต่งตั้งให้มาดารง
ตาแหน่งอธิบดีกรมที่ดินนั้น ผมได้ถือโอกาสใช้จังหวะที่ข้าราชการมาแสดงความยินดีกับผมที่จังหวัด โดยตั้งคาถาม
กับข้าราชการกรมที่ดินที่มาไว้หลายข้อ แต่สองข้อที่สาคัญก็คือ เรื่องระบบการสอบ คาตอบของเรื่องระบบการสอบ
คั ด เลื อ กนี้ ก็ ชั ด เจนว่ า ข้ า ราชการรู้ สึ ก ว่ า ระบบการสอบคั ด เลื อ กมั ก ไม่ ค่ อ ยโปร่ ง ใส มี เ ด็ ก ผู้ ใ หญ่ แ ต่ ล ะสาย
มีเด็กนักการเมืองได้เป็นส่วนใหญ่ มีการใช้เงินประกอบด้วยในสัดส่วนไม่น้อย ผมจึงตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการสอบ
คัดเลือกแทนการสอบสัมภาษณ์ เพียงอย่างเดียว แต่ผมก็ได้ใช้วิธีโยนก้อนหินถามทางโดยประกาศแนวความคิดนี้
ในการสั มมนาผู้ บริ หารประจ าปี ของกรมที่ จั ดโดยอธิ บดี ที่ก าลั งจะเกษี ยณ และมี อดี ตอธิ บดี ๒ ท่าน และอธิ บดี
ในอนาคตคือผมร่วมด้วย เมื่อผมประกาศแนวคิดนี้ไป อดีตอธิบดีท่านหนึ่งซึ่งเคยจัดในลักษณะนี้รีบบอกว่าให้ระวัง

- ๖๔๖ ข้อสอบจะรั่ว เพราะเคยทามาแล้ว เพราะฉะนั้นผมจึงคิดในใจว่าผมจะทาให้ไม่รั่ว และเมื่อเข้ารับตาแหน่งแล้ ว
ก็มีข้าราชการอาวุโสบ่นว่าถ้าสอบความรู้ทางวิชาการแบบนี้คนแก่จะสู้เด็ ก ๆ ไม่ได้ ผมเลยตอบว่าผมมีวิธีที่จะให้
คะแนนที่คนแก่ก็จะมีแต้มต่อด้านอาวุโสด้วย ผมจึงต้องปรับปรุงระบบให้ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากคนนอกในสายอาจารย์จ าก ๓ มหาวิทยาลัย และจากสานักงาน ก.พ. เข้า มาร่ ว มด้ว ย
เป็นครั้งแรกของกรมที่ดิน และวางแนวทางในคัดเลือกขึ้นใหม่ โดยวิธีการเข้มขึ้น ได้แก่ สอบข้อเขียน จัดทาผลงาน
นาเสนอผลงานวิสัยทัศน์โดยพาวเวอร์พอยนต์ สอบสัมภาษณ์และประเมินคนละ ๓ บุคคล โดยถือเป็นการเอกซเรย์
ตัวบุคคลทั้งทางวิชาการ ประสบการณ์ ประวัติการทางานและความอาวุโสในระบบราชการ โดยมีหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังนี้ สอบข้อเขียน ๓๐ คะแนน
- ผมรู้อยู่แล้วว่า ข้าราชการกรมที่ดินจะมีสาย มีพวก มีกลุ่มอยู่มาก เพราะฉะนั้นโอกาสที่ข้อสอบ
จะรั่วก็เกิดจากการมีสาย มีลูกน้อง มีนาย ตรงนี้แหละผมก็ออกข้อสอบโดยจะต้องให้ไม่มีโอกาสที่จะไปบอกได้
การออกข้อสอบของผมจึงได้แต่งตั้งเป็นกรรมการออกข้อสอบ โดยคัดเลือกข้าราชการที่มีผลงานและมีประวัติดี
จานวน ๑๐ คน เป็นการลับและไม่รู้ล่วงหน้า เมื่อมีคาสั่งแล้วผมได้เชิญให้มาร่วมออกข้อสอบโดยไม่แจ้งว่าเชิญมา
ออกข้อสอบ แต่เป็นการแจ้งให้มารับประทานอาหารเย็นกับอธิบดีที่ ห้องประชุมกรม ก่อนล่วงหน้าวันสอบ ๑ วัน
กาหนดให้ ออกข้อสอบคนละ ๕ ข้อ และปิ ดผนึกพร้อมลงลายชื่อกากับ ส่ งให้ คณะกรรมการร่ว มกัน พิจารณา
และเรียบเรียงใหม่ในเวลา ๑ ชั่วโมงก่อนการสอบในวัน รุ่งขึ้น เรียบเรียงใหม่ทั้งหมด ๑๐ คน ๆ ละ ๕ ข้อ ก็เป็น
๕๐ ข้อ กรรมการจะมาเรียบเรียงใหม่ ให้เหลือ ๒ ข้อ เป็นสายทะเบียน ๑ ข้อ สายงานช่าง ๑ ข้อ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธี
ที่ป้องกันไม่ให้ข้อสอบรั่ว ได้ห รือถ้าหลุดไปได้ ก็เป็นส่วนเดียวของบางคนที่ออก แต่เมื่อรวมกันเข้าไปแล้วจะทาให้
ไม่มีประโยชน์มากนัก และผมได้ประกาศหน้าห้องสอบแล้วด้วยว่า ให้ตอบว่าจะนาความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติจริง
อย่างไร ย้าขอไม่ให้ตอบเฉพาะวิชาการล้วน ๆ เพราะไม่มั่นใจว่าท่านจะนาไปใช้อย่างไร
- การตรวจกระดาษคาตอบ กรรมการผู้ตรวจ ประกอบทั้งอาจารย์จากภายนอกและข้าราชการ
ภายในซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านความรู้ ประสบการณ์และซื่อสัตย์
- สอบสัมภาษณ์ ๔๐ คะแนน
(๑) ให้ คะแนนตามเอกสารผลการปฏิบั ติงานดีเด่นและข้อเสนอวิสั ยทัศน์ ๒๕ คะแนน
กรรมการผู้พิจารณาให้คะแนน จานวน ๖ คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผู้แทนจากสานักงาน ก.พ.
และข้าราชการกรมที่ดิน โดยข้าราชการจากกรมที่ดินที่มีอยู่นั้นรวมกันเป็นเสี ยงข้างน้อย พิจารณาให้คะแนน
จากเนื้อหาในเอกสาร
(๒) การให้ ค ะแนนน าเสนอผลการปฏิ บั ติ งานดี เ ด่ น และข้ อ เสนอวิ สั ยทั ศ น์ ใ นรู ป แบบ
พาวเวอร์ พอยนต์ ๑๕ คะแนน ซึ่งตรงนี้ ประสงค์จะตรวจสอบว่า เอกสารที่ ทามานั้น ผู้ สอบรู้ เรื่ องเองบ้ างไหม
หรือให้คนอื่นทาให้ทั้งหมด จากการตรวจให้เสนอพาวเวอร์พอยนต์และซักถามแล้ว กรรมการก็จะให้คะแนนตรงนี้
และสามารถจะกลับไปปรับคะแนนในเอกสารที่ให้ไปก่อนหน้านี้ได้ เมื่อพบว่าไม่มีความรู้เลยในสิ่งที่ส่งมา
(๓) การประเมิ นคุ ณลั กษณะของบุ คคล ๓๐ คะแนน โดยยึ ดการครองต าแหน่ งระดั บ ๗
๑๐ คะแนน การประเมินจากผู้บริหารระดับสูง ๒๐ คะแนน

- ๖๔๗ ผลการสอบนี้ปรากฏว่า ข้าราชการที่มีผลงานแต่ไม่ใช่เด็กนายและข้าราชการอาวุโสที่มีผลงาน
ดีเด่น ผลงานดีเป็นที่ยอมรับ ผ่านการสอบได้เป็นจานวนมาก และได้ผู้บริหารที่เป็นที่พึ่งพาของผู้ใต้ผู้บังคับบัญชาได้
ซึ่งเป็น ไปตามแนวพระบรมราโชวาทให้ส่ งเสริมคนดีได้ขึ้นปกครองบ้านเมือง วิธีการคัดเลื อกนี้ทราบว่า ผู้แทน
สานักงาน ก.พ. (นางบุษบา ไกรวิเชียร) ซึ่งภายหลังได้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. ได้เอ่ยชมเชยว่า
ส่ ว นราชการอื่ น น่ า จะยึ ด เป็ น แบบอย่ า งได้ ซึ่ ง กรมที่ ดิ น ได้ เ ขี ย นระบบทั้ ง หมดเป็ น ลั ก ษณะ Best Practice
ส่งสานักงาน ก.พ. ด้วย
(๕) การแก้ปัญ หากรณีก ารจัด ซื้อ เครื่อ ง GPS ของกรมที่ดิน ก่อ นที่ผ มจะมารับ ตาแหน่ง อธิบดี
กรมที่ดิน ผมได้เรียนแล้วว่า ผมได้ตั้งคาถามไว้ถามชาวกรมที่ดินที่มาแสดงความยินดีกับผมเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรี
ให้ไปนั่งกรมที่ดิน สิ่งที่ผมได้รับการร้องเรียนนอกจากเรื่องสอบที่ผมได้พูดก่อนหน้านี้แล้ว ก็มีเรื่องเครื่องค่าพิกัด
ด้วยสัญญาณดาวเทียม หรือเรียกว่าเครื่อง GPS ซึ่งใช้ในการรังวัดของเจ้าหน้าที่ที่ดิน มีปัญหามากเนื่องจากกล้อง
คุณภาพไม่ดี เสี ย บ่ อยและรั บ สัญ ญาณไม่ไ ด้ต ามที่กาหนดคุณ สมบัติไ ว้ ผมก็รับ ปัญ หานี้ไ ว้ และเมื่อ ผมมารับ
ตาแหน่งอธิบดีกรมที่ดินก็ได้สอบถามจากสานักกองที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องนี้ ก็ปรากฏว่า ข้อมูลยืนยันตรงกัน
ผมก็ถามว่าแล้วกล้องที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช้มาตั้งแต่เมื่อไร ก็ปรากฏว่ามาในช่วงก่อนหน้าที่ผมจะมารั บตาแหน่ง ๓ – ๔ ปี
ผมก็ถามว่าแล้วเดิมใช้กล้องอะไร เขาบอกใช้กล้องของประเทศในยุโรปซึ่งคุณภาพดีกว่า และใช้กันมานานแล้ว
หลั งจากนั้น ไม่นานก็เป็ นเวลาที่กรมจะต้องจั ดซื้อในปี ๒๕๔๙ เครื่องค่าพิกัดด้วยสั ญญาณดาวเทียมนี้ จานวน
๒๗ เครื่อง ด้วยวงเงินงบประมาณ ๕๖ ล้านบาท ผมได้รับทราบปัญหาก่อนหน้านี้ และได้ประกาศในที่ประชุมกรม
แล้ วว่าขอให้ ซื้อเครื่องนี้อย่างโปร่ งใส เพราะว่าผมได้รับคาบ่น จากผู ้ใช้มามาก เพื่อ ให้ผู ้บ ริห ารได้ท ราบทั่ว กัน ว่า
เรื ่อ งนี ้ผ มยืน ยัน เจตนาของผม และผมก็ได้ต รวจสอบข้อ มูล ให้ ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ ง ก็ป รากฏว่า มีร ายงานของ
คณะผู้ ต รวจติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ RTKGPS คื อ เครื่ อ งนี้ ที่ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ระหว่ า งวั น ที่
๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ได้รายงานว่า เจ้าหน้าที่รังวัดประสบปัญหาการใช้งานเครื่อง GPS เช่น ส่งสัญญาณวิทยุไม่ได้
รั บสั ญญาณดาวเที ยมได้ ขาด ๆ หาย ๆ ท าให้ ท างานได้ ไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมายของส านั กเทคโนโลยี ท าแผนที่
และในอดี ตกรมเคยซื้อกล้ องยี่ ห้ อ ข และ ค จากประเทศในยุ โรป ซึ่ งคุ ณภาพดีกว่ ากล้ อง ก ที่ ปัจ จุบั นซื้ อใช้กั นอยู่
ผมก็ ม าตรวจสอบต่ อ มาอี ก ว่ า แล้ ว เป็ น ไปได้ อ ย่ า งไรที่ เ ราเปลี่ ย นมาใช้ ยี่ ห้ อ ใหม่ ซึ่ ง คุ ณ ภาพด้ อ ยกว่ า ก็ ม าดู
คณะกรรมการพิจารณากาหนดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ซึ่งทาหน้าที่มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ คือแต่งตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗
ปรากฏว่า กรรมการชุด นี ้ท าหน้า ที ่ก าหนดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของครุภ ัณ ฑ์ท ุก เรื ่อ ง ตั ้ง แต่ซื ้อ วิท ยุ จนถึง ซื ้อ
แทรกเตอร์ แค่นี้ก็คงจะรู้แล้วว่า ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่า กรรมการแต่ละคนหรือ สองสามคนก็จะรู้เฉพาะเรื่องหนึ่ง
อีกสองสามคนอาจจะรู้อีก เรื่องหนึ่ง กรรมการชุดนี้ตั้ง ไว้ห ลายคน แล้ว ก็ไ ม่มีผู้เ ชี่ย วชาญ หรือไม่มีผู ้มีค วามรู้
เกี่ย วข้องกับกล้อง GPS เข้าไปร่วมด้วย ผมจึงได้แต่งตั้ง โดยเรียนเชิญ อาจารย์ชูเกียรติ วิเชียรเจริญ อาจารย์
ประจาภาควิชาวิศวกรรมสารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นกรรมการด้วย
ซึ ่ง อาจารย์ช ูเ กีย รติไ ด้ใ ห้ข ้อ เสนอแนะที่ ส าคั ญ ว่ า เสาอากาศของเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณ RTK Base Station
ควรใช้แบบเสาอากาศภายนอก เพื่อจะได้ ไม่ต้องนาตัวเครื่องไปวางตากแดดยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทาให้เครื่องมีอายุ
การใช้งานสั้นลง อาจารย์ชูเกียรติก็ยังเสนอแนะอีกว่า เสาอากาศของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม RTK Rover Station

- ๖๔๘ ควรใช้เสาแบบเสาอากาศภายนอกเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย เนื่องจากในการใช้งานต้องวางไว้บนเสา และต้อง
เคลื่ อ นย้ า ยตลอดเวลา หากใช้ อุ ป กรณ์ ที่ มี เ ครื่ อ งรั บ สั ญญาณและเสาอากาศเป็ นชิ้ นเดี ยวกั นจะมี น้ าหนั กมาก
และเป็นภาระในการเคลื่อนย้ายเมื่ออาจารย์ชูเกียรติได้เสนอแบบนี้ในคณะกรรมการชุดเดิมที่เขาตั้งกันมา ปรากฏว่า
กรรมการผู้ใหญ่บางท่านก็คัดค้านเห็นแย้ง ทั้งในแง่คุณลักษณะเฉพาะและเห็นว่า ยี่ห้อที่ตามคุณลักษณะเฉพาะใหม่
ราคาจะสูงกว่างบประมาณ คงทาไม่ได้ กรรมการท่านอื่นที่ไม่มีความรู้ ก็พลอยเห็นด้วยกับกรรมการที่แย้งไปด้วย
ผมจึงหาวิธีแก้ปัญหาคือ
๑) ขอให้อาจารย์ชูเกียรติบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
๒) ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดใหม่ โดยได้ยกเลิก
คณะกรรมการชุดเดิมที่แต่งตั้งในปี ๒๕๔๗ เนื่องจากปกติจะไม่ค่อยเห็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแบบนี้คือ ชุดเดียว
ซื้อทุกอย่าง ผมจึงให้แต่งตั้งตามระบบที่ใช้กันอยู่ทุกกรมคือ ให้ได้มีกรรมการที่มีความรู้ความชานาญในการกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เป็นรายครุภัณฑ์ไป โดยในกรณีของเครื่อง GPS นี้จะมีอาจารย์ชูเกียรติร่วมเป็นกรรมการด้วย
และให้กาหนดเปลี่ ยนแปลง แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม หรือ GPS
แบบจลน์
๓) และแต่ง ตั้ง คณะกรรมการชุด เดีย วกัน นี้ เพื่อ กาหนดขอบเขตงานหรือ TOR และร่า ง
เอกสารประกวดราคา และร่างประกาศเชิญชวนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
๔) อนุ มัติคุณสมบั ติของกล้ อง GPS ตามที่คณะกรรมการร่างขอบเขตงานได้กาหนดและประกาศ
ในเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งปรากฏว่ามีบริษัท ๒ แห่ง คัดค้าน
คุณสมบัติค รุภัณ ฑ์ที่ค ณะกรรมการกาหนด ผลการพิจ ารณาปรากฏว่า คณะกรรมการยืน ยัน ตาม TOR เดิม
เพื่อให้ได้กล้ องคุณภาพสูงเหมาะสมกับการใช้งาน
๕) ผมได้เชิญผู้ ที่มาซื้อซองทั้งหมด และประกาศต่อหน้าข้าราชการและผู้ที่มาซื้อซองทั้งหมด
ให้ทราบว่า งานนี้ไ ม่มีก ารช่ว ยเหลือ ไม่มีน อกมีใ นทั้ง สิ้น ขอให้ป ระกวดราคาโดยสู้กัน ให้เ ต็ม ที่ เพื่อ ให้ไ ด้
ราคาที่ดีที่ส ุด โดยมี คุณ ภาพตามที่เ รากาหนดในคุณ ลัก ษณะเฉพาะ เพื่อ ให้ค วามมั่น ใจกับ ผู ้ซื้อ ซองทุก ท่า น
ว่าไม่ต้องเป็นห่วงใด ๆ เรื่องการที่จะมีผู้ใหญ่ไปช่วยใคร บริษัทไหน
ผลของการด าเนิ น การในท้า ยที่สุ ด กรมที่ ดิน สามารถดาเนิน การจั ดซื้ อกล้ อง GPS ยี่ห้ อ ข
โดยวิธี E-auction ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่ายี่ห้อ ก ซึ่งเป็นยี่ห้อที่กรมที่ดินมีไว้ใช้งานก่อนหน้านี้ จานวน ๒๗ เครื่อง
ในราคา ๔๕,๙๐๐,๐๐๐ บาทเศษ จากวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๖ ล้านบาท ทาให้กรมที่ดินสามารถประหยัด
งบประมาณจานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๖ ของยอดเงินงบประมาณ นอกเหนือจาก
การประหยัดงบประมาณแล้ว การดาเนินงานอย่างโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทาให้กรมที่ดินได้กล้อง GPS ที่มีคุณภาพสูงไว้ใช้งาน ซึ่งกว่าจะสาเร็จได้ใช้เวลาร่วม
๘ เดื อน ในการเปลี่ย นแปลง (Change Management) แบบไม่เ กรงใจคนเก่า แต่ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสาคัญ และเท่าที่ผมตรวจสอบดูแล้วจนถึงวันนี้ทราบว่ากรมที่ดินก็ยังคงซื้อยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงลักษณะนี้ใช้อยู่

- ๖๔๙ ๒.๑๑ การทางานอย่างมีระบบ อดีต ปัจจุบันและอนาคต
การทางานให้เกิดความสาเร็จและมีความยั่งยืนได้นั้น ต้องสร้างระบบขึ้นมา มิใช่ทุกอย่างฝากไว้กับ
ผู้นาคนเดียว ต่อให้ผู้นาดีและเก่งอย่างไร เก่งเพียงใด พอย้ายไปสิ่งที่ทาอยู่ก็ไม่มีใครทาต่อ และกระทรวงมหาดไทย
ก็ถูกบ่นจากประชาชนก็เรื่องนี้ คือของดี ๆ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งทาไว้ คนใหม่มาไม่ทาต่อ กระทรวงก็ทา
อะไรไม่ได้ เพราะไม่ได้สร้างระบบขึ้นมารองรับ ผมจะขอพูดถึงเรื่องนี้ใน ๒ มิติ คือ มิติเมื่อเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
และเมื่อเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มีโอกาสชี้แจงนโยบายต่อผู้ว่าราชจังหวัดทั้งหลายไว้ว่าจะสร้างระบบ
อะไรขึ ้น มาบ้า ง แม้ จ ะไม่ มี โ อกาสท าเนื่ อ งจากระยะเวลาที่อ ยู่ สั้ นเกิ น กว่ า จะท าได้ เพราะการแทรกแซงของ
ฝ่ ายการเมื องในข้ อหาสั่ ง ผมซ้ายหั น ขวาหั น ไม่ไ ด้ ผมจึ งอยากฝากสิ่ ง ที่ผ มประกาศไว้ห ลาย ๆ ข้อ เป็ นแนวคิ ด
ให้แก่นักปกครองรุ่นต่อไปลองพิจารณาดู
(๑) การจัดระบบบริหารงานเมื่อเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
นอกเหนื อ จากระบบต่ า ง ๆ ที่ กล่ า วมาข้า งต้น แล้ ว เช่ น ระบบการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ในรู ป ประชาคมหมู่ บ้ า น ระบบการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ระบบการแก้ ปั ญ หาความยากจน
และการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น สิ่งที่สาคัญคือการบริหารและวางระบบการทางาน ซึ่งมีระบบงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ ผู้เขียนได้เริ่มฟังจากข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนหลัก ๆ ของจังหวัด มูลนิธิสมาคมเพื่อสังคม ประธานกลุ่มอาชีพหลัก ๆ กานัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ปราชญ์ชาวบ้าน NGO หลัก ๆ กลุ่มสตรี
ผู้แ ทนองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เป็น ต้น โดยผู้เ ขีย นได้เ ชิญ มาสัม มนาในเดือ นสิง หาคม ก่อ นวัน เข้า รับ
ตาแหน่ง (๑ ตุลาคม ๒๕๔๖) ตามนโยบายรั ฐบาลสมั ยนั้ น ที่ กาหนดให้ ผู้ ได้ รับการโยกย้ ายไปหาข้ อมูลล่ วงหน้ า
เพื่ อหาแนวทางการท างานก่ อ นเข้ า รั บ ต าแหน่ ง ผู้ เ ขี ย นจึ ง ได้ ไ ปศึ ก ษาข้ อ มู ล ล่ ว งหน้ า จากแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
ถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัด และศึกษาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการศึกษาต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จั ง หวั ด นครสวรรค์ และได้ แจ้ ง ให้ จั ง หวั ด เชิ ญ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มาสั ม มนา
โดยแบ่งหัวข้อการสัมมนาไปตามสาขา อันประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความสงบเรียบร้อย และให้สถาบันราชภัฏจัดวิทยากรกระบวนการมาเป็นผู้ดาเนินการสัมมนาในแต่ละกลุ่มย่อย
โดยกาหนดขั้นตอนการสัมมนาเป็นดังนี้
- หนึ่ งชั่วโมงแรก เป็ นการพบปะของผู้ ว่ าราชการจังหวัดคนใหม่ ฟั งปัญหาด้านต่ าง ๆ โดยรวม
จากเวทีใหญ่
- แบ่งกลุ่ม ชั่วโมงหลังจากนั้นถึง ๑๕.๐๐ น. จะแบ่งกลุ่มสัมมนาเป็น ๔ สาขาตามที่ผมจัดไว้แล้ว
เพื่อให้อภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เขาเห็น หลังจากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ให้เสนอผลการระดมสมอง
ของแต่ ล ะกลุ่ ม และอภิ ป รายอี ก ครั้ ง ในเวที ใ หญ่ ผมได้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ในหนึ่ ง ชั่ ว โมงแรกของที่ ประชุ มว่ า
ผมไม่มีนโยบายเฉพาะของผม แต่นโยบายในขณะนี้ของผมคือ สิ่งต่าง ๆ ที่ท่านทั้งหลายอยากให้ผมมาช่วยพัฒนา
บ้านของท่าน จึ งขอฟังปั ญหาโดยรวมก่อ น และหลั งจากนี้ก็ขอให้ ไปถกกัน ในรายละเอียด และมาคุยสรุปกั น
ในตอนเย็นอีกรอบหนึ่ง

- ๖๕๐ ผลจากการสัม มนาวัน นั ้น ผม ได้ก รอบข้อ มูล ปัญ หาของประชาชน ข้อ คิด เห็น
ในการแก้ปัญหาที่ผมได้นามาประกอบในการทายุทธศาสตร์จังหวัดต่อไป
เมื่ อจั ดท าร่ างยุ ทธศาสตร์ เสร็ จแล้ ว และผ่ านการพิ จารณาของคณะกรรมการบริ ห ารจั งหวั ด
แบบบูรณาการแล้ว ผมได้เชิญตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน มวลชน และองค์กรต่าง ๆ มาประชุมกันอีกรอบหนึ่ง
ประมาณ ๔๐๐ กว่าคนจากทุกพื้นที่ เพื่อรับรองและรับทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดบ้าง
ก่อนที่จะนาเสนอรัฐบาล โดยผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งในการพิจารณานั้น
จังหวัดนครสวรรค์ไม่ถูก ขอให้แก้ไขยุทธศาสตร์แต่อย่างใด และเมื่อบริหารงานในระบบจังหวัดแบบบูรณาการ
ครบ ๑ ปี ผมก็ไ ด้ร ับ รางวัล ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดแบบบู รณาการดี เด่ น และได้ รั บทุ นเพื่ อไปเพิ่ มพู นวิ สั ยทั ศน์
ยั งต่างประเทศ ซึ่งผู้ เขี ยนได้เลื อกเพื่อไปอบรมที่ม หาวิท ยาลัย ฮาร์ว าร์ด ประเทศสหรัฐ อเมริก า และได้ผ ่า น
การคัดเลือกให้เข้าไปร่ว มหลักสูตร Senior Managers in Government หรือจะเรียกภาษาไทยก็คือ ผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐบาล
๒) ระบบการบริ หารงานจั งหวัด เมื่อได้ทาเค้าโครงของยุทธศาสตร์จากภาคส่ว นต่าง ๆ แล้ ว
รัฐบาลกาหนดให้มีคณะกรรมการจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดเอาแต่ยึดความคิด
ของตัวเองเป็นใหญ่ ซึ่งผมได้นาภาคีต่าง ๆ มาร่วมถึง ๘ ภาคีด้วยกัน คือ
๑. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่สาคัญหลัก ๆ และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด ในเรื่องที่จะผลักดันเท่านั้น
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจะเอานายก อบจ. ๑ คน และนายกเทศมนตรีที่ใหญ่ที่สุด
เป็นตัวแทนท้องถิ่นคนใดคนหนึ่งก็ได้ หรือทั้งสองคนก็ได้ หรืออาจจะเอาตัวแทน อบต. อีก ๑ คนก็ได้
๓. ภาคเอกชนที่เป็นองค์กร เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ในแต่ล ะพื้นที่ นอกจากนี้
หากมีกลุ่มอาชีพใหญ่ ๆ เช่น กลุ่มชาวไร่อ้อยใหญ่ก็ให้เชิญมาร่วม ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์มีชมรมโรงสีซึ่งใหญ่ มาก
ผมก็ได้นาเข้ามาในภาคีที่ ๓ นี้
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคนที่เก่งเฉพาะตัว เช่น ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ ที่สุดในจังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของภาคเหนือ และอาจารย์ที่เก่งทางการบริห ารของมหาวิทยาลั ยมหิดล
วิทยาเขตนครสวรรค์
๕. สถาบัน วิช าการ อัน นี ้เ ป็น รายสถาบัน ซึ ่ง อาจจะเชิญ อธิก ารบดีเ ข้า มา จัง หวัด
นครสวรรค์มี ๗ แห่ง ก็เชิญเข้ามา ๒ แห่ง
๖. NGO ในจังหวัด ก็เลือกเอาที่เป็น NGO หลัก ๆ เข้ามาช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง ผมไม่เคย
มีปัญหากับ NGO จังหวัด มีแต่จะมาร่วมกันทางานกับผมได้เป็นอย่างดี
๗. กลุ่ มนัก ธุ ร กิจ หนุ่ม สาวที่ ช่ว ยพ่อ แม่ท ากิ จการอยู่ ผมนามาร่ ว มที มกั นพั ฒ นาจัง หวั ด
ใน ก.บ.จ. นี้ ซึ่งกลุ่มหนุ่มสาวนี้ทางสานักงาน ก.พ. ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี และได้เชิญไปบรรยายด้วย
๘. ปราชญ์ชาวบ้าน ผมคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านทั้งจังหวัดมา ๕๐๐ คน ดังได้กล่าวมาแล้ ว
ประธานของปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเลือกตั้งกันมา ผมเอามาอยู่ใน กบจ. เพื่อมาพูดแทนชาวบ้าน เพื่อเอาไว้คอยถ่วงดุล

- ๖๕๑ หรือให้ข้อคิดเห็นเวลาที่ส่วนราชการที่ทาโครงการที่เกี่ยวกับชาวบ้า นเน้นเฉพาะเกษตรและของพาณิชย์ จะถาม
ความคิดเห็นชาวบ้านผ่านปราชญ์คนนี้ ว่าอย่างนี้ควรจะทาได้หรือไม่ได้
ซึ่งผมทราบเป็นการภายในจากสานักงาน ก.พ.ร. ว่า จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีภาคี
มาร่วมใน กบจ. มากที่สุด และมีจานวนครั้งของการประชุม ก.บ.จ. มากที่สุด คือ เกือบทุกสัปดาห์ โดยที่การประชุม
ต้องถี่มากเพราะเหตุว่า การทางานตามยุท ธศาสตร์แ ละประเด็น ยุท ธศาสตร์นั้น จะกาหนดให้เ ป็น ระบบ
Matrix คือ ให้ เจ้ าภาพที่เป็ นเจ้ าของเนื้ องานมากที่ สุ ด เป็ นทั้ งประธานและเลขานุ การ และให้ ส่ วนราชการอื่ น
ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคเอกชนคนหนุ่มคนสาว และตัวแทนกลุ่มมวลชนอื่น ๆ ไปร่วมกันอยู่ในคณะทางานที่เป็น
เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละเรื่อง ไปช่วยกันคิดในคณะทางานนี้ให้สาเร็จ และให้นาเสนอความคิดเห็นนี้
ต่อคณะกรรมการ กบจ. โดยตรงไม่ต้ องผ่านสายการบังคับบัญชาปกติ เราจึงต้องใช้การประชุมทุกอาทิตย์
ซึ่งจะทาให้งานออกเร็วมาก มากกว่าปกติที่เขาทากัน เพราะว่าถ้าขืนไม่ทาเช่นนี้ รอให้คณะทางานในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์เสนอผ่านสายการบังคับบัญชา คือ สายหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจะทาให้
งานทั้งหมดไปติดช้าอยู่ เพราะฉะนั้น การใช้วิธีนี้จึงจาเป็นต้องประชุมทุกอาทิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดก็นั่งอยู่
หัวหน้าส่วนราชการก็นั่งอยู่ หมด ใครมีความเห็ นอะไรก็เสนอกันให้ จบในที่ประชุม แล้วไปเสนอเรื่องได้เลยให้จบ
เพราะฉะนั้น ลักษณะอย่างนี้จึงเป็นการเปลี่ยนระบบการทางานตามสายการบังคับบัญชาที่เคยทากันอยู่
๓) การริเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) เนื่องจากนโยบาย
รัฐ บาลต้อ งการให้จ ัง หวัด เป็น เจ้า ภาพในระดับ พื ้น ที ่ ( Area Approach) และมีอ งค์ก รระดับ จัง หวัด คื อ
คณะกรรมการ ก.บ.จ. แล้ว แต่การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลในพื้นที่ จาเป็นต้ องมีองค์กรในพื้นที่รองรับ
การบูรณาการการทางานของภาคส่วนต่าง ๆ ด้วย แต่ ไม่มีกาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี จังหวัด
นครสวรรค์จึงริเริ่มให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ก.บ.อ. หรือคณะกรรมการบูรณาการระดับอาเภอเป็นจังหวัดแรก
ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๘ โดยนายอาเภอเป็นประธาน และคณะกรรมการมีองค์ประกอบและหน้าที่คล้ายคลึงกับ ก.บ.จ. ด้วย
และผู้ เ ขี ย นได้ น าเสนอแนวคิ ด นี้ ไ ปยั ง นายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ผลให้ มี ก ารก าหนดเพิ่ ม เติ ม ไว้ ใ นระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมา
การจัดตั้ง ก.บ.อ. ในครั้งนี้นั้นเพื่อให้นายอาเภอสามารถทางานได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ จึงได้มีการพัฒนา
และให้ความรู้แก่นายอาเภอ พร้อมทั้งมอบอานาจและการสั่งการในการอานวยการที่สาคัญ ๆ คือ
๑. การมอบหมายให้อาเภอ/กิ่งอาเภอ รับผิดชอบโครงการที่เสนอของบประมาณตามที่ ก.บ.จ.
อนุมัติ
๒. การมอบอานาจในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ
หรือจากสาธารณภัยในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งระเบียบกาหนดไว้อย่างน้อย ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. การมอบอานาจในด้านพัสดุ ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ๖๕๒ นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบบูรณาการระดับจังหวัดกั บอาเภอ โดยก าหนดให้ ส่ วนราชการ
ในระดับจังหวัดที่ไม่มีหน่วยงานในระดับพื้นที่อาเภอ ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกับอาเภอ ซึ่งมีกิจกรรม
ที่ ประสานงานนั บตั้ งแต่ การมี โครงการที่ ด าเนิ นการในพื้ นที่ อ าเภอ รวมทั้ งการรายงานผลและปั ญหาต่ ออ าเภอ
และกิ่งอาเภอด้วย
๔) การมอบอานาจให้รองว่าราชการจังหวัดแบบ ๓ มิติ ในระบบ Matrix เพื่อให้การผลักดัน
ยุทธศาสตร์และภารกิจปกติสามารถผสมผสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ในทุกพื้นที่จังหวัด ผมจึงได้แบ่งหน้าที่ให้แก่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมอาเภอและการตัดสินใจดังนี้
๑. แบ่งตามโครงสร้ า งหน้าที่ ห รือฟังชั่น (โดยกาหนดหน้าที่และความรับผิ ดชอบเป็นราย
หน่วยงาน ในสายงานรองผู้ว่าราชการจังหวัด
๒. แบ่งตามภารกิจ (Agenda) คือแบ่งตามความรับผิดชอบ ตามยุทธศาสตร์ที่จังหวัดกาหนดไว้
รวม ๑๘ ยุทธศาสตร์
๓. แบ่ ง ตามพื้ น ที่ (Area) โดยก าหนดพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบและก ากั บ ดู แ ลในแต่ ล ะโซน
โดยในแต่ละโซน (๕ อาเภอ) ภายใต้ความรับผิดชอบของรองผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องบูรณาการภารกิจต่าง ๆ
ลงในพื้นที่ตรงนี้ให้สัมฤทธิ์ผลได้ด้วย
รูปธรรมจากการจัดระบบแบบนี้จะทาให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถรู้ทุกยุทธศาสตร์
จากที่ประชุม กบจ. และรู้ลึกในยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบ และรับผิดชอบ กากับ ทุกยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ
ในทุกพื้นที่อาเภอในความรับผิดชอบด้วย
นอกจากนี้ ผมยังได้มอบอานาจในเรื่องการพัสดุให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัด ดังนี้
๑. เพื่อให้การบริหารงานดาเนินไปด้วยอย่างรวดเร็ว ผมได้มอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการ
จัง หวัด เต็ มวงเงิน ที่ ผู้ว่ า ราชการจั งหวั ด มี อานาจ ผมมีเงื่ อนไขเพี ยงขอให้ ด าเนิน การตามระเบีย บกฎหมาย
หากมีการร้องเรียนขึ้นมาผมไม่สามารถช่วยได้
๒. มอบอานาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จากการที ่ผ มได้ผ ลัก ดัน ให้ม ีก ารท างานกัน อย่า งจริง จัง ทั ้ง ในระดับ จัง หวัด คื อ
ทั้ง รองผู้ว่า ราชการจัง หวัด ทั้งหมดและนายอาเภอ ปรากฏว่า รองผู้ว่า ราชการจัง หวัด ซึ่ง ย้ายจากนครสวรรค์
และไปขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อื่นได้กลับมาบอกว่า ทุกอย่างที่ทากันที่จังหวัดนครสวรรค์ท่านได้นาไปใช้หมด
นายอาเภอที่ย้ายไปเป็นนายอาเภอเมืองที่จังหวัดนครปฐม ก็โทรกลับมาบอกว่าความที่ถูกเคี่ยวไว้ เยอะที่นครสวรรค์
เมื่อไปอยู่ที่นครปฐมกลายเป็นคนเก่งที่สุดในหมู่นายอาเภอที่รู้เรื่องยุทธศาสตร์ สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า เมื่อคนที่เขา
ทางานหนักอยู่กับผมเมื่อย้ายออกจากผมไปเขาจะรู้เองว่าการทางานหนัก อย่า งนี้ทาให้เขาจะไปเก่ง ในที่อื่น ๆ
จะเป็นประโยชน์กับตัว เขาด้ว ยในการทางานไปข้างหน้า

- ๖๕๓ ๕) การผนึกกาลังภาคเอกชนหนุ่มสาวมาร่วมกันพัฒนา
ผมได้ ดึ ง พลั ง ของคนหนุ่ ม สาวที่ มี ค วามรู้ เ พื่ อ มาร่ ว มในการพั ฒ นาจั ง หวั ด ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
ก็คือที่สกลนครและที่นครสวรรค์ เรีย กว่า กลุ่ม Young Community Leader (YCL) หรือกลุ่มผู้นาชุ มชน
รุ่นหนุ่มสาว ด้วยแนวคิดที่ว่ากลุ่มคนอัจฉริยะนี้มีอยู่ทุกจังหวัด ซึ่งมักเป็นรุ่นลูกของผู้ประกอบกิจการในจังหวัด
และยังเป็นรุ่นที่ไฟแรง มีความรู้ในหลายสาขา และอยากเห็นบ้านเมืองของเขาเจริญ หากนามาร่วมพัฒนาบ้านเมือง
เขาเองได้ก็จะเป็นแรงบวกที่มีพลั งมาก นอกจากนี้เด็กกลุ่มนี้ ยังจะเรียนรู้ประสบการณ์ในการทางาน เพื่อทางาน
พัฒนาบ้านเมืองของตนเองต่อไปอย่างยั่งยืน ไม่ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เปลี่ยนแปลงไปจะสนับสนุนหรือไม่ก็ตาม
ผมจึงได้หารือแกนนาชุมชนในจังหวัด เพื่อสรรหาตัวกลุ่มหนุ่มสาวรุ่นลูกมา และให้ รองศาสตราจารย์ ดร. นิกร วัฒนพนม
แห่งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นาธุรกิจและชุมชนมาสร้างทัศนคติในการทางานเพื่อส่วนร่วม และหลังจากนั้นก็จะเข้ามา
ร่วมกันทางานกับจังหวัด โดยที่จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดให้ประธานของกลุ่ม YCL เข้ามาอยู่ใน กบจ. ส่วนสมาชิก YCL
ก็เข้าร่ วมในคณะทางานยุทธศาสตร์ที่ตนมีความถนัด โดยเฉพาะการช่ว ยงานแผนการจัด ทาระบบ Logistic
เพื่อช่ว ยลดต้น ทุนการส่ง ข้า วไปสู่ต่า งประเทศ นอกจากนี้ กลุ่ม YCL ยัง ได้ข อความช่ว ยเหลือ จากสถานทูต
ต่า งประเทศ โดยขอให้ผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด ไปด้ว ยเพื่อ รับ รอง การทางานของกลุ่ ม และได้รับ งบประมาณ
ความช่วยเหลือมาทาการศึกษาพัฒนาตัวเมืองนครสวรรค์ด้วย
ผู้เขียนได้รับทราบข้อมูลว่า หลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูงของ ก.พ. ได้เชิญกลุ่ม YCL
มาบรรยายถึงความเป็นมาและระบบการทางานมาจนปัจจุบัน ซึ่งกลุ่ม YCL ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า กลุ่มนี้เกิดขึ้น
ด้วยการสนับสนุนของ ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ ซึ่งเป็นความภูมิใจที่กลุ่ม YCL ยังให้เกียรติผมแม้ผ่านมาหลายปีแล้ว
ส่วน YCL ของจังหวัดสกลนคร ซึ่งก่อตั้งในยุคผมเช่นกัน ทุกวัน นี้ก็ยังทางานช่ว ยพัฒ นาด้านการศึกษาในด้าน
การเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ และช่วยเหลือกิจกรรมด้านศาสนาอีกด้วย
(๒) ระบบที่ได้ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทา
ผู้เขียนได้ชี้แจงนโยบายในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดที่สาคัญในหลายเรื่องที่ควรทาดังนี้
๑) การทาปฏิทินการวางแผนจังหวัด ผมได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในสาระสาคัญดังนี้
“ผมอยากจะฝากเรื่องการวางแผนจังหวัด เพราะอยากให้ท่านทาปฏิทินการวางแผนจังหวัด
ให้เริ่มทาของปี ๒๕๕๔ แต่จะต้องเตรียมโครงการระดับหมู่บ้านตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๒ โดยให้ระดับหมู่บ้าน
ระดับชุมชน ประชาคม ประชุมกันเพื่อเอา Needs คือความต้องการของเขาขึ้นมาเรียงและพิจารณากันที่ระดับตาบล
และอาเภอให้จบ ทาเป็นแผนของอาเภอว่าจะทาอะไรบ้าง อาจจะให้เวลาตรงกระบวนการที่หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
ประมาณ ๒ – ๓ เดือน เสร็จเดือนพฤษภาคม และมาพิจารณาที่จังหวัดอีกรอบหนึ่งใช้เวลาประมาณ ๒ – ๓ เดือน
ถ้าเริ่มทาอย่างนี้จะมีเวลากรองอีกเยอะ กรองให้เห็นว่าที่จาเป็นจริง ๆ อยู่ตรงไหน เรียงลาดับกันอย่างไร ทุกวันนี้
เราทางบประมาณจัง หวัด และแผนแบบน้าร้อ นลวกปาก เพราะมัว แต่ร อนโยบายซึ่งมักจะมาแบบด่ว น ๆ
แต่จริง ๆ แล้วกระทรวงมหาดไทยสั่งเองได้เพราะกระบวนการนี้อยู่กับเราทุกปี ถ้าเราเตรียมการเองโดยเดือนมีนาคม
แจ้ งทุกอาเภอประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ปัญหามีอะไรบ้างบอกมา เรียงมา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ แล้ วมากรอง
ที่ตาบลและอาเภอ จากนั้นนาความจาเป็น ที่ได้มา ที่จังหวัดโดยแบ่งว่ าเรื่องน้ามีเท่าไร เร่งด่วนตรงไหน เรียงกันไป

- ๖๕๔ เรื่องพืชไร่มีเท่าไร แบ่งเป็นประมาณ ๔ – ๕ สาขาการพัฒนา แล้วจึงจะเอาไปทางบประมาณ ประเด็นที่ทาอย่างนี้
ก็เพื่อจะใช้งานใช้เงิน อย่ างไรให้ ได้ตรงปั ญหาเร่งด่วนของชาวบ้าน สมัยผมทาที่จังหวัดนครสวรรค์ ผมจะมีบัญชี
ทุกหมู่บ้ าน เอาเพียง ๑๐ ปั ญหาเป็ นรายหมู่บ้าน ทั้งจังหวัดจะมีปัญหาประมาณ ๑๕,๐๐๐ ปัญหา นามากรอง
แล้วเรียงลาดับแล้วแยกเป็นเรื่อง แบ่งเป็นสาขา ๆ เมื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( ส.ส.)
ขออะไร ผมก็ จ ะบอกว่ า เอาเล่ ม บั ญ ชี ข องผมไปดู ด้ ว ยและขอให้ อ ยู่ ใ นเล่ ม นี้ เพราะชาวบ้ า นเขาขออย่ า งนี้
ถ้าขอนอกเหนือจากนี้ ผมต้องเชิญประชาคมมาคุย แล้วต้องคุยกับเขาเองนะ ถึงแม้ว่าจะโดน ส.ส. ต่อว่าบ้างตามสมควร
แต่เขาก็โค่นผมไม่ลง เพราะประชาชนอยู่ข้างผม ศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มสตรี ชุมชนชาวไร่อ้อย อยู่ข้างผมทั้งหมด
เพราะฉะนั้น กระบวนการนี้นอกจากได้ใจประชาชนแล้วยังทาให้มีประชาชนเป็นพวกอีกด้วย”
๒) การส่งมอบงาน ผมได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า
“ผมอยากให้ส่งด้วยเนื้องานว่าทาอะไรมา แล้วท่านคิดว่าในอนาคตเมื่อท่านไปแล้วควรทา
อะไรต่อ เช่น เรื่องยาเสพติดที่โ รงเรียน ผมฝึกอบรมครูทั้งหมด ทาไปเท่าไรแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดคนต่อไป
ควรจะไปต่อเรื่องครูอย่างไร พอเราออกมาครูก็วังเวง เพราะทากันจนยาเสพติดที่ขายข้างรั้วโรงเรียนหายไปหมด
ท ามาด้ ว ยกั น โดยตลอด เขาก็ อ ยากเห็ น ระบบการท างานต่ อ เนื่ อ งกั น เพราะฉะนั้ น ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
จะต้องมีสานักงานจังหวัด หรือใครคอยดูว่าท่านเร่งงานอะไรบ้าง ของเดิมสภาพเดิมเป็นอย่างไร และระบบปัจจุบัน
ที่ทาไป ทาไปอย่างไร เมื่อผมย้ายจากนครนายก ผมได้ทาสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ส่ งนายกรั ฐมนตรี แ ละส่ ง กระทรวงด้ ว ย เพราะหวั ง ว่ า จะมี ใ ครเอาแนวคิ ด ไปปฏิ บั ติ จ ริ ง จั ง บ้ า ง ผมขอฝาก
สานักนโยบายและแผนว่าต้องเริ่มหาวิธีที่จะรู้ว่างานดี ๆ ในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่งจะย้ายไปมีอะไรบ้าง
เพื่อให้ท่านที่กาลังจะไปนั่งต้องรู้ด้วย แล้วอะไรที่ชาวบ้านชอบใจ แล้วกระทรวงเราจะรู้ได้อย่างไร ก็น่าจะให้ออก
แบบสอบถามถึงประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออีกสัก ๑๐ องค์กร
หรื อกลุ่ มมวลชน ถามว่ าผู้ ว่ าราชการจั งหวัด คนเก่ าท าอะไรที่ เป็ นนโยบายดี ๆ แล้ว ประชาชนชอบใจ พอใจ
ให้แจ้งมาที่กระทรวง เราก็จะได้รู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ไปแล้วรู้ไหม ได้ทาต่อไหม เพราะตรงนี้สาคัญมาก
เราถูกบ่นกันมามากเรื่องนี้ แล้วงานไม่ต่อเนื่องเวลาผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยน บางคนก็กลัวจะไม่ดังเท่าคนเก่า
อะไรที่คนเก่าทาไว้ดี ๆ ต้องไม่ไปทาแข่ง ต้องไปทาที่คนเก่าเขาอ่อน จึงทาให้ของเก่าที่เขาทาไว้ดีไม่ไปทาเต็มเม็ด
เต็มหน่วย ทาไมไม่ทาทั้งสองอย่างล่ะ อะไรที่เขาทาดีก็ทาต่อไป ตัวท่านจะเริ่มอะไรก็ว่าไป”
การท างานท่ านต้ องให้ ลู กน้ องบั นทึ กไว้ บ้ าง เมื่ อท่ านย้ ายจากจั งหวั ดนี้ ผมต้ องการส่ งมอบงาน
ที่เป็ นเนื้ องาน ไม่ต้ องการส่ งมอบตู้ เอกสาร มอบวงเงิ น มอบข้าราชการกี่คน ขอให้ ส่ งมอบเนื้ องาน แล้ วผมจะคุ ย
กับส านั กนโยบายและแผนเรื่ องแบบฟอร์ ม สมัย เป็ นผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ดคื อจั งหวั ดนครนายก ผมส่ ง เนื้ องาน
เช่น การท่องเที่ยว จะบอกตอนผมมาสภาพเป็นอย่างไร ผมทาอะไรบ้าง ผมจัดงานนครนายกมรดกธรรมชาติ
ครั ้ง แรกของนครนายก กราบบั งคมทู ล เชิ ญสมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ดา สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ในงาน
ท่านเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคเอกชนเป็นเวลา ๒ ชั่วโมง มีชมรมท่องเที่ยวมาช่วยทางาน ในอนาคต
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ควรทาอะไรบ้าง ผมบรรยายไว้หมด ที่ยัง ขาดตกบกพร่องยังทาไม่ส มบูรณ์คือ อะไรบ้า ง
ผมเน้น เนื้อ งาน ส่ว นเรื่อ งภายใน เรื่อ งที่ค วรจะรู้แ ต่ไม่ค วรบัน ทึก ก็ควรจะพูดคุยกันเองระหว่างผู้ว่าราชการ

- ๖๕๕ จังหวัด ๒ คน แต่ก็ต้องระวัง ผมได้เคยพูดกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไปว่า บางทีพวกเราหักหลังกัน เอง
สมมุติเราไปบอกว่า ผมมีปัญหากับผู้มีอิทธิพล ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่มาไม่อยากมีปัญหาเหมือนผู้ว่าราชการ
จังหวัดคนเก่าก็เลยไปตีสนิทกับผู้มีอิทธิพลก็เลยหมดปัญหากันไป แล้ วยังแทงข้างหลังผู้ว่าราชการจังหวัดคนเก่าด้วย
เพราะฉะนั้น เรื่องอย่างนี้บางเรื่องก็ควรเล่า บางเรื่องก็ต้องให้เขาไปดูเอง
๓) วิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัด ผมได้ฝากผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ดังนี้
ผมคิดว่าประชาชนเขาต้องการผู้ น าที่มีวิสั ยทัศน์ พวกเราบางคนยึดวิสั ยทัศน์ของตัว เอง
คนเดียว แล้วก็ไม่สนใจกรณีคนอื่นเขาไม่เอาด้วย เลยกลายเป็นวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดียวกับคนรอบ ๆ
ตัวไม่กี่คน พอไปคุยที่ไหนคนอื่นเขาเงียบหมด จริง ๆ ไม่เห็นด้วยแต่ไม่กล้าค้าน ผมฝากตรงนี้ว่า การทาวิสัยทัศน์
จังหวัดให้ระดมจากคนมาก ๆ จากภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน อย่างที่ผมพูดไว้แล้ ว
ในตัวอย่างที่ผมทาที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อที่เขาจะได้มาให้ความคิดเห็นร่วมกันทั้งหมดว่ามีเรื่องอะไร แล้วควร
จะแก้ไขอย่างไร ระดมมาเป็นวิสัยทัศน์ นี่คือวิธีการแก้ปัญหาหากตัวเราเองเป็นคนวิสัยทัศน์สั้น
สมมุติว่าตัวเราวิสัยทัศน์สั้น วิสัยทัศน์ไม่กว้างขวาง วิธีแก้ วิธีช่วย ก็คือ ฟังจากคนอื่นทีเ่ ขา
มีวิ สั ย ทั ศ น์ เ อามาผสมกั น แล้ ว ก็ อ อกมาเป็ น เรื่ อ งที่ วั ด ได้ ทั้ ง จั ง หวั ด คนกว่ า ครึ่ ง ๗๐ – ๘๐% รั บ วิ สั ย ทั ศ น์
อั น นี้ ท่านก็ปลอดภัยแล้ว เวลาไปพูดที่ไหนผู้ว่าราชการจังหวัด จะทาอย่างนั้นก็มีคนรองรับท่านทั้งหมด ไม่อยากให้
เขามากล่ า วหาว่ า ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด คิ ด เอง คิ ด อยู่ ใ นกลุ่ ม คนรอบ ๆ ตั ว ไม่ กี่ ค น แล้ ว ชาวบ้ า นไม่ เ อาด้ ว ย
แล้ ว นั กการเมืองวันนี้ เขาก็ไม่โ ง่ เขาก็มีคนอยู่มากมายพอสมควรที่เขาจะสดับตรั บ ฟัง โดยเฉพาะนั กการเมือง
ในสมัยที่มีการทายุทธศาสตร์นั้น
๔) การประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบันทึกการทางานของตนเอง กระทรวงจะขอดูผลงานของท่านทุก ๆ
๓ เดือน ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี และสานักงาน ก.พ.ร.
กาลังหาวิธีออกไปประเมินการครองตน ครองคน และครองงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น ขอให้ท่านจัดทีม
ทางาน คิ ดงานให้ เ ป็ น ระบบ พั ฒ นาให้ ต่ อ เนื่อ งให้ เ ห็ นผลงานทุ ก ๆ ๓ เดื อน การประเมิ น จะมี การแบ่ ง กลุ่ ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดออกเป็ นกลุ่มก้าวหน้า ปานกลาง ล้าหลัง โดยจะรับฟังข้อมูลจากรอบด้าน เช่น จากผู้ตรวจ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่น เช่น กระทรวง
สาธารณสุข หรือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ลงไปทางานร่วมกับจังหวัด จึงขอให้บันทึกการทางานไว้เพื่อว่าเวลาส่งมอบงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด จะได้ส่งมอบงานที่เป็นเนื้องานจริง ๆ เพื่อผู้ที่มารับหน้าที่ต่อจะทางานต่อเนื่องได้ โดยเฉพาะ
ผลงานที่ประชาชนพึงพอใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่ก็จะต้องดาเนินการให้ต่อเนื่องไป
กระทรวงฯ อยากจะวัด ความเจริญของจั งหวัด เพื่อสร้า งดุ ลยภาพระหว่า งคุณภาพของคน
กับ เส้ น อยากเห็ น จั ง หวั ดเจริ ญ ขึ้น ขอให้ ส านั กนโยบายและแผนช่ว ยผมคิด ว่า วั นนี้ จะวั ดจั งหวั ด สมมุ ติท่ า น
ผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด ไปวัน ที่ ๒๐ ตุล าคม ๒๕๕๑ ข้อ มูล พื้น ฐานของจัง หวัด เป็น อย่า งไร เรื่อ งกลุ ่ม อาชีพ
การพัฒนาอาชีพ ระดับเดิมเป็นอย่างไร และผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนี้เข้าไปท่านเองควรจะบันทึกเพื่อเตรียม
รายงานกระทรวงฯ ว่า สถานภาพเมื่อ ท่ า นไปเป็ น อย่ า งไร อี ก ๓ เดื อ นผ่ า นไปเป็น อย่ า งไร ๖ เดือ นผ่ า นไป

- ๖๕๖ เป็นอย่างไร ๙ เดือนผ่านไป ๑๒ เดือนผ่านไปเป็นอย่างไร ผมอยากเห็น เราต้องการการรายงานจากท่านสม่าเสมอ
ว่า เรื่องเนื้อ ๆ เรื่องอาชีพ เรื่องน้า เรื่องยากจน เรื่องยาเสพติด ทาอะไรบ้าง นโยบายหลัก ๆ ทาอะไรบ้าง โครงการ
พระราชดาริจะทาอะไร เศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง สิ่งที่ผมเรียนท่านวันนี้ก็จะแจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้งหมดแบบเดียวกัน แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ได้ไปก่อนก็จะได้ไปทาก่อน
ทุกวันนี้เราให้สานักงาน ก.พ.ร. มาวัด ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะวัดกระบวนการ เขาไม่ค่อยได้วัดเนื้องานนัก
เพราะว่าสัมฤทธิ์ผลตรงนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะวัดอย่างไร เขาวัดกระบวนการเรื่องการบริการประชาชนรวดเร็ว เขาวัด KPI
เรื่องการลดขั้นตอน แต่ตอนนี้มานั่งนึกว่าทาไมกระทรวงมหาดไทยต้องรอสานักงาน ก.พ.ร. มาวัด เราเองอยากวัดผล
ที่เกิดกับชาวบ้าน อยากเห็นอย่างนี้ เราอาจจะต้องยอมเสียเงินจ้าง ๔ สถาบันมอบหมายไปคนละภาค คุณเข้าไป
จังหวัด ไปเลยโดยไม่ต้องบอกใคร เหมือนสมัย รัฐ บาลในยุคนั้น ที่เขาประเมิน ผู้ ว่าราชการจั งหวัด อย่า งลับ ๆ
โดยเขาแบ่ง KPI เป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูล เรื่องการทางานการพัฒนาทั้งหลาย ส่วนที่ ๒ เป็นการฟังข้อมูล
จากทหาร ตารวจ ส.ส. และภาคเอกชน แล้วทาทั้งหมดมาประมวลผู้ ว่าราชการจังหวัด ให้คะแนนเป็นรายคน
ทั้ง ๗๕ คน ผมเผอิญรู้เพราะ ส.ส. จังหวัดนครสวรรค์ ท่านไปเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาเล่าให้ผมฟัง
เป็นการส่วนตัว ท่านบอกว่า นายกรัฐมนตรี บ่นว่าเขาประเมินผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งประเทศ ที่ได้ ๕ คะแนนมีเพียง
๒ คน คนหนึ่งคือ พีรพล ที่เป็นจังหวัดอาวุโส อีกคนเป็นจังหวัดอ่อนอาวุโส แต่ผมไม่ได้ถามว่าคนนั้นเป็นใคร นี่คือวิธี
เหมือนการทาวิจัย Test แบบการทาวิจัย กระทรวงฯ ก็อาจจะไปสุ่มถามสัก ๑๒ แหล่ง มัน จะประมวลออก
เป็นภาพผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่ง คือ ขนาดตัวอย่างและ Sample Size ต้อ งมากพอควร แหล่งหนึ่งผม
อาจจะถามสัก ๑๐ ตัวอย่าง ซึ่งเรากาลังคิดอยู่หรืออาจจะขอให้สานักงาน ก.พ.ร. มาทาร่วมกับเรา เพราะเราเอง
ก็อ ยากได้ผ ลตรงนี ้ อย่า งไรก็ต าม ถ้า รอแต่ใ ห้ค นอื่น ประเมิน เรา แล้ว พวกเราก็จ ะมานั่ง เถีย งว่า เขาไม่รู้จ ริง
เพราะฉะนั้น เราควรที่จะมีประเมินตัวเองด้วยดีกว่าแล้วคะแนนที่เราได้ของเราเองประกอบกับที่สานักงาน ก.พ.ร. วัดผล
สิ่งที่เราต้องทาอย่างนี้เพราะเราอยากได้คนที่มีคุณภาพและเอาเรื่องคุณภาพมาคานกับเรื่องเส้น
๕) การครองตน วั นนี้ ผ มขอฝากเรื่ องการครองตน คื อ ความเป็ นพ่ อเมื อง พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวเคยมีรับสั่งว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพ่อเมืองนะ อย่าเป็นเจ้าเมือง “อันนี้รับสั่งตั้งแต่สมัยผมเป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัด” รับสั่งกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้าเฝ้าในโอกาสวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เรื่องนี้ชัดเจนมาก
ตีความง่าย ๆ ก็คือ พ่อเมือง เรากับชาวบ้านเหมือนครอบครัวเดียวกัน ชาวบ้านเดือดร้อนก็คือลูกเราเดือดร้อน
แต่เจ้าเมืองนั้นมีความเป็นศักดินาอยู่ เพราะฉะนั้นท่านไม่อยากเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดทาตัวแบบนั้น แต่อีกนัยหนึ่ง
ก็คือ ทาอย่างไรจะทาตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้เหมือนธรรมดา อย่าให้เป็นเทวดา ทาอย่างไรไปไหนให้มีคน
กล้ามาจูงไม้จูงมือ ทักทายผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าชาวบ้านกล้าคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเป็นกันเองได้จะได้ข่าวเยอะ
มัน ต่ างกั บ ลั ก ษณะที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มาแล้ ว ทุ กคนหลบกั นหมด ผมมองพวกเราแล้ ว หลาย ๆ คนท าได้
และทาอยู่ แล้ ว ด้ว ย แต่ผ มเป็น ห่ว งบางท่า นเท่า นั้น แต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้และได้พิมพ์ลงในไดอารี่
นักปกครองปี ใหม่นี้ คือ สุดยอดของนักปกครองคือ การเป็นที่รั ก ของประชาชน ซึ่ง เป็น คากล่า วที่เ รีย บง่า ย
แต่ชี้ให้เห็นทุกอย่าง เพราะถ้าประชาชนส่วนใหญ่พูดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในแง่ดี ด้วยความศรัทธาเราจะทาอะไร
ก็สาเร็จ

- ๖๕๗ (๓) สิ่งที่ได้ดาเนินการไปด้วยความปิติ
๑) การออกโฉนดที่ดินโครงการพระราชดาริแหลมผักเบี้ย
เมื่ อ ผมมารั บ ต าแหน่ ง อธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น ในวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๘ หลั ง จากนั้ น ไม่ น าน
ก็ได้รับทราบข้อมูลจาก ดร.สุเมธ ตันติ เวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ว่าโครงการพระราชดาริแหลมผักเบี้ย
มีปัญหาการอาศัยอยู่ของประชาชนในที่ดินที่คาบเกี่ยวกับที่ดินของโครงการ ซึ่งยื ดเยื้อมานานขอให้ช่วยดาเนินการ
ให้ด้วย
กรมที่ดินจึงได้ตั้งคณะทางานนาโดยนายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้อานวยการสานั กจัดการที่ดิน
ของรัฐ ในขณะนั้น ร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ลงไปทาการสารวจและรังวัดที่ดินตรวจสอบพื้นที่
ทั้งหมดพบว่าที่ดินดังกล่ าวเป็นที่ดินที่ทางราชการได้สงวนหวงห้ ามไว้เป็นที่สาธารณะประจาตาบลแหลมผักเบี้ย
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ มีเนื้ อที่ประมาณ ๑,๑๔๒ ไร่ โดยราษฎรได้ ใช้ ประโยชน์ ร่วมกั นในการประกอบอาชี พประมง
และใช้ เป็ น ทางเดิ นออกไปสู่ ทะเล แต่ ปั จ จุ บั น ราษฎรเลิ ก ใช้ ป ระโยชน์ แ ล้ ว เนื่ อ งจากได้ เ ลิ ก ประกอบอาชี พ
การทาประมงและไปใช้เส้นทางที่มีความสะดวกกว่าในการเดินทางไปสู่ทะเลแทน คณะทางานจึงได้ประชุ มหารือ
กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกันนั้น และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี โดยยินดีขยับออกจาก
พื้นที่โครงการไปอยู่ในพื้นที่ที่ติดกันแทน
เมื่อตกลงกันได้เช่นนั้น กรมที่ดินจึงได้เริ่มกระบวนการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
แปลงดังกล่าวบางส่ว นเป็น เนื้อที่ป ระมาณ ๙๐๐ ไร่ และได้ดาเนิน การประสานกับ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้พิจารณา
ซึ่งก็ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในการขอถอนสภาพที่ดินดังกล่าว
กระทรวงมหาดไทยจึงทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อถอนสภาพที่ดินสาธารณะ
ประจาตาบลแหลมผักเบี้ยบางส่วน เนื้อที่ประมาณ ๙๐๐ ไร่ ๑ งาน ๔๘.๙ ตารางวา เพื่อมอบหมายให้อธิบดีกรมที่ดิน
ไปจัดหาประโยชน์และกรมที่ดินได้ให้โอนที่ดินดังกล่าวให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อดาเนินโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อัน เนื่องมาจากพระราชดาริ เนื้อที่ประมาณ ๕๕๑ ไร่ และให้กรมประมงใช้เป็นที่ตั้ง
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้าเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ ๓๔๙ ไร่ และได้ตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพดังกล่าว
ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙
โดยปกติ แล้ ว การถอนสภาพที่ ดิ นสาธารณประโยชน์ ที่ พลเมื องใช้ ประโยชน์ ร่ ว มกั นนั้ น
เป็นกระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาทั้งจากประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนราชการที่เกี่ย วข้อง รวมทั้งขอความเห็น ชอบจากคณะรัฐมนตรี และตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่กรณี นี้
กรมที่ดินเร่งดาเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาประมาณ ๖ เดือนเท่านั้น
หลั งจากนั้ น สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุ มารี ได้ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้อธิบดีกรมที่ดินและคณะเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ พระตาหนักจิตรดารโหฐาน

- ๖๕๘ ๒) การจัดทาโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย
เมื่ อ ผมมารั บ ต าแหน่ ง ปลั ด กระทรวงมหาดไทยก็ ไ ด้ รั บ การปรารภจากท่ า นองคมนตรี
อาพล เสนาณรงค์ ซึ่งดูแลศูนย์การศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ แห่ง ว่าปัจจุบันมีข้าราชการเข้าไปดูงานที่ศูนย์เหล่านี้น้อย
และการนาผลการศึกษาวิจัย ผลการทดลองไปใช้ขยายผลในจังหวัดต่าง ๆ ก็ยิ่งน้อยใหญ่ ท่านใช้คาว่าศูนย์ การศึกษา
ทั้ง ๖ แห่ง เวลานี้อยู่ในสภาพเงียบเหงา เมื่อได้ยินดังนั้น ผมจึงตั้งใจที่จะทาให้มีการขยายผลอย่างเป็นระบบ
เพื ่อ ให้เ กิด ประโยชน์แก่ ประชาชนทั่ ว ประเทศ และเป็ นการเทิ ดพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็ จพระมหาภู มิ พล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกด้วย
ผมจึงได้ประกาศในการชี้แจงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในวันที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๕๑ และวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ดังนี้
เราจะเปิดตัวโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทยร่วมกับ กปร.
และมูลนิธิชัยพัฒนา ความจริ งโครงการลั กษณะนี้ควรจะเริ่มมานานแล้ ว เรามีศูน ย์ศึกษาการพัฒ นา ๖ แห่ ง
และยังมีโครงการหลวงที่ปฏิบัติการบนพื้นที่สูงอีกจานวนหนึ่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ๖ แห่ง คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหิ นซ้ อน อัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ ที่จั งหวัดฉะเชิงเทรา ศู นย์ศึ กษาการพั ฒนาห้ ว ยทรายจังหวัดเพชรบุ รี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจัน ทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒ นาภูพานจังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาส
ทั้ ง ๖ ศู น ย์ นี้ ก ระจายอยู่ ทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศ โดยพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ทรงนาเอาปัญหาเรื่องการทาการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมาแก้ปัญหา โดยทาวิจัยมีอาจารย์ นักการเกษตรทั้งหมด
จนมีความส าเร็ จ ที่แ สดงให้ เห็ น ในศูน ย์ ศึกษาเหล่ า นี้ วันนี้ สิ่งที่ข าดอยู่ คือ การขยายผลใน ๗๕ จั งหวั ด ซึ่ง มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดบางท่านนาไปขยายผลบ้าง แต่ก็ยังน้อยมาก กปร. หารือว่าจะทาอย่างไร เราเลยบอกว่าจะขยายผล
พร้อม ๆ กันทั้ง ๗๕ จังหวัด
ในชั้นนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไวหน่อย จะส่งทีมเข้าไปที่ศูนย์ ๖ ศูนย์ในภาคของท่านก่อนก็ได้
หลั ง จากนั้ น จึ ง จะให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด น าคณะไปด้ ว ยตนเอง ประกอบด้ ว ย ท้ อ งถิ่ น ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
ปราชญ์ช าวบ้ านที่เก่ง ๆ ภาคเอกชนที่จ ะร่ ว มคิด เข้าไปในศู นย์สั ก ๑ วั น เต็ม เพื่อศึ กษาให้ลึกในเมนูต่ า ง ๆ
ว่าแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง โดยต้องรู้ว่าจังหวัดมีปัญหาอะไร ศูนย์ศึกษาภาคนั้นมีอะไรบ้างที่จะแก้ได้ในบ้านของท่าน
แล้วกลับมาหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะอีกที และกาหนดโซนของท่านว่าจะแก้ปัญหาในโซนอาเภอ
ตาบล หมู่บ้านไหนบ้าง ซึ่งเวลาที่ท่านจะทาอะไรให้ เสนอโครงการขึ้นมาแล้ว กระทรวงฯ กับ กปร. จะช่วยกันดู
ให้ตรงแนวพระราชดาริและประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์มากที่สุด
หลังจากประกาศนโยบายแล้วเราได้จัดการประชุมให้ความรู้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเรียนเชิญ
ท่ านองคมนตรี ๒ ท่ าน คื อท่ านองคมนตรี อ าพล เสนาณรงค์ และองคมนตรี ดร.เกษม วั ฒนชั ย เป็ นผู้ บรรยาย
และได้กาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานและการประเมินผลไว้ ดังนี้

- ๖๕๙ -

ผู้เขียนได้แต่เสียดายว่าได้อยู่ในตาแหน่งเพียงในช่วงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นาทีมเข้า ศึกษา
ณ ศูนย์การศึกษาต่าง ๆ และได้รับทราบข้อมูลจากท่านองคมนตรี อาพล เสนาณรงค์ ว่าศูนย์ทั้ง ๖ แห่ง เริ่มมีความคึกคัก
ขึ้น มา จากการดูง านของผู้ว่า ราชการจัง หวัด แล้ว อย่า งไรก็ต ามเมื่อ ผู้เ ขีย นไม่มีโ อกาสอยู่บ ริห ารและดูแ ล
ให้ส าเร็จ ก็ ไ ด้ แ ต่ ห วั ง ว่ า ด้ว ยประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของโครงการประกอบกั บ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องข้ า ราชการ
ที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้มีการใส่ใจ การอานวยการสนับสนุนและติดตามให้โครงการสาเร็จได้ในที่สุด

- ๖๖๐ ๓) ความภูมิใจจากความเห็นของประชาชนที่มีต่อ “พ่อเมือง”
จากใจชาวนครสวรรค์
อาจารย์ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา,รองผู้อานวยการโรงเรียนในเครือวิริยาลัยนครสวรรค์,
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์,เลขาธิการศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดนครสวรรค์,
ประธานฝ่ายประชาพิจารณ์สมัชชารัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนจังหวัดนครสวรรค์
“...ภาพของท่ านผู้ ว่ าราชการจังหวั ด ดร.พี รพล ไตรทศาวิ ทย์ ที่ พวกเรามองเห็ นจนเจนตาคื อ
ความขยันขันแข็ง กระตือรือร้น เอาจริงเอาจัง มุมานะ อดทนและเฉียบขาดควบคู่ไปกับสติปัญญาอันชาญฉลาด
เยี่ยมยอดผสานกับความเป็นคนดีโดยเนื้อแท้ระดับที่เรา “ยอมรับและเคารพรักยิ่ง” ได้อย่างแท้จริง
นครสวรรค์ใ นวัน ที่ท่า นมาอยู่เ ป็น “พ่อ เมือ ง” (ท่า นไม่ย อมเป็น “เจ้า เมือ ง”) จึง เคลื ่อ นที่
รุดหน้าอย่างเห็นได้ชัดทั้งด้วยระบบผู้ว่าราชการจังหวัด CEO และด้วยความเป็น ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์
อย่างไรก็ตามเป็นการเคลื่อนที่ ที่พวกเราผู้เฝ้าดูตระหนักว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราเหนื่อยมาก
แม้ในวันที่พวกเราส่ ว นหนึ่ ง ขอเชิญท่านรับประทานอาหารในหมู่คณะกันเองที่มหาวิทยาลั ย
เจ้าพระยาเมื่อกลางเดือนกันยายนนี้ ซึ่งเป็นการเชิญท่านด้วยความรู้สึกว่าเกรงจะรบกวนเวลาของท่านเป็นอย่างยิ่ง
เพราะท่านทาให้เวลาของท่านมีคุณค่าต่อประชาชนทั่วไปเหนืออื่นใดเสมอ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กรุ ณารับเชิญ แต่ตรงตามความรู้สึกเกรงใจของพวกเราเพราะท่านมี
ภารกิจของจังหวัดจนกระทั่งเวลาสองทุ่มครึ่งท่านจึงไปถึงงานของเรา
งานที่ป ระชาชนทุก คน ในงานรับ ประทานอาหารอิ่ม หนาสาราญแล้ว แต่ท่า น ผู้ว่า ราชการ
จัง หวัด ของเรามีโอกาสจะได้รับประทานอาหาร ซึ่งท่านก็รับประทานได้เล็กน้อยเหลือเกินด้วยความที่ล่วงเลย
เวลาไปมาก
ไม่ใช่เพียงความหมายของความเหน็ดเหนื่อยความหิว หรือความหนักหนาใด ๆ ทางกายอันยังพอ
เห็นได้ แต่ความสาหัสทางจิตใจอันคงจะเหลือคณานับกับภาระที่ท่านใช้ใจแบกรับไว้เต็มหัวใจเช่นนี้เล่า
นี่ คือตัวตนอันแท้จริ ง ของท่านที่เราไม่เคยเห็ นผิ ดแผกไปกว่านี้ตลอดเวลาสองปีเต็มในการเป็ น
ผู้ว่าราชการจังหวัด ของเรา
ท่ามกลางความเป็น จริ งที่ผ่ านมาทั้งปวงเช่นนี้ ท่านยังกรุ ณาบอกพวกเราว่าท่านไม่ลื มจังหวัด
นครสวรรค์เพราะจังหวัดนี้ส่งท่านไปดี คือ ส่งท่านสู่ตาแหน่งอธิบดีกรมที่ดินตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
ขอบพระคุณไม่มีวันหมดสิ้น ในทุกสิ่งที่ท่านทาเพื่อชาวนครสวรรค์ ถึงอย่างไรก็ยังเป็นความอบอุ่น
ใจว่าแม้ท่านอาจจะไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตลอดไป แต่ท่านก็ยังเป็นอธิบดีกรมที่ดินของชาวนครสวรรค์
อยู่นั่นเอง
คือคนตรง คือคนซื่อ คือคนกล้า คือคนเก่ง เปี่ยมปรีชาน่าเลื่อมใส คือคนดีเนืองนิตย์ด้วยจิตใจ
คือคนผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง...”

- ๖๖๑ นายภักดี บุษยบุตร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์,
กรรมการบริหารสมัชชารัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนจังหวัดนครสวรรค์
“...เมื่อประมาณ ๒ ปีก่อน ผมได้มีโอกาสทางานร่วมกับท่านพบว่าท่านทางานโปร่งใส ตรวจสอบได้
ซึ่งเป็นการทางานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ผมเคยยื่นกระทู้ต่อสภา อบจ. เพื่อเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ชี้แจง
ข้อขัดข้องบางประการ ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ทาให้ผมรู้สึกอึดอัด ซึ่งท่านตอบเป็นหนังสือ ซึ่งหนังสือนั้นกอปรไปด้วย
เหตุและผล มีความเชื่อมโยงอันสะท้อนถึงสิ่งที่ผมได้กล่าวแล้ว คือ ธรรมาภิบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้สมัชชารัฐธรรมนูญฯ
จะได้นาแนวทางและวิธีปฏิบัติของท่านไปขยายผลเพื่อการพัฒนาการเมือง การปฏิบัติงานประจาและธุรกิจเอกชน
ต่อไป...”
นายมานะ ฤทธิชัยสมาจาร
นายกสมาคมชาวไร่อ้อย สี่แควนครสวรรค์,ประธานดาเนินการ สหกรณ์การเกษตร ชาวไร่อ้อยสี่แคว จากัด/
นายบุญเรือง ด้วงสั้น
นายกสมาคมชาวไร่อ้อย เขต ๑๑ นครสวรรค์
“...ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ ท่านเข้ามาดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา ๒ ปี เป็น ๒ ปี ที่จังหวัดนครสวรรค์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในการที่ดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน ท่านเป็น
นั กบริ หารที่ มี ค วามสามารถมากคนหนึ่ ง ที่ ผ มได้ มี โ อกาสพบและสั ม ผั ส ทั้ ง ในฐานะที่ เ ป็ น ประชาชนคนหนึ่ ง
และในฐานะผู้นาองค์กรเกษตรกรของจังหวัดนครสวรรค์ อีกทั้งท่านเป็นบุคคลที่มีความซื่อตรง ทุ่มเท และมีความกล้า
ที่จะยืนอยู่บนหลักการของความถูกต้องอย่างมีเหตุและผล
ซึ่งหากจะหาคนที่มีความเก่ง มีความสามารถ อาจพบได้มากมายในแผ่นดิน แต่ถ้ามีเพียงความเก่ง
ความสามารถเพี ย งอย่ างเดี ย ว ก็ อาจไม่ เพี ยงพอที่ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อประเทศชาติ ได้ ดี ถ้ าบุ คคลนั้ น ขาดเสี ย
ซึ่งความซื่อตรง ความทุ่มเท และความกล้าที่จะทางานเพื่อประเทศชาติ เพราะถ้าเก่งแต่ไม่มีความทุ่มเทและกล้า
ที่จะทาความดีก็จะขาดประโยชน์ และโดยเฉพาะถ้าเก่งแล้วโกงไม่ซื่อตรงก็จะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างมาก
ซึง่ ตรงนี้คงต้องกล่าวว่า ท่าน ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ มีความครบถ้วนทั้งความเก่ง ทุ่มเท ซื่อตรง
และความกล้า จึงต้องแสดงความชื่นชมยินดีต่อท่าน และต่อประเทศชาติ ในโอกาสนี้ด้วย
ท่ า นผู้ เ ป็ น ผู้ น าที่ มิ ใ ช่ “ผู้ น าโดยต าแหน่ ง ” แต่ ท่ า นเป็ น ผู้ น าที่ มี “ภาวะของความเป็ น ผู้ น า
(Leadership)” อย่างสูง...”

- ๖๖๒ ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
“...ในระบบ CEO นั้น เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในคณะกรรมการ
หรือคณะทางานต่าง ๆ มากมาย จึงได้เห็นว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัด พีรพล นั้นสไตล์ทางานของท่านเชิงรุกทั้งบุกทั้งบู๊
คาว่าบู๊นี้ ผมหมายถึงบู๊กับงานนะครับ จับประเด็นของเรื่องอย่างเป็นกลางมองประโยชน์ของส่ วนรวมเป็นหลั ก
พิจารณาเรื่ องด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุผล อธิบายได้ ตรวจสอบได้ ไม่เข้าข้างใคร ข้อท้วงติง ข้อเสนอของท่าน
ทาให้ ผ ลสรุ ป การประชุ มเป็ น ที่ย อมรั บ ของแต่ล ะฝ่ าย ท่า นจะพู ดอยู่เ สมอ ๆ ว่า “ทาให้ มัน เป็ นระบบไว้ก่ อ น
เดี๋ยววันหน้ามีเรื่องอย่างนี้อีกก็มีระบบรองรับไว้แล้ว”
ผมเคยเล่าให้สมาชิกฟังว่า ก่อนหน้านี้ผมก็เคยเป็นตัวแทนสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมประชุมกับ
ภาคราชการ ยังไงก็เสร็ จเที่ยงหรือสี่โมงเย็นกว่า ๆ ก็เลิก แต่ในยุคของท่านหลายครั้งที่ต้องกินข้า วเที่ยงตอนบ่าย
และหลายครั้งที่ท่านนัดประชุมตอนบ่าย ๓ บ้าง บ่าย ๔ บ้าง กว่าจะเสร็จก็ทุ่มกว่า ๒ ทุ่ม เมื่อก่อนตอนประชุม
ผมไม่ค่อยทานขนม แต่หลัง ๆ นี้พอเสิ ร์ฟขนมมา ผมต้องทานไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะได้กินข้าวกี่โมง ในภาคเอกชน
ผมเห็นเป็นเรื่องปกติแต่ในภาคราชการผมไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อน...”

- ๖๖๓ ความในใจของประชาคมจังหวัดสกลนคร

- ๖๖๔ -

- ๖๖๕ -

- ๖๖๖ -

- ๖๖๗ เอกสารอ้างอิง
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- ๖๖๘ -

นายวิชัย ศรีขวัญ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

นายวิชัย ศรีขวัญ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

- ๖๖๙ ๑. ข้อมูลประวัติ
ภูมิลาเนา

อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ด้านการศึกษา
- รัฐศำสตรบัณฑิต คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- รัฐศำสตรมหำบัณฑิต คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
การฝึกอบรม
- หลักสูตรนำยอำเภอ รุ่นที่ ๒๗
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๓๑
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับ ๙ ของกระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ๒๕๔๑
ประวัติการรับราชการ
งานประจา
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
งานอื่น 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
คติหรือหลักปรัชญาสาคัญในการปฏิบัติราชการ
คติหรือหลักปรัชญำในกำรปฏิบัติรำชกำรได้มำจำกกำรศึกษำทำควำมเข้ำใจงำนในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
กฎระเบียบ รวมทั้งกรอบแนวทำงกำรประพฤติปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงในกำรดำรงชีวิตและกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรถ่ำยทอด
สืบต่อกัน โดยนำมำประมวลเป็นคติหรือหลักในกำรปฏิบัติรำชกำรที่สำคัญ ได้แก่

- ๖๗๐ ๑. หลั กกำรปฏิ บั ติ ตำมหลั กธรรมของพระศำสนำที่ นั บถื อ ซึ่ งพระธรรมโกศำจำรย์ (พุ ทธทำสภิ กขุ )
ได้มีธรรมกถำเรื่อง ใจควำมทั้งหมดหรือแก่นของพระพุทธศำสนำซึ่งสรุปได้ คือ “สุญญตำ หรือควำมว่ำง” ได้แก่
ควำมว่ำงอย่ำงยิ่งจำกควำมทุกข์และว่ำงจำกกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดควำมทุกข์ สำหรับวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยควำมว่ำง
คือ “สัพเพ ธัมมำ นำลัง อภินิเวสำยะ หรือสิ่งทั้งหลำยทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น”
๒. หลักกำรปฏิบัติตำมปณิธำนและรับสั่งแก่ข้ำรำชกำรมหำดไทยขององค์ปฐมเสนำบดีกระทรวงมหำดไทย
สมเด็ จพระเจ้ ำบรมวงศ์ เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนุ ภำพ ได้ แก่ ปณิ ธ ำนเกี่ ยวกั บหน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบ
ของกระทรวงมหำดไทย คื อ ปณิธ ำนแห่ ง กำร “บ ำบั ดทุ ก ข์ บ ำรุ งสุ ข ” และรั บ สั่ ง เกี่ ย วกั บ กำรประพฤติ ป ฏิ บั ติ
ของข้ำรำชกำรมหำดไทยว่ำ “เจ้ำคุณอำนำจอยู่ที่รำษฎรเชื่อถือ ไม่ใช่อยู่ที่พระแสงรำชศัสตรำ จะไปอยู่ที่ไหนก็ตำม
ถ้ำเจ้ำคุณทำให้รำษฎรเชื่อถือด้วยควำมศรัทธำแล้ว ไม่ มีใครถอดเจ้ำคุณได้แม้ในหลวง เพรำะท่ำนก็ทรงปรำรถนำ
ให้รำษฎรอยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกัน”
๓. หลักกำรปฏิบัติตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิ พ ล
อดุ ล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิ ต ร ได้ แ ก่ หลั ก ทศพิ ธ รำชธรรม หลั ก กำรทรงงำน รวมทั้ ง พระรำชจริ ย วั ต ร
พระรำชดำริ และพระบรมรำโชวำทในวโรกำสต่ำง ๆ เช่น หลั กกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนตำมแนวคิด
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และในโอกำสที่ได้เข้ำเฝ้ำถวำยสัตย์ปฏิญำณร่วมกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทั่วประเทศ
ณ ท้องพระโรงศำลำเริ ง วังไกลกังวล เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ ประเด็นสำคั ญจำกพระบรมรำโชวำทที่พระรำชทำน
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรับใส่เกล้ำฯ เป็นแนวทำงกำรประพฤติและกำรปฏิบัติรำชกำร ได้แก่
(๑) กำรมีควำมรู้ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ทั้งหลักกำรทำงวิชำกำร ควำมเชี่ยวชำญที่ได้จำกกำรศึกษำอบรมหรือกำรศึกษำวิจัย และประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติ
รวมทั้งข้อมูลและข่ำวสำรของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
(๒) กำรประสำนงำน ได้แก่ กำรมีทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดกำรมีส่วน ร่วม
และร่วมมือกันในกำรปฏิบัติงำนของผู้เกี่ยวข้อง
(๓) กำรมี คุ ณ ธรรมควำมสุ จ ริ ต ได้ แ ก่ ควำมตั้ ง ใจประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นกรอบของคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งกำรป้องกันและปรำมปรำมมิให้มีกำรทุจริต
กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรให้ เ ป็ น ไปตำมหลั ก กำรส ำคั ญข้ ำ งต้ น นอกจำกกำรปฏิ บั ติ โดยยึ ด เจตนำรมณ์
ตำมบทบัญญัติของกฎหมำยและนโยบำยของผู้มีอำนำจหน้ำที่แล้ว ยังต้องอำศัยควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมรู้
จำกหลักวิช ำกำรที่เป็นแนวคิดทฤษฎีหรือเครื่องมือทำงกำรบริหำร และจำกประสบกำรณ์กำรปฏิบัติของตนเอง
ของผู้ บ ริ ห ำรทุ ก ภำคส่ ว นทั้ ง ภำครั ฐ ภำคเอกชน จำกภู มิ ปั ญ ญำดั้ ง เดิ ม และที่ ส ำคั ญ คื อ กำรได้ รั บ ถ่ ำ ยทอด
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกผู้บริหำรหรืออดีตผู้บังคับบัญชำของกระทรวงมหำดไทย
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ
ในช่วงกำรปฏิบัติรำชกำรต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบันนี้ ได้มีโอกำสถ่ำยทอดประสบกำรณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมและตำมยุทธศำสตร์กำรปฏิรูประบบรำชกำร ในแผนงำนกำรปรับเปลี่ยนบทบำท ภำรกิจ
และวิ ธีก ำรบริ ห ำร และแผนงำนกำรปรั บ เปลี่ ยนวัฒ นธรรมและค่ำ นิย มของข้ำ รำชกำรและเจ้ำ หน้ ำที่ ของรั ฐ

- ๖๗๑ โดยกำรนำระบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำร (Integrated Management) มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรเชิงพื้นที่
(Area Based Approach) ในพื้นที่ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ ได้ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท ซึ่งเป็นหนึ่งในห้ำจังหวัด ตำมโครงกำรจังหวัด ทดลองแบบบูรณำกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกจังหวัดดำเนินกำรบริหำรแบบบูรณำกำร และให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ยกเว้ น กรุ งเทพมหำนครเป็ นผู้ บ ริ ห ำรสู ง สุ ดของจัง หวัด โดยใช้รู ป แบบและวิธีก ำรบริห ำรเช่น เดียวกับ จั งหวั ด
ตำมโครงกำรจังหวัดทดลองแบบบูรณำกำรเพื่อกำรพัฒนำข้ำงต้น ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ ได้ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้ว่ำรำชกำรจั งหวัดที่ใช้ร ะบบบริห ำรแบบบู รณำกำร ต่อมำที่จังหวัดชัยนำท ลพบุรี และเชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้น
นอกจำกภำครัฐทำกำรทดลองและขยำยผลกำรใช้รูปแบบและวิธีกำรบริหำรแบบบูรณำกำรเชิงพื้นที่ระดับจัง หวัด
และกลุ่มจังหวัดดังกล่ำวแล้ว ยังกำหนดให้บูรณำกำรทำงำนเชิงพื้นที่ของหน่วยงำนที่มีสำนักงำนหรือมีเจ้ำหน้ำที่ประจำ
อยู่ในต่ำงประเทศ รวมทั้งให้มีกำรทำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงกรมในกระทรวงเดียวกัน และกำรบูรณำกำรข้ำมกระทรวง
ซึ่งเป็นกำรบริหำรเชิงโครงสร้ำงหรือภำรกิจ (Function) หรือกำรบริหำรเชิงประเด็นยุทธศำสตร์หรือตำมระเบียบวำระ
(Agenda) ซึ่งกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้รำชกำรจังหวัดทั้งสำมจังหวัดได้นำประสบกำรณ์จำกกำรร่วมปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัด
ทดลอง และข้อเสนอจำกกำรติดตำมและประเมินโครงกำรจังหวัดทดลองรวมทั้งจังหวัดที่ขยำยผลกำรบ ริหำร
แบบบู รณำกำรทั่วประเทศโดยสถำบันอุดมศึกษำและองค์กรผู้เชี่ยวชำญที่ได้รับมอบหมำย มำเป็นกรอบแนวทำง
กำรดำเนินงำน ที่สำคัญคือกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรจัดองค์กรและกระบวนกำรบริหำรให้สอดคล้อง
กับระบบกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำรเพื่อสร้ำงโอกำสและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ระหว่ำงภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคธุรกิจเอกชน และภำคประชำสังคมในพื้นที่ตั้งแต่ระดับจังหวัด
อำเภอและตำบล โดยอำศัยอำนำจที่ให้ไว้ตำมบทบัญญัติของกฎหมำย รวมทั้งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
จั งหวัดและกลุ่ มจั งหวั ดแบบบู ร ณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๑ (๗) ที่ใ ห้ คณะกรรมกำรบริห ำรงำนจัง หวั ด
แบบบูรณำกำรมีอำนำจหน้ำที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมที่มอบหมำย
ซึ่งได้ดำเนินกำรดังนี้
๒.๑ กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรจัดองค์กำรของคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร
เพื่อให้มีกำรเชื่อมโยงกำรปฏิบัติของทุกภำคส่วนในระดับจังหวัด รวมทั้งจัดให้มีคณะทำงำนเพื่อ กำรอำนวยกำรและ
ประสำนงำนในพื้นที่ระดับอำเภอและตำบลด้วย ดังนี้
๒.๑.๑ กำรปรับปรุงกำรจัดองค์ก ำรในคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำรระดับ
จังหวัด
(๑) กำรแต่ ง ตั้ง คณะทำงำนแบ่ ง ตำมลั กษณะงำนออกเป็ น ๔ กลุ่ มภำรกิ จ (Cluster)
คือ กลุ่มภำรกิจด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนควำมมั่นคงและสิ่งแวดล้อม และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร หำกงำนใด
ไม่สำมำรถจัดเข้ำไปอยู่ในกลุ่มใดได้ให้อยู่ในกลุ่มภำรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยคณะทำงำนในแต่ละกลุ่มภำรกิจ
ประกอบด้วย หัวหน้ำหน่วยงำนหรือองค์กรที่มีที่ตั้งสำนักงำนหรือมีหน้ำที่รับผิดชอบภำรกิจนั้น ซึ่งทุกหน่วยจะต้องอยู่
อย่ำงน้อยหนึ่งกลุ่มภำรกิจ โดยมอบหมำยให้รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดคนหนึ่งเป็นประธำน ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร

- ๖๗๒ ในคณะทำงำนที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักและมีควำมเหมำะสมเป็นคณะทำงำนและเลขำนุกำร และให้สำนักงำนจังหวัด
มอบหมำยให้หัวหน้ำฝ่ำยในสำนักงำนจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรของแต่ละกลุ่มภำรกิจ
(๒) กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
กำรบริหำรแบบองค์รวมในพื้นที่จังหวัด ให้พิจำรณำเรียนเชิญและออกประกำศแต่งตั้งที่ปรึกษำจำกผู้นำหน่วยงำน
หรือองค์กรที่มีที่ตั้งสำนักงำนหรือมีหน้ำที่รับผิดชอบงำนในพื้นที่ แต่อยู่นอกสำยกำรบังคับบัญชำของผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด เช่น ผู้นำองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ องค์กรมหำชน หน่วยทหำร สถำบันกำรศึกษำ และผู้นำศำสนำ
เป็นต้น
๒.๑.๒ กำรจัดองค์กรคณะทำงำนแบบบูรณำกำรระดับอำเภอ
มอบหมำยให้ น ำยอ ำเภอแต่ ง ตั้ ง คณะท ำงำนบริ ห ำรงำนอ ำเภอแบบบู ร ณำกำร
โดยให้ นำยอำเภอเป็น ประธำน และให้ป ลัด อำเภอหัว หน้ำ ส ำนัก งำนอำเภอเป็น คณะทำงำนและเลขำนุก ำร
ซึ่ง กำรแต่ง ตั้ง คณะทำงำน ที่ป รึกษำ กำรแบ่งงำนตำมกลุ่มภำรกิจและคณะบุคคลในแต่ละกลุ่มให้ ดำเนินกำร
แนวทำงเดียวกันกับระดับจังหวัด
๒.๑.๓ กำรจัดองค์กรคณะทำงำนชุดปฏิบัติกำรประจำตำบล
มอบหมำยให้ น ำยอำเภอแต่งตั้งคณะทำงำนชุดปฏิบัติกำรประจำตำบล จำกหั ว หน้ ำ
หน่วยงำนภำครัฐที่มีที่ตั้งสำนักงำนหรือมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนในพื้นที่ตำบลนั้นจำนวนที่เหมำะสม ทำหน้ำที่
เป็ น หน่ ว ยเคลื่ อ นที่ ป ระจ ำต ำบลเพื่ อ กำรประสำนงำนและเชื่ อ มโยงกำรปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ กั บ หน่ ว ยงำนภำครั ฐ
ภำคเอกชน ภำคประชำสั งคมและประชำชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นและคณะกรรมกำรหมู่บ้ำ น
โดยมอบหมำยให้ บุ ค คลในชุ ด ปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำต ำบลที่ มี ค วำมเหมำะสมท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น หั ว หน้ ำ คณะท ำงำน
และเป็นคณะทำงำนและเลขำนุกำร
๒.๒ กำรปรับเปลี่ย นกระบวนกำรบริหำรงำนโดยคณะกรรมกำรบริห ำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร
รวมถึ งหน่ ว ยงำนและองค์ ก รที่เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนที่ ป รั บ โครงสร้ำ งกำรจั ด องค์ ก ำร
แล้ ว ประยุ ก ต์ใ ช้ เ ครื ่อ งมือ ทำงกำรบริห ำรที ่ส ่ง เสริม ให้เ กิด กำรประสำนกำลัง หรือ ผนึก พลัง กัน ( Synergy)
ของทุก ภำคส่ว นที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อให้กำรป้องกัน ระงับ และแก้ไขปัญหำ หรือกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ดำเนินกำร
ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ลดควำมซ้ ำซ้ อ น และสำมำรถตอบสนองควำมต้ อ งกำรของผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เช่ น
กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) และกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ หรือกำรบริหำรยุทธศำสตร์
(Strategic Management) เป็นต้น
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ ได้เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงตำแหน่งอธิบดี
กรมกำรปกครอง รองปลัดกระทรวง และปลัดกระทรวงมหำดไทย ได้ดำเนินกำรเสริมสร้ำงให้กำรใช้ระบบกำรบริหำร
แบบบูรณำกำรในพื้นที่ในภูมิภำคสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดรับกับ กำรบริหำรแบบบูรณำกำร
ของภำครัฐ ในส่ว นกลำง โดยประมวลปัญ หำและข้อ เสนอแนะจำกกำรประเมิน ผลกำร ด ำเนิน งำน
และประสบกำรณ์ก ำรปฏิ บั ติห น้ ำ ที่ ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด แจ้ ง ท ำควำมเข้ ำ ใจไปยัง หั ว หน้ ำ หน่ ว ยงำนในสั ง กั ด

- ๖๗๓ กระทรวงมหำดไทยและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด รวมทั้งกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแนวคิ ดและหลักกำรบริหำร
รำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และสถำบันอุดมศึกษำต่ำง ๆ
กรณีตัวอย่ำงส่วนหนึ่งของควำมสำเร็จในกำรประยุกต์ใช้รูปแบบและวิธีกำรบริหำรแบบบูรณำกำร
และแนวคิ ดทฤษฎี ทำงกำรบริ หำรที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น กำรบริ หำรแบบมี ส่ วนร่ วม และกำรบริ หำรเชิ งกลยุ ทธ์ ฯลฯ
ที่เป็นกำรกำหนดโครงสร้ำงกำรจัดองค์กำรและกระบวนกำรบริหำรให้สำมำรถเชื่อมโยงองค์ประกอบทำงกำรบริหำร
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนทั้งที่เป็นหน่วยงำน กลุ่มบุคคลหรือบุคคลผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุนกำรปฏิบัติในกระบวนกำรบริหำรยุทธศำสตร์ ตั้งแต่กำรกำหนด กำรขับเคลื่อน
และกำรประเมินผล ซึ่งกรณีตัวอย่ำงดังกล่ำว ได้แก่
๑. ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำหำรเกษตรปลอดภั ย จำกสำรพิ ษ และเกษตรอิ น ทรี ย์
จังหวัดชัยนำท ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งปัจจัยแห่งผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญเกิดจำกกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้และกำรทำงำน
ร่ ว มกั น ระหว่ ำ งนั ก วิ ช ำกำรจำกภำครั ฐ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ำกภำคเอกชนกั บ ประสบกำรณ์ ข องภำคประชำสั ง คม
และที่สำคัญ คือภูมิปัญญำท้องถิ่นและเกษตรกร โดยมีกระบวนงำนตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้
(๑) กำรสื่อสำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิดและกระบวนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
(๒) กำรจั ด กำรฝึ ก อบรมและกำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ นวทำงกำรปฏิ บั ติ ร ะหว่ ำ งภำครั ฐ
ภำคเอกชน ภูมิปัญญำท้องถิ่นและเกษตรกร
(๓) กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มหรือเครือข่ำยอำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตรกรรม
(๔) กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตและกำรแปรรูป
(๕) กำรกำหนดและรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
(๖) กำรตลำด กำรขนส่ง และกำรคลังสินค้ำ
(๗) กำรวิจัยและพัฒนำ
๒. ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติ ด จั ง หวั ด ชั ย นำท ตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ ง ปั จ จั ย
แห่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ส ำคั ญ เกิ ด จำกกำรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ผู้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยำเสพติ ด ที่ ไ ด้ จ ำกกระบวนกำรประชำคม
และกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมที่สำคัญ คือ กลุ่มและเครือข่ำยอำสำสมัคร
รวมทั้งผู้นำและสถำบันทำงศำสนำ โดยมีกระบวนงำนตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้
(๑) กำรจัดทำข้อมูลผู้เกี่ยวข้องโดยกระบวนกำรประชำคมและกำรข่ำวกรอง โดยบันทึกข้อมูล
ด้วยระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Management Information System หรือ MIS) และระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ (Geographic Information System หรือ GIS)
(๒) กำรปรำบปรำมผู้ผลิต ผู้ค้ำและผู้สนับสนุน
(๓) กำรบำบัดรักษำสุขภำพผู้เสพ และกำรฟื้นฟูสภำพจิตใจโดยกระบวนกำรทำงศำสนำ
(๔) กำรส่งเสริมอำชีพและรำยได้แก่ผู้เกี่ยวข้องที่ยุติพฤติกำรณ์แล้ว

- ๖๗๔ (๕) กำรประกำศชัยชนะโดยประชำคมรับ รองว่ำเป็น พื้น ที่ห รือหน่ว ยงำนปลอดยำเสพติด
พร้อมกับดำเนินมำตรกำรเพื่อลดอุป สงค์ ลดปัจจัยเอื้อ และกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่กลุ่ มเสี่ยงเพื่อป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดที่ยั่งยืน
๓. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรภัย พิบัติมลภำวะทำงอำกำศที่เกิดจำกหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่
ตั้ง แต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ ง ปั จ จั ย แห่ ง ผลสั มฤทธิ์ ที่ ส ำคั ญ เกิ ด จำกกำรเชื่ อ มโยงข้ อ มูล ต้ น เหตุ ข องปั ญ หำมลภำวะ
ทำงอำกำศและกำรดำเนินกำรป้องกัน ระงับ และยุติต้นเหตุของปัญหำหรือจุดเสี่ยงภัยตั้งแต่พิสูจน์ทรำบหรือก่อน
ที่จะเกิดภัยพิบัติ และกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคมและประชำชน ที่สำคัญคือ
กลุ่มและเครือข่ำยอำสำสมัครทั้งในและนอกพื้นที่ โดยมีกระบวนงำนตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้
(๑) ก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติ เป็นขั้นตอนกำรเตรียมกำร ได้แก่
๑) กำรกำหนดแผนและซักซ้อมกำรปฏิบัติ
๒) กำรสำรวจและศึกษำข้อมูลต้นเหตุของปัญหำ และดำเนินกำรป้องกัน แก้ไข หรือระงับ
เหตุนั้น
๓) กำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร และวัสดุครุภัณฑ์สำหรับกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย รวมทั้งช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร กำรประสำนงำน กำรแจ้งเตือนและกำรรำยงำน
(๒) ระหว่ำงเกิดเหตุภัยพิบัติ เป็นขั้นตอนเผชิญเหตุ ได้แก่
๑) กำรจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรและประสำนงำน
๒) กำรประสำนก ำลั งหรือผนึกก ำลั ง กันป้ องกัน ระงับและบรรเทำผลกระทบต่ อชีวิ ต
ทรัพย์สินและสิ่งสำธำรณูปโภค
๓) กำรติ ด ต่อ สื่ อสำรแจ้ งเหตุแ ละข้ อ มูล ข่ ำวสำรกับ หน่ว ยงำนและองค์ กรที่ เกี่ ย วข้ อ ง
และผู้ได้รับผลกระทบ
(๓) ภำยหลังเกิดเหตุภัย พิบัติ เป็นขั้นตอนกำรฟื้นฟูและพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ได้แก่
๑) กำรสำรวจควำมเสียหำย รวมทั้งกำรจัดกำรซ่อมแซมสิ่งสำธำรณูปโภค กำรเยียวยำและ
ฟื้นฟูสุขภำพ ทรัพย์สินและอำชีพของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
๒) กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำรปรับปรุงแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ประสบความสาเร็จ
กิจกรรมสำคัญของแผนงำนกำรปรับเปลี่ยนบทบำท ภำรกิจและวิธีกำรบริหำรงำนภำครัฐ ตำมยุทธศำสตร์
กำรปฏิรูประบบรำชกำร ที่ดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรปฏิรูประบบรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
ได้แก่ กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีกำรบริหำรจำกเดิมที่เน้นกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรบริหำรหรือปัจจัยนำเข้ำ
(Inputs) ตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้โดยบทบัญญัติและเจตนำรมณ์ของกฎหมำยไปสู่กำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Results Based Management) ที่เน้ น ผลลัพธ์ (Outcomes) หรือควำมสั มฤทธิ์ผ ล (Results) ซึ่งแนวคิดหรือ

- ๖๗๕ เครื่องมือทำงกำรบริหำรที่นำมำใช้ในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำจนประสบควำมสำเร็จ ที่เป็นแนวคิดหลัก
ได้แก่ กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) กำรบริหำรแบบบูรณำกำร (Integrated Management)
และกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ หรือกำรบริหำรยุทธศำสตร์ (Strategic Management) รวมทั้งมีเครื่องมือทำงกำรบริหำร
ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลักข้ำงต้น ดังนี้
๓.๑ กำรบริ ห ำรแบบมีส่ ว นร่ ว ม เป็ น เครื่ อ งมื อ ทำงกำรบริ ห ำรแนวรำบหรือ แนวระนำบ (Horizontal)
ที่ให้ควำมสำคัญกับกำรให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำหรือกำรพัฒนำทั้งทำงตรง
หรือทำงอ้อมอย่ำงเสมอภำคด้วยควำมมีอิสระและสมัครใจ โดยกำรกำหนดรูปแบบและวิธีกำรบริหำรที่ส่งเสริม
ให้ผู้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมเข้ำใจ รวมทั้งมีช่องทำงและโอกำสเข้ำร่วมกำรดำเนินงำน
ได้แก่ กำรร่วมรับรู้ ร่วมคิดและให้ควำมเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมเป็นเจ้ำของหรือกำรรับผิดชอบ
ต่อผลกระทบหรื อได้รั บ ผลประโยชน์ ตลอดจนกำรเสริมอำนำจของทุกภำคีในกำรร่ว มตรวจสอบและถ่ว งดุ ล
กำรดำเนินงำน
๓.๒ กำรบริ ห ำรแบบบู ร ณำกำร เป็ น เครื่ อ งมื อ ทำงกำรบริ ห ำรแบบองค์ ร วมหรื อ รวมส่ ว น ( Holistic)
โดยมีรูปแบบและวิธีกำรบริหำรที่เป็นกระบวนกำรผสมผสำนและเชื่อมโยงหรือรวมเข้ำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ขององค์ประกอบทำงกำรบริหำรที่สำคัญ ได้แก่
(๑) แนวควำมคิด (Idea) ซึ่งเป็นเครื่องมือและข้อมูลในกำรกำหนดยุทธศำสตร์ แผนงำนและโครงกำร
เช่น แนวคิดทฤษฎีทำงกำรบริ ห ำร ควำมรู้ จำกหลั กวิช ำกำร จำกกำรศึกษำวิจัยและประสบกำรณ์กำรปฏิบั ติ
รวมทั้งจำกข้อมูลและข่ำวสำรที่เกี่ยวข้อง
(๒) สรรพก ำลั ง (People) ซึ่ ง เป็ น บุ ค ลำกรผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จำกทุ ก ภำคส่ ว นที่ เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ
และผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ จำแนกตำมควำมเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
หรือผู้รับผิดชอบสำคัญ (Key Stakeholder) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือผู้รับผิดชอบร่วม (Primary Stakeholder)
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองหรือผู้สนับสนุน (Secondary Stakeholder)
(๓) ทรัพยำกร (Things) ซึ่งปัจจัยสนับสนุนกำรจัดกำรตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์จำกทุกภำคส่วน
ที่เกี่ย วข้อง เช่น อำคำรและสิ่ งก่อสร้ ำง งบประมำณและเงินทุน ที่ดิน แหล่ งน้ำ แรงงำน พลังงำน เครื่องจักร
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นต้น
๓.๓ กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ หรือกำรบริหำรยุทธศำสตร์เป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรที่จะช่วยให้องค์กร
สำมำรถดำเนินงำนบรรลุผลสำเร็จ เช่น งำนตำมพันธกิจที่กำหนดไว้ตำมบทบัญญัติของกฎหมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
งำนสำคัญที่จะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง และงำนที่มำจำกนโยบำยหรืองำนที่เป็นควำมจำเป็น ควำมต้องกำร
และควำมริเริ่มขององค์กร รวมทั้งเมื่อต้องกำรพัฒนำงำนประจำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนกำรบริหำร
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่
(๑) กำรกำหนดยุทธศำสตร์ (Strategy Formulation) เป็นกำรนำควำมรู้ ข้อมูล และข่ำวสำรต่ำง ๆ
มำวิเครำะห์และกำหนดทิศทำงกำรดำเนิน งำนในระยะยำวขององค์กร พร้อมทั้งประเมินและคัดเลือกกลยุทธ์
ที่เหมำะสมที่สุดไปกำหนดเป็นแผนยุทธศำสตร์โดยกำรระบุวิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategy Issues)

- ๖๗๖ เป้ำประสงค์ (Goal) เป้ำหมำย (Target) และตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) และยุทธศำสตร์ (Strategies)
ซึ่งเป็นแนวคิดหรือวิธีกำรที่จะไปสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำร
(๒) กำรแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ (Strategy Implementation) เป็นกำรนำยุทธศำสตร์ที่ได้
กำหนดไว้ไปดำเนินกำรขับเคลื่อนโดยกำหนดแผนปฏิบัติกำร แผนงำนและโครงกำร รวมทั้งระบุกิจกรรมหรือขั้นตอน
เป้ำหมำย ผลผลิตและตัวชี้วัด
(๓) กำรประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมยุ ท ธศำสตร์ (Strategy Evaluation) เป็ น กำรตรวจสอบ
และติดตำมกำรดำเนินกำรบริหำรยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Measurement)
คื อ กำรติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ ของกำรด ำเนิ น งำนในช่ ว งระยะเวลำหนึ่ ง โดยมี ม ำตรวั ด หรื อ หน่ ว ยในกำรวั ด
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Evaluation) คือ กำรใช้ดุลยพินิจหรือค่ำนิยมและข้อจำกัดต่ำง ๆ
ในกำรประเมิน ได้แก่ ประเด็นควำมเหมำะสมของกำรบริหำรจัดกำร เช่น ควำมสอดคล้องหรือปัญหำอุปสรรค
ของแผนยุทธศำสตร์กับโครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรขององค์ก ำร และประเด็นประสิทธิภำพควำมสัมพันธ์
กับสภำพแวดล้อม เช่น กำรวินิจฉัยควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมซึ่งบำงกรณีเกินกว่ำ
ที่คำดกำรณ์ไว้ในช่วงกำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรครั้งทำหน้ำที่อธิบดีกรมกำรปกครอง
และเมื่อทำหน้ำที่กำกับ ควบคุมดูแลรัฐวิสำหกิจตำแหน่งประธำนกรรมกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และประธำน
กรรมกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินกำรให้มีกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรใช้แนวคิด เครื่อ งมือ
หรือเทคนิคในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำที่ประสบควำมสำเร็จ โดยให้หน่วยงำนหรือบุคลำกรสรุปข้อมูล
กำรปฏิ บั ติ ง ำนกำรตำมพั น ธกิ จ ที่ เ ป็ น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด (Best Practices) สรุ ป ลงในตำรำงที่ ก ำหนด ได้ แ ก่
ชื่ อ กิ จ กรรมหรื อ โครงกำรและพื้ น ที่ ด ำเนิ น กำร กำรก่ อ ตั ว ของปั ญ หำหรื อ โอกำสที่ จ ะด ำเนิ น กำร แนวคิ ด
และวิธีดำเนินกำร (ต่อยอดจำกเดิมหรือริเริ่มขึ้น) ซึ่งแต่ละปีได้รับกำรรำยงำนเป็นจำนวนมำก โดยแต่ละหน่วยงำน
ได้แ ต่ง ตั้งผู้ บ ริ ห ำรและผู้ ทรงคุณ วุฒิ ร่ ว มกัน ตรวจสอบกลั่ นกรองเพื่ อประกำศเกีย รติ คุณ รวมทั้ งกำรปรับ ป รุ ง
เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงำนและบุคลำกรนำไปพิจำรณำประยุกต์ใช้ต่อไป
๔. ปัจจัยแห่งความสาเร็จการปฏิบัติราชการ
เป้ำประสงค์หลักของกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ได้แก่ กำรสร้ำงควำมเจริญ และควำมมั่นคงของประเทศ
กำรพัฒนำและสงเครำะห์ปัจจัยตำมมำตรฐำนพื้นฐำนกำรดำรงชีวิต รวมทั้งกำรให้บริกำรสำธำรณะอย่ำงเสมอภำค
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและประโยชน์สุขของประชำชน ควำมสำเร็จในกำรปฏิบัติของหน่วยงำนและบุคลำกร
ภำครั ฐ ตำมภำรกิจ ข้ ำงต้น เกิ ดจำกศัก ยภำพและควำมพร้อ มขององค์ ประกอบทำงกำรบริห ำรที่ส ำคัญ ได้แ ก่
ระบบกำรบริหำรจัดกำร ทรัพยำกรทำงกำรบริหำร และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
๔.๑ ศักยภำพและควำมพร้อมของระบบกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ กำรปรับโครงสร้ำงกำรจัดองค์ก ำร
และกระบวนกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดหรือเครื่องมือทำงกำรบริหำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ ง
แนวคิด กำรจัด กำรบริห ำรสมัย ใหม่ (Modern Management) และกำรกำหนดรูป แบบและวิธีก ำรบริห ำร
ที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม เช่น กำรใช้แนวคิดกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
หรือกำรบริหำรยุทธศำสตร์ กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรจัดกำรควำมรู้ กำรบริหำร

- ๖๗๗ ในภำวะวิกฤติ และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่งแนวคิดทฤษฎีเหล่ำนี้ทำให้กำรบริหำรงำนเป็นไปตำมกระบวนกำร
ยุทธศำสตร์อย่ำงมีประสิทธิภำพชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของทุกภำคส่วน
๔.๒ ศักยภำพและควำมพร้อมของทรัพยำกรทำงกำรบริหำร ได้แก่ กำรมีอยู่ของทรัพยำกรหรือสำมำรถ
จัดหำมำได้อย่ำงเพียงพอต่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ ทั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณ เช่น บุคลำกร งบประมำณ
หรือแหล่งทุน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องจักรเครื่องมือ อำคำรสถำนที่ แหล่งน้ำ ที่ดิน และแหล่งพลังงำน เป็นต้น
๔.๓ ศักยภำพและควำมพร้ อมของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องหรือมีส่ว นได้ส่วนเสีย ได้แก่ กำรมีบุคลำกร
ของภำครั ฐ ที่เชื่อมโยงกำรปฏิบัติกับ บุ คลำกรของภำคีกำรพัฒ นำหรือผู้ มีส่ วนได้ส่ ว นเสียในจำนวนที่เพียงพอ
และมีสมรรถนะที่เหมำะสมทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจำกลุ่มงำน (Functional
Competency) รวมทั้งกำรให้ควำมสำคัญกับกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจและจัดให้มีกำรพัฒ นำควำมรู้ ทักษะ
และควำมสำมำรถของผู้เกี่ยวข้องจำกทุกภำคส่วนและทุกระดับอยู่เสมอ
๕. ข้อคิดสาหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
กระแสกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมระดับโลกและภำยในประเทศรวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลง
ภำยในองค์กำร เป็นได้ทั้งต้นเหตุของปัญหำและเป็นโอกำสหรือศักยภำพในกำรพัฒนำ กำรปฏิบัติรำชกำรในยุคปัจจุบัน
ให้ บรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ ขึ้ น อยู่ กั บ องค์ ป ระกอบที่ เกี่ ยวข้ องกั น ได้ แก่ กำรติ ดตำมให้ รู้ เท่ ำทั นและใช้ ประโยชน์ จำก
กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม กำรปรับ เปลี่ยนและเสริมสร้ำงประสิทธิภ ำพของรูปแบบ
และวิธีกำรบริหำร และกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติรำชกำรในยุคปัจจุบัน ดังนี้
๕.๑ กำรติดตำมให้รู้เท่ำทันและใช้ประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม
ได้ แ ก่ กำรติ ด ตำมกำรเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในกำรก ำหนดนโยบำยและ แผนในกำรบริ ห ำรงำน
ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงภำยนอก เช่น กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ควำมมั่นคงและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้ งทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรม ส่ ว นภำยในองค์ กร เช่ น ด้ำ นนโยบำยและแผน ทรัพ ยำกร
บุคลำกร โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร กระบวนกำรบริหำร รวมทั้งรูปแบบและวิธีกำรบริหำร เป็นต้น
๕.๒ กำรปรับเปลี่ ยนและเสริ มสร้ ำงประสิทธิภำพของรูปแบบและวิธีกำรบริหำร ได้แก่ กำรพิจำรณำ
นำแนวคิดทฤษฎีและวิธีปฏิบั ติที่ทัน สมัยมำประยุกต์ใช้ให้ เหมำะสมกับสภำพของปัญหำและโอกำสกำรพัฒ นำ
โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง กำรให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ ประสำนก ำลั ง หรื อ ผนึ ก พลั ง กั น ของภำคี ก ำรพั ฒ นำในกำรส่ ง เสริ ม
และสนั บสนุ น กระบวนกำรผสมผสำนและเชื่อมโยงองค์ป ระกอบทำงกำรบริห ำรทุก ๆ ปัจจัยอย่ำงมีเอกภำพ
ตั ว อย่ ำ งเช่ น กำรปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ผลงำนหรื อ ควำมส ำเร็ จ จำกเครื่ อ งมื อ KPI : Key
Performance Indicator ซึ่งเป็นกำรตั้งเป้ำหมำยและค่ำตัวชี้วัดผลงำนโดยผู้บริหำรองค์กำร ในลักษณะจำกบนสู่ล่ำง
(Top-Down) เป็น กำรใช้เ ครื่อ งมือ OKRs : Objective and Key Results ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
และผสมผสำนโดยผู้บริหำรองค์กำรตั้งวัตถุประสงค์(Objective) ในลักษณะจำกบนสู่ล่ำง และผู้ปฏิบัติร่วมกันกำหนด
ผลลัพธ์สำคัญ (Key Results) และกลยุทธ์กำรดำเนินงำนที่สำมำรถวัดได้ ในลักษณะจำกล่ำงขึ้นบน (Bottom-Up)
เป็นต้น

- ๖๗๘ ๕.๓ กำรพั ฒนำบุ คลำกรด้ ำนกำรประพฤติ ปฏิ บั ติ ให้ เอื้ อต่ อกำรปฏิ บั ติ รำชกำรในยุ คปั จจุ บั น ได้ แก่
กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะของบุคลำกรที่เป็นภำคีกำรพัฒนำทั้งด้ำนกำรดำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำน
ให้มีควำมสมดุลและยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
๕.๓.๑ กำรด ำเนิ น ชี วิ ต ได้ แก่ กำรปฏิ บั ติ ตนให้ เป็ นแบบอย่ ำงที่ ดี เป็ นที่ นั บถื อและยอมรั บ
จำกผู้ร่วมงำนและสังคม โดยประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรม วินัยและบทบัญญัติของกฎหมำย
มีสติในกำรคิดพิจำรณำตัดสินใจด้วยหลักเหตุผลและควำมถูกต้อง นอกจำกนั้นยังจะต้องบริหำรเวลำให้เหมำะสม
หรือสมดุลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนกับกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสุขภำพร่ำงกำย
และจิตใจของตนเอง
๕.๓.๒ กำรปฏิบัติงำน ได้แก่ กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถเพื่อปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจอยู่เสมอ เช่น ควำมรู้จำกข้อมูลและข่ำวสำร ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี แนวคิดทฤษฎีและหลักวิชำกำร
จำกกำรค้น คว้ำ วิ จั ย รวมทั้ งจำกประสบกำรณ์ กำรปฏิ บั ติข องตนเอง จำกบุค ลำกรภำครั ฐ ภำคธุ รกิ จ เอกชน
ภำคประชำสังคม รวมทั้งจำกภูมิปัญญำดั้งเดิม
สำหรับกำรปฏิบัติรำชกำรในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งดิจิทัล (Digital Technology) ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนสมควรทำควำมเข้ำใจ
และนำมำใช้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้กำรปฏิบัติรำชกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลอย่ำงสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลง (Disruption Technology) เช่น เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) กระบวนกำรทำงำนอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) โครงข่ำย
ข้อมูลหรือห่วงโซ่กลุ่มข้อมูล (Blockchain) และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) เป็นต้น
********************

นายมานิต วัฒนเสน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

- ๖๘๐ ๑. ข้อมูลประวัติ
วัน เดือน ปี เกิด : ๑ สิงหาคม ๒๔๙๓
ประวัติการทางาน
- พ.ศ. ๒๕๒๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓ (อักษรเลข) สานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
- พ.ศ. ๒๕๒๘ หัวหน้าฝ่ายอานวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖) สานักงานจังหวัดตรัง
- พ.ศ. ๒๕๓๔ หัวหน้าฝ่ายอานวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗) สานักงานจังหวัดสงขลา
- พ.ศ. ๒๕๓๖ หัวหน้าสานักงานจังหวัดสงขลา
- พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้อานวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
- พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้อานวยการสานักงานทะเบียนพรรคการเมือง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. ๒๕๔๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
- พ.ศ. ๒๕๔๔ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- พ.ศ. ๒๕๔๖ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
- พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูว้ ่าราชการจังหวัดสตูล
- 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 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรม/ศึกษาดูงาน
- หลักสูตรโรงเรียนนายอาเภอ รุ่นที่ ๓๒
- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับ ๘ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๕ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- อบรมวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ ๑๑
เกียรติคุณ :
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ

- ๖๘๑ ๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ
ผมได้รับการประสานจากสถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ขอให้ผมช่วยเขียนแนวคิดและเทคนิค
ในการทางาน เพื่อจะไปทาหนังสือคัมภีร์นักปกครอง ผมคิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะเขียนอย่างไรดี ถ้าจะเขียนในแนว
คัมภีร์การปกครองก็อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะคาว่า คัมภีร์นั้นส่วนใหญ่ คือ คาสอนที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนา
และคนส่วนใหญ่เชื่อแล้วว่าเป็น อกาลิโก เป็นจริงตลอดกาล เช่น คัมภีร์ไบเบิลในคริสต์ศาสนา คัมภีร์อัลกุ รอาน
ในศาสนาอิสลาม คัมภีร์พระเวทในศาสนาพราหมณ์ และคัมภีร์พระไตรปิฎกในศาสนาพุทธ ผมก็เลยคิดว่าจะเขียน
ประสบการณ์ในการทางานจะดีกว่า เพื่อให้คนรุ่นหลัง ๆ ได้พิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แต่ผมขอย้าว่า
สิ่งที่ผมใช้เป็นแนวปฏิบัติงานเมื่อในอดีตนั้น อาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทสภาพสังคมในโลกปัจจุบัน เนื่องจากโลก
มีการเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว และสิ่งที่เล่าให้ฟังเป็นเรื่องผิวเผินส่วนเรื่องลึก ๆ ก็ไม่สามารถเล่าได้
ผมลองนึกภาพย้อนหลั งไปในอดีตเมื่อครั้งตั้งแต่เยาว์วั ยจนจบการศึกษา และเข้ารับราชการ สิ่งที่ผมคิด
ว่าองค์ประกอบของความสาเร็จของชีวิตในการปฏิบัติงาน คือ
๑. MINDSET คื อ ความเชื่ อ ที่ ฝั ง อยู่ ใ นจิ ต ใจ คอยควบคุ ม ความคิ ด และพฤติ ก รรมในทุ ก ๆ ด้ า น
หาก MINDSET ผิดหรือไม่ตรงไปตามมาตรฐานสากล หรือไม่ทันกับกระแสโลกยุคใหม่ก็จะทาให้การทางานไม่บรรลุผล
ตัวอย่าง MINDSET เช่น
๑.๑ มีความคิดให้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ จะไม่เชื่อในสิ่งที่งมงายที่พิสูจน์ไม่ได้ ซึ่งไร้สาระจะทาให้
เราเสียเวลา เสียการทางานไปกับพิธีกรรมต่าง ๆ นานา โดยไม่จาเป็น ดังที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนี้
๑.๒ ในการทางานเพื่อน าไปสู่ ความส าเร็จนั้นมีหลายแนวทาง เราจะต้องเลือกแนวทางที่ดีที่สุ ด
ONE BEST WAY ง่ายที่สุด SIMPLIFY แต่เกิดประโยชน์สูงสุด
๑.๓ ผมมั่น ใจว่าความซื่อสัตย์ สุ จริต เป็นพื้นฐานของความสาเร็จ สั งเกตจากการดูประวัติของ
ผู้ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่นั้น จะมีคุณสมบัติข้อนี้เป็นหลัก
๑.๔ งานที่ทาต้องวิเคราะห์ ให้ ชัดเจนว่าอะไรเป็ น เป้ าหมาย อะไรเป็ น วิธีการ ตาราการบริห าร
มักจะใช้คาว่า MEANS AND END ผมเห็นตัวอย่างหลายครั้งที่เอา MEANS มาเป็น END และเอา END มาเป็น MEANS
ทาให้งานไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร ดังตัวอย่างการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิค - 19 ในปัจจุบัน เป้าหมายคือ
การทาอย่างไรให้สามารถจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด ในเวลาที่สั้นที่สุด แต่ในที่ผ่านมาเรา
เสียเวลาไปกับวิธีการมากกว่า
๑.๕ ผมเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม สิ่งที่เราได้กระทาไปจะส่งผลอย่างแน่นอน ในเวลาที่เหมาะสม
และคิดเสมอว่าเมื่อมีแหล่งเกิดของกรรม กรรมจะเป็นผู้ติดตาม และกรรมนั้นจะเป็นผู้ส่งผลตอบสนอง จึงพยายาม
ทาแต่สิ่งดีและคิดในสิ่งที่ดี โดยหวังว่าจะพบแต่สิ่งดี ๆ
๑.๖ ตั้ ง เป้ า หมายให้ ไ กล และไปให้ ถึ ง ตลอดเส้ น ทางมุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เทอย่ า งเด็ ด เดี่ ย ว ไม่ ท้ อ ถอย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
๑.๗ ต้องมีศิลปะในการรอคอย เวลาเกิดอุป สรรคหรือปัญหา ลองทบทวนดูว่าเกิดจากความผิ ด
ของเราหรือไม่ หากมิใช่ก็ต้องอดทนรอคอยจนกว่าเราจะเห็นฟ้าหลังฝน

- ๖๘๒ ๑.๘ เป้าหมายในการทางานให้สาเร็จ เราต้องคิดอยู่เสมอว่าต้องมีความสาเร็จใน ๓ ประการ คือ
สาเร็จผลในงานที่เราทา ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร และประเทศชาติเจริญขึ้น
๑.๙ งานในหน้ า ที่ ไ ม่ มี อ ะไรที่ ท าไม่ ไ ด้ นอกจากจะต้ อ งใช้ เ วลามาก ใช้ ค วามพยายามให้ ม าก
และต้องใช้ทุนมาก
๑.๑๐ ตลอดเวลาในชีวิตการทางานต้องทุ่มเท ทางานให้หนัก หายใจเป็นงาน ทางานตลอดเวลา
ไม่มีวันหยุด ไม่คิดถึงเรื่องวันลาพักร้อน
๑.๑๑ บางครั้ ง ต้อ งเชื่ อ ว่า ความส าเร็ จ เกิ ดจากสิ่ ง ที่เ รามองไม่ เ ห็ น เช่ น ผมเชื่ อ ว่ า ความส าเร็ จ
น่าจะเกิดจากความรู้ ความสามารถ จังหวะโอกาส วาสนา และฟ้าลิขิต
๑.๑๒ ข้อควรที่ต้องคานึง ถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจทุ่มเทในการทางานมากเพียงใด ก็ควรอย่าลืมนึกถึง
ครอบครัวด้วย
๒. แรงบันดาลใจในวัยเด็ก ผมเกิดในถิ่นทุรกันดาร ไม่มีถนนหนทาง ไม่มีไฟฟ้าใช้ ผมเห็นนายอาเภอ
ทาหน้าที่คอยให้ความช่ว ยเหลือประชาชนดูแลความเดือนร้อนของประชาชนในยามทุกข์ จึงเห็นว่าเป็นอาชีพที่ดี
และมีความฝันอยากจะเป็นนายอาเภอเพื่อกลับมาทางานช่วยเหลือประชาชน
๓. ให้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองชอบ ในวัยเด็กผมตั้งใจจะเรียนคณะรัฐศาสตร์ แต่ตอนที่สอบเข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัย กระแสสังคมของเด็กในยุคนั้น มีความคิดว่าควรจะเรียนแพทย์หรือวิศวะ ผมจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ครั้งแรกได้ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในสาขาวิชาโทรคมนาคม ผมเรียนได้ ๑ ปี
รู้สึกว่าไม่ใช่ จึงออกมาสอบใหม่ ผมสอบเข้าได้คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนอยู่ ๒ ปี
ก็รู้สึกว่าไม่ตรงกับนิสัย จึงเปลี่ยนไปเรียน คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจเดิม หลังจากจบจากเชียงใหม่
ไปเรียนต่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๔. ต้องทางานในสิ่งที่เราชอบ และต้องลุ่มหลงในงานที่ทา ผมสอบเข้าทางานได้ที่กระทรวงมหาดไทย
ตามความตั้งใจ ถูกส่งตัวไปทางานที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งนั้นผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปลี่ยนสถานะจากลูกชาวบ้านไปเป็น
ข้าราชการ ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
เมื่อผมได้แต่งเครื่องแบบข้าราชการ มองดูสองขีดบนบ่า “เอ้ย...! มีความรู้สึกเหมือนกับนายอาเภอเลย”
ย้อนกลับไปเมื่อผมเริ่มต้นรับราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดแรกที่ผมเริ่มรับราชการในตาแหน่งเลขานุการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายเลอเดช เจษฎาฉัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและทุ่ มเท
ในการทางาน ให้หายใจก็เป็นงานต้องทางานแบบไม่มีวันหยุดและไม่คิดถึงวันลาพักผ่อน
ท่านที่ ๒ นายกาจ รักษ์มณี ท่านเน้นในเรื่องการบริหาร เช่น ข้าราชการต้องเป็นคนที่ยอดบริการ
งานรับผิดชอบ ส่วนการทางานโดยเฉพาะงานธุรการต้องไม่เป็นอุปสรรคในการบริหาร ในช่วงนั้นงานที่ภาคภูมิใจ
คือ ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนปลูกอ้อย จนเกิดโรงงานผลิตน้าตาลขนาดใหญ่ในปัจจุบัน
บางครั้ งพรหมลิขิตก็หั กเหได้เหมือนกัน จากคาสั่งสอนของท่านผู้ ว่าฯ ต้องเป็นคนซื่อสั ตย์สุจริต
“จนมีครั้งหนึ่ง ผมได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจรับอาหารในศูนย์ผู้อพยพที่อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งสหประชาชาติ (UN) ได้สนับสนุนค่าใช้จ่าย ปริมาณและราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งบางครั้งไม่ตรงตามจานวน

- ๖๘๓ ผู้อพยพจริ ง จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ด้ว ยความซื่อสั ตย์ที่ถูกปลูกฝั งเอาไว้ อาจเป็นสาเหตุทาให้ผ มโดยย้ายมาอยู่
ที่จังหวัดพัทลุงโดยไม่ได้ทาเรื่องขอย้าย”
จากจังหวัดอุตรดิตถ์ ผมถูกย้ายมาจังหวัดพัทลุง ได้พบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กิตติ ประทุมแก้ว
ท่านก็เน้นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ ท่านเป็นผู้ริเริ่มให้มีการการทานาปีละ ๒ ครั้ง รวมทั้ง
ปลู กพืช อื่น ๆ หลั งฤดูเก็บ เกี่ย ว โครงการที่ผมประทับใจในการร่วมทางานกับท่าน คือ โครงการริเริ่มส่ งเสริม
การเลี้ยงโคนม คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้นาโคนมจากฟาร์มโชคชัย อาเภอปากช่อง ไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยง
และได้ตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงโคนมได้พัฒนามาเรื่อย ๆ จนปัจจุบันสามารถตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์นมโคพาสเจอไรซ์
ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมา คือ ท่านนิพนธ์ บุญญภัทโร ท่านเป็นนักวิชาการ ทางานไป
ในแนวเดียวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กิตติ ปทุมแก้ว ท่านเน้นซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมอาชีพ โครงการริเริ่ม คือ
สร้างสถานีประมงน้าจืดลาปา โครงการตัดถนนรอบอุทยานนกน้อย ทะเลน้อย ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ส่งผม
ไปช่วยคิดร่วมกับสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) จนต่อมากลายเป็นสถานที่ท่องเทียวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก
และดึงดูดผู้คนให้มาท่องเที่ยวพักผ่อนในปัจจุบัน
จากพัทลุง สู่จังหวัดสงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช
เรื่องที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี มีโครงการต่าง ๆ
มากมาย ช่วงนั้นผมได้รับผิดชอบโครงการสร้างงานในชนบท (กสช.) ผมเป็นเลขานุการโครงการ ต้องคอยนาเรื่อง
เข้าพิจารณาอนุมัติโครงการในทุกรอบสัปดาห์ สิ่งภาคภูมิใจมาก คือ ทุกโครงการผมได้ไปดูพื้นที่จริงด้วยตัวเองเกือบ
ทุกโครงการ ทาให้ผมพบโครงการแปลก ๆ ที่อาเภอเสนอหลายโครงการที่ไม่สามารถอนุมัติได้ในขั้นตอนกรรมการ
กลั่นกรอง ทาให้ลดงบประมาณลงไปมาก
ต่อมาผมสามารถสอบเลื่อนระดับหัวหน้าฝ่ายอานวยการ ๖ และได้ย้ายไปอยู่จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบ้านเกิด
นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นเมืองอาหารอร่อย และท่องเที่ยวทางทะเลสวยงาม ผมได้เสนอโครงการ
ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนและทุกหน่วยงานราชการปลูกต้นศรีตรัง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีม่วง
สวยงามมากเป็นต้นไม้ที่รัชกาลที่ ๕ ได้นาเข้ามาจากประเทศศรีลังกา แต่ต้องใช้เวลานานปลูกหลาย ๑๐ ปี เมื่อออกดอก
จะบานสะพรั่ งสวยงาม โดยคาดหวังว่าจะสามารถส่ งเสริ ม การท่อ งเที่ย วให้ป ระชาชนมาชมดอกศรีต รัง บา น
เหมือนดั่งการไปดูดอกซากุระบานที่ประเทศญี่ปุ่น
หลั ง จากนั้ น ได้ ย้ า ยไปนครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง จั ง หวั ด ใหญ่ มี พื้ น ที่ ก ว้ า งขวางมาก ผมได้ ก ลั บ ไปเจอ
กั บ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นิ พ นธ์ บุ ญ ญภั ท โร เรื่ อ งที่ น่ า จดจ า คื อ ผมไปเจอเหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่
ซึ่งมีความเสียหายรุนแรงมาก ชาวบ้านเสียชีวิต จานวน ๒๔๒ คน ซึ่งยังไม่รวมพืชสวนและสัตว์เลี้ยงที่ไม่สามารถ
นับจานวนได้ โดยมีหมู่บ้านกะทูน อาเภอพิปูน ได้ถูกน้าป่าพัดเอาท่อนซุงพาพัดหายไปทั้งหมู่บ้าน แต่น่าแปลกที่ยังเหลือ
เมรุเผาศพอยู่ ๑ เมรุ บางหมู่บ้านที่ไกลมาก กว่าทางราชการจะทราบเรื่อง เวลาก็ผ่านไปเกือบ ๑ เดือน
มีเรื่องตื่นเต้นในอุทกภัยนี้ ขณะที่ผมอยู่ศูนย์แก้ปัญหาน้าท่วม ได้รับวิทยุสื่อสารประจาพื้นที่แจ้งว่า
มีห ญิงท้องแก่กาลั งจะคลอด ศูน ย์ ได้ส่งเฮลิ คอปเตอร์ไปช่ว ยเหลื อ ตอนกลั บเฮลิ คอปเตอร์ได้ล งจอด ด้านหน้า
ศาลากลางจังหวัด โดยมีรถพยาบาลเตรียมรับเพื่อนาส่งโรงพยาบาล หญิงสาวผู้นั้นได้คลอดทารกเพศชายออกมา

- ๖๘๔ คุ ณ หมอบั ญ ชา (คุ ณ หมอผู้ ดู แ ล) พู ด อย่ า งจริ ง จั ง ว่ า ขอตั้ ง ชื่ อ ว่ า “เด็ ก ชาย อุ ท กศั ก ดิ์ ” เพื่ อ จะได้ ราลึ ก ถึ ง
สถานการณ์ในตอนนั้น
การแก้ปัญหาหลังน้าลดมีความยุ่งยากมาก เนื่องจากพื้นที่เสียหายกว้างขวาง และมีประชาชนเดือนร้อน
จ านวนมาก การแก้ ปั ญ หาไม่ ทั น กั บ การต้ อ งการของประชาชน ประชาชนจึ ง มี ก ารมาร้ อ งเรี ย นมากมาย
เมื่อเหตุการณ์นานเข้า ประชาชนรวมตัวกันมากขึ้น ก็เกิดการชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัดหลายวัน ทางจังหวัดก็ได้
ดาเนินการทุกวิถีทาง จนกระทั่งผู้ชุมนุมได้ยุติการชุมนุมลง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมย้ายไปอยู่สงขลา
ได้ ๑ ปี ผมไปประจาศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นงานด้านความมั่งคง และการปฏิบัติการ
จิตวิทยา มีงานทามากมาย ที่น่าตื่นเต้นที่สุด คือ มีการเผาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
วันเดียว ๓๖ โรง และในปีนี้เอง ผมได้รับการคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายอาเภอ รุ่นที่ ๓๒ หลังจบจากโรงเรียน
นายอาเภอ ผมจึ งได้รั บ การแต่ง ตั้ง เป็ น หั ว หน้าส านั กงานจัง หวัด สงขลา ซึ่ง เป็น ตาแหน่ ง ผู้ บ ริห ารระดั บกลาง
และเป็นฝ่ายอานวยการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมีงานท้าทายมากมาย เช่น งานฝ่ายต่างประเทศ งานชายแดน
ที่ต้องประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่วนงานราชการทุกส่วนในจังหวัด เช่น งานกงสุลต่างๆ ส่วนโครงการ
ที่ ป ระทั บ ใจ คื อ โครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมสงขลาอยู่ ที่ เ หมื อ งฉลุ ง อาเภอหาดใหญ่ ได้ รั บ มอบหมายจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ไปเจรจากับชาวบ้านที่บุกรุกพื้นที่บริเวณนั้น เพื่อขอร้องให้ออกจากพื้นที่ โดยผมใช้หลักการเดิม
ที่ว่าทุกอย่างทาได้ อาจจะต้องใช้ความพยายามมาก ๆ ใช้เวลามาก ใช้ทุนมาก ผมได้ใช้แนวทฤษฎี MEANS AND END
จนชาวบ้านผู้บุกรุกออกไปทุกราย
ผมอยู่ จั ง หวั ด สงขลาได้ ๒ ปี ก็ ย้ า ยเข้ า ไปท างานในกระทรวงมหาดไทย ๔ ปี เป็ น ผู้ อ านวยการ
กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ๒ ปี ผู้อานวยการสานักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง ๒ ปี ในระหว่าง
นั้นถูกขอตัวไปช่วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งยังไม่มีบุคลากรเป็นของตนเอง และปฏิบัติงานที่สานักงานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอีกด้วย
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ ผมได้กลับไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และภูเก็ต ซึ่งลักษณะงาน
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ก็คือ การทางานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายในพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต
ซึ่ง ๒ จั ง หวั ด นี้ เ ป็ น เมื อ งที่ มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ท างทะเลที่ ส วยงามมาก และเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วระดั บ โลก
ที่ทารายได้ให้ประเทศเป็นจานวนมาก ผมจึงตั้งเป้าที่จะขายความสวยงามของธรรมชาติ โดยเน้น การอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท างทะเล เช่ น ปลาสวยงาม ปะการั ง เพื่ อ ที่ เ ราจะขายการท่ อ งเที่ ย วได้ ยั่ ง ยื น ยาวนาน
รวมทั้งยับยั้งปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะที่บนภูเขา ริมชายหาดทะเล ปัญหาอาชญากรรมที่ทาให้เกิดผลกระทบ
กับการการท่องเที่ยว
ความประทับใจในการทางานที่พังงา และภูเก็ต
ความประทั บ ใจที่จั งหวัด พัง งา ผมได้ แก้ ปัญ หาการไม่ มีไ ฟฟ้ าใช้ ที่เ กาะปั นหยี ประวัติ เกาะปัน หยี
ชาวบ้านเล่าต่อ ๆ กันมาว่า เมื่อ ๒๐๐ ปีมาแล้ว ชาวอินโดนีเซีย ๑๑ ครอบครัว อพยพมาตั้งถิ่นฐานและขยาย
ครอบครัว หลายร้อยครอบครัว มีประชากร ๑,๒๐๐ กว่าคน แต่ก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากไม่ส ามารถปักเสา
หรือพาดสายไฟได้ โดยอ้างว่า เกาะปันหยี อยู่ในเขตอุทยานต้องขออนุญาตก่อน ผมจึงได้สอบถามหัวหน้าอุทยาน ว่า

- ๖๘๕ “ระหว่างเกาะปันหยีกับอุทยาน ใครเข้ามาอยู่ก่อนกัน และไฟฟ้าก็เป็น ปัจจัยพื้น ฐานสาหรับ ประชาชน ชุมชน
ต้องมีไฟฟ้าใช้ ผมจึงพยายามทาทุกวิถีทางจนสามารถให้ชาวบ้านบนเกาะปันหยีมีไฟฟ้าใช้ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลที่สวยงามของจังหวัด
ส่ ว นความประทั บ ใจที่ จั ง หวั ด ภูเ ก็ต นั้ น เนื่อ งจากภูเ ก็ ตที่ มี ความสวยงามตามธรรมชาติ อย่ า งมาก
โดยเฉพาะน้าทะเลสี เขีย วอมฟ้า จึ งเป็ นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติและเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
ที่มีมากมายนั้น รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ทารายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก ผมจึงเน้นในการป้องกัน
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้มีความยั่งยืน โดยปัญหาที่สาคัญที่ผมตั้งใจทามาโดยตลอด คือ
๑. ป้องกันการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการท่องเที่ยวทั้งบนบกและในทะเล
๒. การออกเอกสารสิทธิโดยไม่ชอบ ควบคุมเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
๓. การเปิดบ่อนการพนัน และสถานบริการที่ผิดกฎหมาย
๔. โครงการอานวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
๕. การลักลอบจับปลาสวยงาม และการทาลายปะการัง
กรณีตัวอย่าง ผมเคยไปจับกุมผู้ลักลอบจับปลาสวยงามที่ท่าเรืออ่าวฉลอง ขณะจับกุมผู้ต้องหา
รับสารภาพว่าจับในพื้นที่ทะเลภูเก็ต ทะเบียนเรือก็เป็นของจังหวัดภูเก็ต การดาเนินขั้นต่อไป ผมทราบว่ามีการไม่ส่งฟ้อง
ต่อศาล เนื่องจากจาเลยกลับคาให้การว่าจับที่จังหวัดพังงา จึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเป็นปลาที่จับได้ในท้องที่
ภูเก็ตหรือพังงา เพราะ “ปลา ไม่มีทะเบียนบ้าน” ทาให้ได้ข้อคิดว่าการทางานในระดับจังหวัด ถ้าหากส่วนราชการ
ทุกส่วนไม่มีแนวคิดไปในทางเดียวกัน โอกาสจะประสบความสาเร็จได้ยาก
ส่ ว นการออกโฉนดที่ ดิ น โดยมิ ช อบ หลั ง จากที่ ผ มได้ เ กษี ย ณอายุ ร าชการนั้ น ผมก็ ท ราบข่ า วว่ า
มีเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่เคยทางานร่วมกับผมได้ทาการออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถูกดาเนินคดีและติดคุก
หลายคน
จากภูเก็ตผมถูกย้ายไปจังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีปัญหาด้านความมั่งคง พื้นที่เสี่ยงอันตรายมาก ผมเคยได้อยู่
ในเหตุการณ์ปิดล้อมมัสยิดกรือเซะ การวางระเบิดในเมืองปัตตานี ซึ่งผมได้ อยู่ห่างจากจุดระเบิด เพียง ๘๐ เมตร
ส่วนเรื่องโครงการด้านอาชีพ ผมได้รับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ FARMING POLICY คือ นโยบาย
การเกษตรครบวงจร เป็นส่วนหนึ่งทาให้ผมได้รับการพิจารณาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ในปี ๒๕๔๗ ผมได้ก้าวมาสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่บ้านเกิด เมื่อผมได้
ขึ้นมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่หวังเอาไว้ หากกล่าวถึงภารกิจในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ผมจะ
จาแนกแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน คือ
๑. บริหารตามนโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
๒. บริหารตามอานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. ต่าง ๆ
๓. บริหารตามความคิดริเริ่มของตนเอง หรือที่ประชาชนต้องการ

- ๖๘๖ ในขณะที่ผมดารงตาแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มีเรื่องที่ประทับใจ ๒ เรื่อง คือ
๑. โครงการท่ าเรื อน้ าลึ กปากบารา รัฐ บาลมีน โยบายที่จะทา Land Bridge จากจั ง หวัดสตู ล
ถึงจังหวัดสงขลา เพื่อเชื่อมการคมนาคมขนส่งระหว่างทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทย ผลการดาเนินงานได้สาเร็จ
ไปหลายประการ แต่โครงการยุติลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล
๒. แก้ไขปัญหาคลื่นยักษ์สึนามิ ช่วงวันเกิดเหตุ ผมตัดสินใจได้ถูกต้อง คือ
๒.๑ ขอสนั บ สนุ น เรื อล าเลี ย งกาลั ง พล จากกองทั พเรือ ภาคที่ ๓ เพื่ ออพยพนั กท่ องเที่ ย ว
และชาวบ้านที่ติดอยู่ตามเกาะต่าง ๆ โดยเฉพาะเกาะหลีเป๊ะให้ขึ้นมาถึงฝั่งได้ปลอดภัยทุกคน
๒.๒ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพอย่างเร่งด่วนเพื่ออพยพประชาชนริมทะเล และครั้งนี้ผมใช้วิธี
คิดนอกกรอบรูปแบบราชการ คือ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่ มีรถยนต์ส่วนตัว และคนที่ขับรถผ่านไปมาช่วยรับ
ชาวบ้านเพื่อมายังศูนย์อพยพ โดยมีค่าตอบแทนให้เจ้าของรถทุกคัน ทาให้อพยพขนย้ายได้เร็วมาก
ผมอยู่จังหวัดสตูลได้ ๒ ปี ก็เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองถูกย้ายเข้ามาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผมอยู่กระทรวงมหาดไทยได้ ๑ ปี หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ที่จังหวัดชุมพร ผมมองเห็นสนามบินที่สร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ตอนเกิดพายุเกย์ แต่ถูกทิ้งไว้เป็นเวลานาน
ผมตั้งใจว่าสนามบินแห่งนี้ต้องเปิดใช้ให้ได้ ผมจึงได้ประสานผู้เกี่ยวข้อง ติดต่อสายการบินต่าง ๆ เพื่อมาทาการบิน
แต่เนื่องจากเป็นการบินระยะใกล้ และผู้โดยสารน้อยไม่คุ้มทุน ผมจึงขอความร่วมมือข้าราชการ พ่อค้า และนักธุรกิจ
ที่จะเดินทางไปกรุงเทพมหานคร ให้ช่วยมาโดยสารเครื่องบิน และทุกฝ่ายก็ให้ความร่ว มมือ ทาให้ส ายการบิน
ยอมมาทดลองบินจนเติบโตมาทุกวันนี้
อีกโครงการหนึ่ งที่น่ าสนใจ คือ ผมได้มองเห็ นพื้นที่เขาดินสอในอาเภอปะทิว เป็นพื้นที่ที่ส วยมาก
เหมาะแก่การใช้เป็นพื้นที่ทาสวนสัตว์ และผมไปดาเนินการตั้งงบประมาณ เตรียมพื้นที่ไว้ และองค์กรสวนสัตว์
ก็ได้ดาเนินการอนุมัติแล้ว เนื่องจากผมต้องย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โครงการจึงไม่ได้ดาเนินการต่อ
ผมย้ายมาที่จังหวัดขอนแก่น เป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการรับราชการของผม จากภาคใต้สู่ภาคอีสาน ขอนแก่น
เป็นจังหวัดที่ผู้คนน่ารักมาก เสียดายผมอยู่ได้แค่ ๕ เดือน ได้ทาเรื่องที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ คือ
๑. การจั ดหาน้ าให้ เกษตรกร โดยใช้การส่ งน้าตามท่อทาให้ เกิดการประหยัด และมีประสิ ทธิภ าพ
ได้ทาโครงการตัวอย่างที่อาเภอภูผาม่าน
๒. โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลภาคอีสาน ชาวบ้านต้องการเพื่อเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน
แต่ผมสามารถทาได้เพียงสร้าง Master Plan เสร็จก็โดนย้าย ทุกวันนี้เวลาผมกลับไปที่จังหวัดขอนแก่นผมภูมิใจทุกครั้ง
๓. ช่วงที่ผ มไปดารงตาแหน่ ง เกิดภาวะนมโคล้นตลาด ชาวบ้านประท้ว งโดยเอานมมาเทกลางถนน
เพื่อกดดันรัฐบาลให้เข้ามาช่วยเหลือ ผมได้คิดแก้ปัญหาใช้วิธีเปิดจุดขายนมชั่วคราวแทบทุกจุดในจังหวัดขอนแก่น
เพื่อช่วยกระจายสินค้าของชาวบ้าน
๔. ด้วยช่วงเวลาในขณะนั้นได้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนตกงานไม่มีงานทาไม่มีรายได้
จึงเดินทางกลับมาอยู่บ้าน ผมจึงให้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ทราบว่าใครตกงานและไม่มีรายได้ ซึ่งช่วยให้
สามารถจัดหางานให้ประชาชนทาได้เป็นจานวนมาก

- ๖๘๗ จากขอนแก่นผมย้ายมาเป็นอธิบดีท้องถิ่น
ขณะที่ผมดารงตาแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผมคิดว่าสิ่งที่ควรผลักดันให้เกิดขึ้น คือ
๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน ส่วนกลางควบคุมเท่าที่จาเป็นเท่านั้น
๒. ภารกิจ ในเรื่ องใดที่ไม่ส าคัญควรยกเลิ ก เช่น การขออนุญาตไปราชการของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี การแต่งตั้งผู้จัดการโรงรับจานา
๓. ผลั กดัน การกระจายอานาจด้านสาธารณสุ ข และการศึกษา รวมทั้งการศึกษาพิเศษ อาทิ
ผู้พิการ โรงเรียนคนหูหนวก ตาบอด
๔. ปรับปรุงองค์กรและหน่วยงานให้บุคลากรมีสมรรถนะสูง เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๕. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคอยสนับสนับสนุนเรื่องวิชาการ องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็ น ประโยชน์ ต่ อการพั ฒ นาองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และการตรวจสอบสอบ กรณีที่ มีปัญหาการทุจริ ต
ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. ควรยกเลิ กงบประมาณอุดหนุน พิเศษขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เพราะเป็นช่องทาง
ที่ใช้แสวงหาผลประโยชน์ ทางการเมื องทุกอย่างที่คิดไว้ทาได้น้อยมาก เนื่องจากเมื่อเสนอผ่ านคณะกรรมการ
การกระจายอานาจฯ หน่วยงานที่สูญเสียอานาจจะต่อต้านมาก
๓. ปัจจัยความสาเร็จที่ส่งผลให้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย
จากอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ทาให้ผมย้อนกลับ
ไปคิ ด ถึ ง อดี ต ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด แก่ ผ มว่ า ความส าเร็ จ ในอาชี พ รั บ ราชการ ประกอบด้ ว ยความรู้
ความสามารถ โอกาส วาสนา และฟ้าลิขิต น่าจะเป็นจริง
สาหรับตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นตาแหน่งสุดท้าย เมื่อผมได้เข้ามารับตาแหน่งได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติงาน โดยมีความเห็นว่าบทบาทของตาแหน่งนี้เป็น ข้อต่อระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจา
ต้องพยายามทาให้เกิดผลดีแก่ทั้งสองฝ่าย แม้ว่ากฎหมายจะกาหนดให้ปลัดกระทรวงฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาล และมติของคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม กฎหมาย และความต้องการของประชาชน แต่สาหรับ
ผมจะขีดวงจากัดเน้นเฉพาะนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอันดับแรก
ส่ ว นในระดับ ข้าราชการประจ า ผมถือว่ามีฐ านะเป็ น เพื่อนร่ ว มงานที่มีตาแหน่ งต่ากว่า ผมจะคอย
สนับสนุนให้เขาทางานสะดวก ควบคุมดูแลให้ยึดระเบียบกฎหมายเป็นแนวทางทางาน
การบริหารในตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย น่าจะเกี่ยวข้องกับ ๓ ส่วนหลัก ได้แก่
๑. รับนโยบายจากรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการนาแปลงสู่การปฏิบัติมาบริหารให้บรรลุเป้าหมาย
๒. ก ากั บ ดู แ ลกรมและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด ในการบริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายกระทรวง
งานในส่วนนี้บริหารได้ไม่ยากเพราะมีอธิบดีรับผิดชอบโดยตรงแล้ว
๓. ส่ ว นที่ ผ มเห็ น ว่ า ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ การสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด บริ ห ารงานให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด

- ๖๘๘ ดังนั้น ผมจึงให้ความสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. การแต่ ง ตั้ งผู้ ว่ าราชการจัง หวัด ต้อ งคั ดเลื อกบุ ค คลที่ มีค วามเหมาะสม ทั้ง วั ย วุฒิ ความรู้
ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต
๒. การแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ในปัจจุบัน ควรกาหนดเวลาในการบริหาร มีระยะเวลาพอสมควร
เพื่อให้การพัฒนาในพื้นทีเ่ ป็นไปอย่างความต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม
๓. ปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ไม่สอดคล้องกับปัจจัยบริหาร เช่น
๓.๑ เอกภาพในการบังคับบัญชาข้าราชการในจังหวัด เนื่องจากข้าราชการส่วนใหญ่ในจังหวัด
จะเป็นบุคลากรของกระทรวง กรม ส่วนกลาง ที่ไปทางานกับผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานส่วนกลางจะสั่งการ
ผ่านหน่วยงานตนเองไม่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ทาให้บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดถูกลดทอนลงไปมาก
๓.๒ ด้านงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีงบประมาณในการบริหารงานของจังหวัดน้อยมาก
ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ตั้งที่กรมและหน่วยงาน ๆ เข้าทางานในจังหวัด มักเน้นงาน FUNCTION มากกว่างานพื้นที่
ทาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจบริ หารเพีย งให้ เป็น ไปตามระเบียบพั ส ดุ แทนที่บริห ารให้ เป็นไปตามปัญหา
และความจาเป็นในพื้นที่หรือตามยุทธศาสตร์จังหวัด
๔. จังหวัดหนึ่งควรมีแผนพัฒนาจังหวัดเพียงแผนเดียว งบประมาณที่ลงไปในจังหวัดควรรวมกัน
เป็ น ก้ อ นเดี ย วกั น และท าไปตามโครงการและแผนงานที่ มี อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ก่ อ น ส่ ว นการจั ด ล าดั บ
ความสาคัญก่อนหลังของการใช้งบประมาณ ควรมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โดยเน้นการมีส่ วนร่วม
ของประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม
๕. ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการบริหารงานของจังหวัดมีมากมาย บางฉบับล้าหลังมาก ควรทา
การยกเลิก แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบกฎหมายที่ล้าหลังทาให้การบริหารยาก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างรวดเร็ว และการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัด
๖. ผมคิดว่าระบบการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบัน ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
น่าจะทดลองเลื อกจังหวัดตัวอย่ างสักตัวอย่าง จัดการปกครองรูปแบบพิเศษให้ ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ไม่มีหน่วยงานภูมิภาค มีหน่วยงานส่วนกลางเท่าที่จาเป็นจริง ๆ มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถบริหาร
จัดการภายในจั งหวัดในทุกเรื่ อง เช่น ด้านงบประมาณ บริห ารงานบุคคล การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นา
คิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมากกว่า
๔. ข้อคิดสาหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
สิ่งสาคัญที่จะขอฝากน้อง ๆ ที่ยังรับราชการอยู่ มีดังนี้
๔.๑ สังคมไทยเป็นสังคมเปิด ทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าเท่าเทียมกัน และโอกาสเกิดขึ้นต่อหน้าทุก
คนเสมอ แล้วแต่ใครจะไขว่คว้า
๔.๒ การทางานจะเจอ MEANS และ END ต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าอะไร คือ MEANS อะไร คือ End
การบริหารมุ่งเป้าหมายเป็นหลัก MANAGEMENT BY OBJECTIVE

- ๖๘๙ ๔.๓ เมื่อผิ ดหวัง อย่ าท้ อแท้ เปรี ยบเสมือนการเล่ นฟุต บอล เวลาแค่นิ ดเดีย วที่จะทาประตูไ ด้
เพื่อชัยชนะ และเกิดขึ้นได้ในทุกคนในทุกช่วงจังหวะเวลา
๔.๔ แม้จะมีเพื่อน ๆ ก้าวหน้าแซงหน้าเราไปมากน้อยเพียงใด ถ้าแซงไปด้วยความไม่ยุติธรรม
ก็ต้องตั้งมั่นว่าถ้าเราพยายามขยันทาดี เราจะมีโอกาสจังหวะที่จะก้าวหน้าได้เหมือนกัน
๔.๕ ให้ยึดถือกฎไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา) ว่าคือ สิ่งสาคัญที่สุดของชีวิต
********************

นายวิเชียร ชวลิต
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

- ๖๙๑ ๑. ข้อมูลประวัติ
ประวัติส่วนตัว
- เกิดที่อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
- บิดำ นำยเจริญ ชวลิต อำชีพทำสวน / มำรดำ นำงมณี ชวลิต อำชีพทำสวน
- ภรรยำ นำงพัชรินทร์ ชวลิต อำชีพรับรำชกำร
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษำ โรงเรียนวัดใหม่รำษฎร์นุกูล อ.บ้ำนแพ้ว
- มัธยมศึกษำ โรงเรียนวัดธรรมจริยำภิรมย์ อ.บ้ำนแพ้ว
- มัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนดรุณำรำชบุรี อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี
- ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ปริญญำโท รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
การศึกษาอบรม
- หลักสูตรนำยอำเภอ 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 ในตาแหน่งสาคัญ
- นำยอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดำหำร/ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี/ บำงละมุง จังหวัดชลบุรี
- ผู้อำนวยกำรสำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำรปกครอง
- ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำนำจเจริญ
- ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรินทร์
- อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน
- ปลัดกระทรวงมหำดไทย
- ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
เกียรติคุณ :
- เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ มหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก
- เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ มหำวชิรมงกุฎ

- ๖๙๒ การดารงตาแหน่งสาคัญ
- 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 และปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ก้าวแรกของชีวิตราชการ
๘ มกรำคม ๒๕๒๒ วันแรกของกำรรับรำชกำรของผม ที่พกเอำควำมมุ่งมั่นอยำกทำงำนด้วยเจตนำ
เพื่อเป็นปลัดอำเภอจะได้ทำงำนดูแลประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล ตำมอุดมกำรณ์ที่สั่งสมมำตั้งแต่เรียนหนังสือในมหำวิทยำลัย
และอีกประกำรหนึ่งด้วยควำมที่ผมสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นปลัดอำเภอได้ลำดับที่ ๑ ซึ่งจะถูกปรำมำส
ว่ำจะไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิตรำชกำร มีอำจำรย์ท่ำนหนึ่งชมเชยควำมสำมำรถของผมด้วยกำรบอกว่ำถ้ำแน่จริง
ต้องเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้ได้ ด้วยเหตุผลสองประกำรดังกล่ำวจึงเป็นแรงบันดำลใจในหลำย ๆ เรื่องในกำรทำงำน
ของผมในเวลำต่อ ๆ มำ
เนื่องจำกเมื่อเรียนหนังสือจบมำ ผมได้มีโอกำสทำงำนทั้งในบริษัทเอกชนและรัฐวิสำหกิจ จึงเป็นประสบกำรณ์
ในกำรทำงำนเริ่มต้นของชีวิตที่ต้องเลือก ระหว่ำงเพื่อตำมอุดมกำรณ์หรือเพื่อควำมสำเร็จของตนเอง หรือเพื่อครอบครัว
และทำอย่ำงไรจึงจะให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงเป้ำหมำยต่ำงๆ เมื่อได้ทำงำนมีผู้ใหญ่ท่ำนหนึ่งแนะนำและผมเห็นว่ำ
เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง คือ ในชีวิตเรำมีต้นทุนที่แตกต่ำงกัน แต่สิ่งที่เรำมีเท่ำกันหมดไม่แตกต่ำงกัน คือ ทุกคนมีเวลำ
เท่ำกัน คือ วันละ ๒๔ ชั่วโมง จึงอยู่ที่เรำจะใช้เวลำทำอะไรบ้ำง บำงคนทุ่มเทเวลำทั้งหมดเพื่อทำงำน บำงคนใช้เวลำทั้งหมด
เพื่อควำมสุขส่วนตน บำงคนใช้เวลำส่วนใหญ่กับครอบครัว ดังนั้นเรำต้องจัดแบ่งเวลำให้สมดุล จึงจะทำให้เรำทำงำน
อย่ำงมีควำมสุข จึงเป็นอีกหนึ่งปรัชญำในกำรทำงำนของผมในเวลำต่อ ๆ มำ
เมื่อเป็นปลัดอำเภอหนุ่มคนหนึ่งของจังหวัดนครรำชสีมำ จึงอำสำทำงำนทุกอย่ำงที่มี ให้ทำได้ทั้งงำน
ในหน้ำที่รำชกำรของที่ว่ำกำรอำเภอ และงำนอื่น ๆ ของนักปกครอง ในขณะนั้นงำนเลือกตั้งอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของกระทรวงมหำดไทย งำนอบรมประชุมชำวบ้ำน งำนพัฒนำท้องที่ก็เป็นงำนสำคัญมำกเพรำะยังไม่ มีท้องถิ่น
รับผิดชอบงำนทะเบียนต่ำง ๆก็ได้ปลัดอำเภอรุ่นพี่และนำยอำเภอช่วยสอนงำนแนะนำ นับเป็นควำมรู้ใหม่ในกำรทำงำน
ที่น่ำศึกษำ และท้ำทำยอย่ำงมำก เป็นควำมสุขในกำรทำงำน ระหว่ำงนั้นอยู่อำเภอบ้ำง มำช่วย งำนจังหวัดบ้ำง
เมื่อมำทำงำนที่จังหวัดท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก็จะแนะนำสั่งสอน ทำให้ได้รับประสบกำรณ์ที่มีคุณค่ำและเป็นประโยชน์
ต่อกำรทำงำน แต่อยู่ได้ไม่ถึงสองปีก็ย้ำยเข้ำมำรับรำชกำรในส่วนกลำงที่กรมกำรปกครอง ชีวิตเปลี่ยนไปมำก
งำนก็แตกต่ำงไปอย่ำงสิ้นเชิง ทั้งเนื้องำนและสังคมกำรทำงำน ได้ลิ้มรสของกำรแข่งขันกันทำงำนระหว่ำงผู้มำกด้วยฝีมือ
ในกำรท ำงำน งำนที่ ต้ อ งมี คุ ณ ภำพต้ อ งถู ก ต้ อ งทั้ ง หลั ก กฎหมำยและกำรบริ ห ำรจั ด กำร นั บ ว่ ำ ได้ ใ ช้ ค วำมรู้

- ๖๙๓ ควำมสำมำรถอย่ำงสูงทั้งงำนหนังสือและแนวคิดในกำรทำงำน วิชำกำรควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
ถูกนำมำใช้อย่ำงเต็มที่
จุดเริ่มต้นของโอกาสความก้าวหน้าขั้นแรก
ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ผมได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำศึกษำอบรมในวิทยำลัยกำรปกครองหลักสูตรนำยอำเภอ
นั บ เป็ น ควำมภำคภู มิ ใ จและกระตุ้ น ควำมเชื่ อ มั่ น ในกำรท ำงำนของผมอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพรำะกำรรั บ รำชกำรใน
กรมกำรปกครองหำกไม่ได้ผ่ำนตำแหน่งนำยอำเภอแล้วโอกำสเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในโอกำสต่อ ๆไปก็เป็นไปได้ยำก
ต้องขอขอบพระคุณท่ำนอดีตอธิบดีกรมกำรปกครอง คือ ท่ำนฉลอง กัล ยำณมิตร ได้จัดให้มีกำรสอบคัดเลื อก
และกำรคั ด เลื อ กอย่ ำ งละกึ่ ง หนึ่ ง เพื่อ ให้ ไ ด้ ค นที่ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ และผู้ ที่ มี ป ระสบกำรณ์ สู ง (อำวุ โ ส
ในรำชกำร) เข้ำศึกษำอบรม ผมจึงได้มีโอกำสเข้ำอบรม และเป็นกลุ่มอำยุน้อย ที่โรงเรียนนำยอำเภอที่ประกอบด้วย
ผู้ ผ่ ำ นกำรสอบคั ด เลื อ กส่ ว นใหญ่ อ ำยุ น้ อ ยกั บ ผู้ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ กส่ ว นใหญ่ อ ำยุ ม ำก เมื่ อ ประกอบกั น แล้ ว
จะช่ว ยส่งเสริมคุณภำพบุคลำกรที่สำคัญ คือ ผู้อำยุน้อยจะสุขุมและสนใจประสบกำรณ์ มำกขึ้น ในขณะผู้อำวุโส
จะเพิ่มแรงบันดำลใจ กระฉับกระเฉงขึ้นโดยอัตโนมัติ นับเป็นภูมิปัญญำที่ทรงคุ ณค่ำอย่ำงหนึ่ง โรงเรียนนำยอำเภอ
สอนในหลำยเรื่องบ่มเพำะควำมเป็นนักปกครอง ที่รู้จักรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เพรำะต้องดูแลโดยไม่มีขอบเขตว่ำเป็นภำรกิจ
ของส่วนรำชกำรใด ไม่มีขอบเขตว่ำเฉพำะในเวลำรำชกำร ทุกข์สุขของประชำชนในพื้นที่รับผิดชอบอยู่ที่นำยอำเภอ
เต็มเปี่ยม หลั กกำรนี้เป็ นไปตำมกฎหมำยรองรับและเป็น พื้นฐำนของนักปกครอง คือ พระรำชบัญญัติลั กษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗
จำกควำมรู้และหลั กกำรดังกล่ำว เมื่อผมได้ไปเป็นนำยอำเภอ โดยเฉพำะครั้งแรกนับเป็นประสบกำรณ์
ที่มีคุณค่ำของชีวิตนักปกครองอย่ำงแท้จ ริง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ผมไปเป็น นำยอำเภอครั้งแรกที่อำเภอคำชะอี
จังหวัดมุกดำหำร กำรได้ทำงำนกับชำวบ้ำนอย่ำงแท้จริง ควำมร่วมมือระหว่ำงชำวบ้ำนกับทำงรำชกำรเป็นไปอย่ำงดียิ่ง
โดยเฉพำะกำรพัฒนำท้องที่รวมทั้งขณะนั้นนำยอำเภอทำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรท้องถิ่นในรูปสุขำภิบำลด้วย นับเป็น
ควำมประทั บ ใจและเป็ น ของขวั ญอั น มี ค่ ำ ยิ่ ง กั บ กำรเป็ น นำยอ ำเภอครั้ ง แรกของผม และอีก งำนที่ ส ำคั ญ คื อ
นำยอำเภอไล่ปรำบปรำมบ่อนพนันวิ่งในงำนศพ ได้รับกำรตอบรับจนชำวบ้ำนร่วมมือสนับสนุนแจ้งเบำะแสอื่น ๆ
อีกมำกมำย โดยสรุปแล้วอะไรที่เป็นปัญหำชำวบ้ำน หำกนำยอำเภอเข้ำดำเนินกำร ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มเปี่ยมจำก
ส่วนรำชกำรและชำวบ้ำนเป็นไปอย่ำงดียิ่ ง จำกอำเภอแรกต่อมำปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผมไปเป็นนำยอำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีควำมอำวุโสและประสบกำรณ์ในส่วนกลำงมำช่วงหนึ่งแล้ว ที่พนัสนิคมผมได้มีโอกำสทำงำน
ในหลำย ๆ เรื่อง ได้สำนต่องำนสร้ำงที่ว่ำกำรอำเภอหลังใหม่ และทำพิธีเปิดที่ว่ำกำรอำเภอโดยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย มีงำนพัฒนำบริกำรของที่ว่ำกำรอำเภอ นำระบบคิวอัตโนมัติมำใช้ที่อำเภอเป็นแห่งแรก โดยอำเภอ
ทำเอง และต่อมำพัฒนำระบบโดยกำรริ เริ่ มของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี (ขณะนั้นคือนำยสุจริต ปัจฉิมนันท์)
คือ กำรจัดทำระบบมำตรฐำน งำนบริกำรในระบบรับรองมำตรฐำน ISO ๙๐๐๐ (และผมได้พัฒนำต่อเนื่องจนไป
ทำต่อเมื่อดำรงตำแหน่ งนำยอำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี จนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเป็นอำเภอแรกของ
ส่ ว นรำชกำรต่ ำง ๆ) ผมได้นำน้ ำยำตรวจสำรเสพติด มำใช้เ พื่อตรวจผู้ ติดยำบ้ ำ ในกำรด ำเนิ นกำรแก้ไ ขปั ญหำ
ยำเสพติด ต่อ เนื่องกันในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ย้ำยไปดำรงตำแหน่ง นำยอำเภอที่ส ำม คือ นำยอำเภอบำงละมุง

- ๖๙๔ จังหวัดชลบุรี งำนก็เปลี่ยนโฉมหน้ำไปอีก ที่อำเภอบำงละมุงเป็น แหล่ง ท่องเที่ยว กำรดูแลสถำนบริกำรต่ำง ๆ
ตำมนโยบำยของกระทรวงมหำดไทยเป็นงำนที่ยำกที่ต้องทุ่มเทกำลังกำยและควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรกำกับดูแล
และเป็ นประสบกำรณ์ที่เป็ นพื้น ฐำนน ำไปใช้เมื่อไปรั บผิ ดชอบในกำรอำนวยกำร งำนสถำนบริกำรเมื่อไปดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักสอบสวนและนิติกำรในเวลำต่อมำเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จำกประสบกำรณ์ ๓ อำเภอ
ที่แตกต่ำงกัน ได้สะสมเป็นหลักกำรทำงำนอันเป็นพื้นฐำนของนักปกครองอย่ำงแท้จริง และช่วยเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกำรทำงำนต่อไป
ด้วยประสบกำรณ์อันทรงคุณค่ำของกำรสลับกำรทำงำนในรำชกำรส่วนภูมิภำคที่จังหวัดและอำเภอ
กับรำชกำรส่วนกลำงในกรมกำรปกครอง นับเป็นภูมิปัญญำของกำรสร้ำงและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของ
บุคลำกรของกระทรวงมหำดไทย เพรำะทำให้เรำสำมำรถเรียนรู้ ทั้งกำรสั่งกำรและกำรอำนวยกำรที่มีประสิทธิภำพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วย กำรที่เป็นผู้ ปฏิบัติในภูมิภำคในตำแหน่งต่ำงที่ต่ำงเวลำ หรือต่ำงลำดับชั้นไปด้วย
จำกประสบกำรณ์นี้เมื่อผมได้มีโอกำสไปทำงำนเป็นผู้บริหำรระดับสูงในกระทรวงในเวลำต่อมำ ก็ได้นำหลักกำร
และวิธีกำรอันเป็นประโยชน์ของกระทรวงมหำดไทยไปปรับใช้อย่ำงได้ผลสัมฤทธิ์ด้วย
เมื่อเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ผมไปเป็นรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ นับเป็นประสบกำรณ์แรกของกำรทำงำน
ที่ศำลำกลำงจังหวัด แต่ประสบกำรณ์กำรทำงำนในส่วนกลำงได้ช่วยให้กำรทำงำนที่ต้องประสำนงำนต่ำงกระทรวง
เป็นไปได้รำบรื่น และประสบกำรณ์นักปกครองในฐำนะนำยอำเภอ งำนกฎหมำยที่รับผิดชอบในกรมกำรปกครอง
ช่วยให้กำรทำงำนได้ประสบผลสำเร็จ และผมได้ย้ำยไปเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำนำจเจริญในเวลำต่อมำ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดครั้งแรกที่จั งหวัดอำนำจเจริญ เป็นไปตำม
เจตนำและข้อท้ำทำยเมื่อแรกบรรจุแต่งตั้งเป็นปลัดอำเภอ ประสบกำรณ์กำรเป็นรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ๓ ปีเศษ
ประกอบกับ ระลึกถึงอุดมกำรณ์เมื่อเข้ำทำงำน จึงคิดถึงชำวบ้ำนในพื้นที่เป็นเป้ำหมำย ได้พำส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
ออกเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขด้วย ไปพักค้ำงแรมในพื้นที่เพื่อรั บฟังทุกข์สุขของชำวบ้ำน ในโอกำสจัดบริกำรจังหวัด
เคลื่อนที่ จึงได้รับทรำบข้อเท็จจริงและควำมต้องกำรของชำวบ้ำนอย่ำงแท้จริง สิ่งที่ปรำกฏก็คือ ชำวบ้ำนมีควำมรู้สึก
ว่ำทำงรำชกำรไม่ทอดทิ้งชำวบ้ำน ปัญหำต่ำงๆถูกถ่ำยทอดถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง
อันนำไปสู่กำรบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำรไม่เป็นภำระของชำวบ้ำน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ทรำบถึงข้อเท็จจริง ถึงชีวิต
ควำมเป็นอยู่ กำรประกอบอำชีพอย่ำงแท้จริง อันนำไปสู่กำรแก้ปัญหำได้ตรงจุด เป็นกำรรับข้อมูลตรง หลักกำรนี้
ผมได้ดำเนิน กำรต่อเนื่องมำจนเป็นผู้ว่ำรำชกำรจั งหวัด ที่สอง คือ จังหวัดสุรินทร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่จังหวัด
สุรินทร์ ผมได้มีโ อกำสทำงำนแก้ไขปัญหำ ซึ่งเป็นเฉพำะพื้น ที่จังหวัด เช่น เรื่องช้ำง กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
กำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ คือ ข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นต้น
เป็นอธิบดีและปลัดกระทรวง
ผมเป็นอธิบดีครั้งแรกที่กรมกำรพัฒนำชุมชน เป็นงำนท้ำทำยมำกเพรำะมีภำรกิจ กว้ำงขวำงแต่มีข้อจำกัด
มำกด้วยเช่นกัน ภำรกิจที่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมำย ตำมพระรำชบัญญัติที่ต้องรับผิดชอบงำนหลำยอย่ำงที่ ทำอยู่เดิม

- ๖๙๕ ถ่ำยโอนไปเป็นภำรกิจของท้องถิ่น และกระทรวงกรมอื่น เช่นเรื่องเด็กและสตรี เป็นต้น งำนที่ปรำกฏและรับรู้กันมำก
คือ งำนส่งเสริมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ระหว่ำงเป็นอธิบดีฯผมได้มีโอกำสเป็นกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจ
คือ กำรประปำส่วนภูมิภำค ได้สัมผัสมิติใหม่ของกำรเป็นผู้บริหำรเพื่ออำนวยประโยชน์สุขกับประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง
และซับซ้อนยิ่งขึ้น เป็นอธิบดีอยู่ได้ไม่นำนก็มีเหตุเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ครั้งแรกกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำเสนอ
ย้ำยผมไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกำรปกครอง โดยมีมติคณะรัฐมนตรี แต่ก็มีเหตุขัดข้องเพรำะมีปัญหำที่ท่ำนอธิบดี
กรมกำรปกครองคนเดิมซึ่งได้รับกำรเสนอให้ไปเป็นปลัดกระทรวงมหำดไทยไม่สำมำรถไปดำรงตำแหน่งได้ จึงมีกำรปรับ
ย้ำยใหม่อีกครั้ง โดยมีมติคณะรัฐมนตรีให้ผมเลื่อนและแต่งตั้งจำกอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชนไปเป็นปลัดกระทรวง
มหำดไทยตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๕๓ ผมอยู่ในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหำดไทยจนถึงเดือนกันยำยน ๒๕๕๔
จึงมีมติคณะรัฐมนตรีย้ำยผมให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยข้ำรำชกำรประจำ (ปฏิบัติหน้ำที่
เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำรยุ ท ธศำสตร์ เ พื่ อ วำงระบบกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรน้ ำ) และอยู่ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ที่ ส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรี จนถึงเดือนพฤษภำคม ๒๕๕๕ ก็มีมติคณะรัฐมนตรีให้ผมไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง
และอยู่ปฏิบัติหน้ำที่ที่กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จนถึง ๓๐กันยำยน ๒๕๕๘ ก็ครบ
เกษียณอำยุรำชกำร ระหว่ำงกำรดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงซึ่งถือ เป็นตำแหน่งสำคัญมำกในกำรบริหำรรำชกำร
นับเป็นช่วงเวลำของกำรใช้ประสบกำรณ์ที่สั่ งสมมำ มำใช้ในกำรบริหำรงำนที่กระทรวงมหำดไทย ใช้หลักกำร
เป็นนักปกครองประกอบกับหลักบริหำรรำชกำร แต่เมื่อไปดำรงตำแหน่งที่กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ จะใช้หลักกำรบริหำรรำชกำรมำกกว่ำ แต่ประสบกำรณ์ของกำรทำงำนในภูมิภำคมีคุณค่ำและภูมิปัญญำ
เป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่ง ช่วงเวลำ ๑ ปี ในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหำดไทยไม่มำกนักแต่เป็นปลัดกระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ถึง ๓ ปี ๖ เดือน หำกจะนำมำกล่ำวในสำระสำคัญคงไม่เหมำะสมนัก
สิ่งที่เขียนมำจึงเป็นประสบกำรณ์และหลักในกำรทำงำนที่สำคัญในระหว่ำงดำรงตำแหน่งและประมวล
เป็นหลักกำรที่ใช้ต่อเนื่องในกำรเป็นผู้บริหำรระดับสูง
เทคนิคการบริหารจัดการ
จำกประสบกำรณ์และผลงำนในตำแหน่งต่ำง ๆ จะเห็นได้ว่ำชีวิตนักปกครองของผมในกระทรวงมหำดไทย
อันนำไปสู่หลักกำรหรือเทคนิคที่นำไปใช้ในกำรบริหำรในตำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งประกอบด้วย ๔ ส่วน ที่สำคัญ คือ
๑. อุ ด มกำรณ์ อั น เป็ น เครื่ อ งน ำทำงหรื อ เป้ ำ หมำยหลั ก เป็ น เข็ ม ทิ ศ ในกำรท ำงำน นั่ น ก็ คื อ
ประชำชนหรือชำวบ้ำนต้องได้รับกำรดูแลทุกข์สุข อันเป็นปรัชญำของคนมหำดไทย คือ บำบัดทุกข์บำรุงสุข และจะเป็น
เป้ำหมำยในทุกกิจกรรมทุกระดับของกำรทำงำน หำกเกิดลังเลในเป้ำหมำยไม่มั่นใจ แล้วจะดำเนินกำรไปเพื่ออะไร
ต้องกำรผลสัมฤทธิ์อะไรก็ต้องกลับไปดูว่ำเป้ำหมำยสุดท้ำยที่ ต้องกำรได้รับกำรตอบสนองอย่ำงไร บำบัดทุกข์บำรุงสุข
หรือไม่
๒. ประสบกำรณ์ กำรมี ป ระสบกำรณ์ ในตำแหน่ งงำนต่ ำง ๆ ที่ห ลำกหลำยจำเป็ น ต้อ งมี และ
บุคลำกรที่ดี ต้องพร้อมที่จะเลือกแสวงหำทั้งโดยองค์กรจัดกำรหรือเจ้ำตัวเองต้องจัดกำร หำกมีโอกำสแล้วไม่สั่งสม

- ๖๙๖ ประสบกำรณ์ก็จะไม่ส ร้ำงโอกำส ทั้งรำชกำรส่ว นกลำงและภูมิภำค ทั้งงำนวิชำกำรและปฏิบัติกำร ทั้งภูมิภำค
ที่แตกต่ำงกัน ทั้งลักษณะงำนที่ปฏิบัติล้วนเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดประสบกำรณ์ที่ครอบคลุมและต่อยอดเป็นพื้นฐำน
ทำงกำรบริหำรจัดกำรเมื่อมีตำแหน่งสูงขึ้นตำมลำดับ
๓. องค์กรและแนวทำง เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นตัวอย่ำงของควำมสำเร็จของกระทรวงมหำดไทย
ซึ่งมี ๒ เรื่องที่สำคัญมำกและปัจจุบันกระทรวงยังใช้อยู่ ประกำรแรก คือ กำรโยกย้ำยข้ำรำชกำรเพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำย
ในประสบกำรณ์ของบุคลำกรทั้งในรำชกำรส่วนภูมิภำค และรำชกำรส่วนกลำงในตำแหน่งและระดับชั้นที่แตกต่ำงกัน
ทั้งในควำมแตกต่ำงของภูมิภ ำค ทั้งลักษณะงำนที่แตกต่ำง ประกำรที่สอง คือ กำรเปิดโอกำสให้ คนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถได้มีโอกำสก้ำวหน้ำคู่กันไปกับระบบอำวุโสเพรำะจะไม่ปิดโอกำสให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถได้เป็น
ผู้บริหำรองค์กร แต่ประเด็นสำคัญต้องไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ
และปิดกั้นโอกำสเฉพำะ ไม่เปิดโอกำสที่เท่ำเทียม ไม่โปร่งใสเป็นธรรมกับผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง
ซึ่งจะเป็นกำรบั่นทอนกำลังใจและควำมเชื่อมั่นศรัทธำในองค์กร
๔. ครูหรือต้นแบบของนักปกครองหรือผู้บริหำรกำรปกครอง นับเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่บุคลำกรจะได้มี
โอกำสเรียนรู้กำรทำงำนจำกรุ่นพี่หรือผู้บังคับบัญชำทั้งผ่ำนงำน ทำงวิชำกำร กำรศึกษำอบรมหรือผ่ำนกำรเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ตัวผมเองได้เรียนรู้ทั้งจำกรุ่นพี่ ผู้บังคับบัญชำ หรื อวิทยำกรผู้สอนในกำรฝึกอบรม หรืองำนเขียน
ทำงวิชำกำร ซึ่งจะขอกล่ำวถึงในส่วนของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีคุณูปกำรแก่ตัวผมเอง ท่ำนแรกคือ นำยอำเภอคนแรก
(นำยสถิตย์ อินทะสอน นำยอำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒) เป็นครูหรือต้นแบบในกำรออกเยี่ยมเยียน
ชำวบ้ำนพบปะพูดคุยในยำมค่ำคืนกับชำวบ้ำนในพื้นที่ ต่อมำเมื่อย้ำยมำดำรงตำแหน่งในส่วนกลำงที่กรมกำรปกครอง
ผู้อำนวยกำรกองท่ำนแรก (นำยสมบัติ สืบสมำน ผู้อำนวยกำรกองรำชกำรส่วนจังหวัดและตำบล ปี พ.ศ.๒๕๒๓)
ได้เรียนรู้งำนหนังสือและงำนอำนวยกำร เพื่อสั่งกำรใปยังส่วนภูมิภำคจำกกรมกำรปกครอง ต่อมำได้รับกำรมอบหมำย
ให้ปฏิบัติหน้ำทีเ่ ป็น เลขำนุกำรของท่ำนรองอธิบดีกรมกำรปกครอง (นำยพิชิต ลักษณะสมพงศ์ รองอธิบดีกรมกำรปกครอง
ฝ่ำยรำชกำรส่วนท้องถิ่น) ได้เรียนรู้งำนหนังสือ สั่งกำรเกี่ยวกับรำชกำรส่วนท้องถิ่น นับเป็นห้วงเวลำที่ได้เรียนรู้
ศึก ษำ งำนรำชกำรส่ว นท้อ งถิ่น มำกที่สุด ช่ว งหนึ่ง ต่อ มำได้ค รูอีก ท่ำ น คือ ท่ำ นรองอธิบ ดีก รมกำรปกครอง
(นำยชำญชัย สุนทรมัฏฐ์ ระหว่ำงดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ำฝ่ำย ในกองวิชำกำรและแผนงำน เป็นผู้อำนวยกำรสำนัก
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น เป็นรองอธิบดีกรมกำรปกครอง) ได้เรียนรู้งำนที่หลำกหลำย นับเป็นครูในฐำนะนักปกครอง
ที่เป็นนักปฏิบัติกำรที่สมบูรณ์แบบท่ำนหนึ่ง ครูในเวลำต่อมำคือท่ำนรองอธิบดีกรมกำรปกครอง (นำยชูวงศ์ ฉำยะบุตร
อธิบดีกรมกำรปกครอง) ท่ำนเป็นต้นแบบของงำนหนังสือระเบียบกฎหมำยวิชำกำรและกำรบริหำรรำชกำรที่สมบูรณ์
ครบถ้วนท่ำนหนึ่ง และอีกท่ำนหนึ่งซึ่งเป็นครูและผู้บังคับบัญชำที่ช่วยทำให้ผมประสบผลสำเร็จในตำแหน่งหน้ำที่
ระดับสูง คือ ท่ำนอธิบ ดีก รมกำรปกครอง (นำยสุจริต ปัจฉิมนัน ท์ ) ผมได้เ รีย นรู้งำนเป็น ผู้ว่ำ รำชกำรจัง หวัด
งำนกำรเป็นอธิบดี ที่มีคุณค่ำยิ่ง บุคคลที่ผมกล่ำวถึงล้วนเป็นครูที่ไม่เก็บควำมรู้ไว้แต่ ถ่ำยทอดและสอนแนะแนว

- ๖๙๗ ทำงกำรทำงำนแก่นักปกครองรุ่นต่อ ๆ มำ และนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ขำดไม่ได้ เพรำะวิชำกำรเชิงปฏิบัติ
ไม่มีสอนในสถำบันกำรศึกษำได้
กำรทำงำนที่มีอุดมกำรณ์ ทุ่มเท เสียสละ สร้ำงสมประสบกำรณ์ มีครูสอนแนะนำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ย่อมยังประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่ำงยั่งยืนสมกับปรัชญำ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อย่ำงแท้จริง
********************

- ๖๙๘ -

นายพระนาย สุวรรณรัฐ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

นายพระนาย สุวรรณรัฐ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน 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.) มหาวิทยาลัยอินเดียน่า
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
- ดูงาน ณ ประเทศอิตาลี
- หลักสูตรปลัดอาวุโส รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
- หลักสูตรนายอาเภอ รุ่นที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๔๔๑๔
ประวัติการรับราชการในตาแหน่งสาคัญ
- ดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานจังหวัดเชียงราย ตาแหน่ง “อักษรเลข”
หรือเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
- ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ย้ายไปเป็นเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๔ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานในพื้นที่
ส่วนกลาง ฝ่ายติดต่อต่างประเทศ สานักงานศูนย์ดาเนินงานเกี่ยวกับผู้อพยพ
- วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ โอนมารับราชการสังกัดกรมการปกครอง เลื่อนขึ้นเป็น “ข้าราชการพลเรือน
สามัญ ระดับ ๖” และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนอาเภอ (จพง.ปค.๖) ฝ่ายทะเบียนและบัตร
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ โอนย้ายไปดารงตาแหน่งปลัดอาเภอ เจ้าพนักงานปกครอง ๖ (จพง.ปค.๖)
ฝ่ายปกครองและพัฒนา อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
- ดารงตาแหน่ง ปลัดอาวุโส พื้นที่อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
- ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น (เจ้าพนักงานปกครอง ๖) ฝ่ายท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
- ย้ายไปเป็นปลัดอาเภอ (จพง.ปค.๖) ฝ่ายปกครองและพัฒนา อาเภอละงู จังหวัดสตูล
- วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ รักษาการในตาแหน่ง “นายอาเภอ” (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) อาเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนขยับขึ้นเป็นนายอาเภออมก๋อยเต็มตัวในปีเดียวกัน คือ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
- วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ๘ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งนายอาเภอ (จพง.ปค.๘) อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

- ๗๐๐ - ปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โอนมาด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า ส านั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกอง (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๘)” กองการ
ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ดารงตาแหน่ง ปลัดจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง ๙) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอื่น ๆ เป็นลาดับ ได้แก่ จัง หวัด
บุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่ ดารงตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเวลา ๖ ปี
- ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดารงตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นครั้งแรกที่จังหวัด “สิงห์บุรี”
- ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี”
- วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดารงตาแหน่งนักปกครอง ๑๐ สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ผอ.ศอ.บต.)
- ดารงตาแหน่ง “รองปลัดกระทรวงมหาดไทย” เพียงบทบาทเดียว ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องความมั่นคง
- วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย
เกียรติคุณ :
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
ปณิธาน “พระนาย สุวรรณรัฐ”
“หลักสำคัญที่เรำได้จำกกำรเรียนนิติศำสตร์ช่วยในกำรทำงำนได้มำก
ผมใช้หลักกฎหมำยมำช่วยจับในกำรพินิจวิเครำะห์แยกแยะ ผิด-ชอบ ชั่ว-ดี ถูก-ผิด
เพรำะฉะนั้นวิชำควำมรู้จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ช่วยในกำรทำงำนมำโดยตลอด”
กรอบประวัติ พระนาย สุวรรณรัฐ
หากถื อ เอาฤกษ์ วั น เกิ ด มาลื ม ตาดู โ ลกคื อ วั น แรกของชี วิ ต บนโลกใบนี้ ชี วิ ต พระนาย สุ ว รรณรั ฐ
คงเริ่ มต้ น เมื่ อวั น ที่ ๕ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่จั งหวัด ล าปาง ในฐานะลู ก ชาย “คุณ พ่ อพ่ ว ง สุ ว รรณรั ฐ ”
ข้าราชการไทยคนหนึ่งที่ต้องโยกย้ายไปตามวาระหน้าที่การงาน และคุณแม่ “ม.ร.ว.ประสารสุวรรณ ทองแถม”
พระนาย สุวรรณรัฐ เป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง ๕ คน ถือกาเนิดได้ไม่นาน บิดาได้รับคาสั่งโยกย้ายหลังมาอยู่
ลาปางได้เพียง ๑ ปีครึ่ง เพื่อไปดารงตาแหน่งข้าหลวงเมืองสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ทาให้
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 จนกระทั่งสาเร็จการศึกษา
นิติศาสตรบั ณฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ และระดับ ปริญญาโท หลักสู ตรบริห ารรัฐ กิจ M.P.A.
(U.S.A.) พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผ่ า นการท างานในฐานะข้ า ราชการเล็ ก ๆ คนหนึ่ ง ไต่ เ ต้ า จนก้ า วสู่ จุ ด สู ง สุ ด ในชี วิ ต กั บ ต าแหน่ ง
ปลั ด กระทรวงมหาดไทย และหลั ง เกษี ย ณอายุ ร าชการด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานบริ ห ารกิ จ การ
เหล่ากาชาด สภากาชาดไทย
ชีวิตครอบครัว : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้าสังข์สมรสกับ ทิพวิภา กัมปนาทแสนยากร คู่ชีวิตที่คอยดูแลกันอย่างดียิ่ง
กระทั่งเป็นขวัญกาลังใจสาคัญซึ่งกันและกันตลอดมา
ตลอดก้าวย่างชีวิต ผมผ่านอะไรมามากมาย ทั้งด้านการศึกษา การทางาน หรือการใช้ชีวิต แต่ละช่วง
ตอนล้วนมอบประสบการณ์ทรงคุณค่า โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาหนึ่งที่จักไม่ลืมเลยคือ“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านกฎหมายและแนวทางการใช้ชีวิตที่สาคัญยิ่ง
เริ่มบ่มเพาะจาก “วชิราวุธวิทยาลัย”
ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมผ่านการศึกษาที่ โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย สถานที่บ่มเพาะอิทธิพลทางความคิดและจิตวิญญาณให้เปี่ยมล้นด้วยมนุษยธรรม โดยเฉพาะด้านการปกครอง
ที่เน้นระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง ภายใต้ปรัชญา “กำรจะเป็นผู้นำที่ดีได้ ต้องเคยเป็นผู้ตำมที่ดีมำก่อน” ดังนั้น ก่อนที่นักเรียน
แต่ละคนจะมาเป็นหัวหน้าคณะปกครองรุ่นน้อง ก็จะเคยเป็นผู้ถูกปกครองโดยรุ่นพี่มาก่อนและเรียนรู้การปกครอง
นั้นมาปกครองรุ่นน้องถัด ไป นอกจากนี้ผมยังมีโอกาสเป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอล ทาให้เข้าใจเรื่องของการมีน้าใจ
นักกีฬาและหลักการทางานเป็นทีม ส่วนวิถีความเป็นวชิราวุธวิทยาลัย อีกประการหนึ่งที่ซึมลึกในสานึกแบบแทบไม่รู้ตัว
คือ การสอนให้ทางานและฝึกฝนอย่างหนัก หนักจนกระทั่งเสมือนร่างกายแทบรับไม่ไหว แต่ในที่สุดจะฝืนลุกขึ้นมา
สู้ได้อีกครั้ง
นอกจากนี้ ขณะเป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียน ผมโชคดีได้โค้ชคนหนึ่งที่มากความสามารถทั้งด้านกีฬา
และด้านคุณธรรม เป็นถึงอดีตนักวิ่ง ๑๐๐ เมตร ทีมชาติรุ่นแรก ๆ ของประเทศไทย ชื่อว่า “คุณครูอรุณ แสนโกสิก”
อดี ต ผู้ กากั บ คณะจิ ต รลดา (พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๐๘) และอดี ต ผู้ ฝึ ก สอนรั ก บี้ ฟุ ต บอลของวชิ ร าวุ ธ วิ ท ยาลั ย
(พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๒๘) ท่านเป็นนักกีฬาที่มีจิตวิญญาณนักกีฬาสูง (Sporting spirits) คอยสอนเทคนิคแทคติก
ต่าง ๆ มาก ฝึกหนักเหนื่อยสุด ๆ แต่ท่านจะแนะนาข้อเสนอดี ๆ ให้ ทาให้เราสามารถร่วมทาทีมกันได้อย่างมีศาสตร์
และมี ศิ ล ป์ สมาชิ ก ร่ ว มที ม ทุ ก วั น นี้ ยั ง คบหากั น เพราะเหนื่ อ ยมาด้ ว ยกั น จนแทบตาย แต่ ถึ ง เวลาก็ ยั ง พอไหว
หายเหนื่อย กลายเป็นพูดกันรู้เรื่อง เหนื่อย เหนื่อยด้วยกัน หนัก หนักด้วยกัน หาย หายด้วยกัน สบาย ก็สบาย
ด้วยกัน ทาให้ผ่านพ้นช่วงหนัก ๆ ได้หลายช่วง

- ๗๐๒ ผลสืบเนื่องอีกประการหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง คือ การเป็นชาวพุทธที่ดี จากสถานะของ
การเป็นนักเรียนโรงเรียนประจา วัยเยาว์อายุ ๔-๕ ขวบ คุณพ่อซึ่งขณะนั้นดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
มักจูงมือผมเดินไปวัดบ่อย ๆ เพราะมีวัดตั้งอยู่ห่างจากบ้านพักหรือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพียง ๒๐๐ เมตร
พาไปนั่งพูดคุยสนทนากับพระสงฆ์ แม้ผมจะนั่งหลับเป็นส่วนใหญ่ แต่บางคราได้ฝึกนั่งสมาธิไปด้วย ถึง แม้ยังนั่ง
ไม่ค่อยเป็น เผลอหลับไปบ้าง แต่พระท่านค่อย ๆ สอนให้นั่งเงียบ ๆ ให้ฝึกหายใจเข้า-หายใจออก ทาให้ค่อย ๆ ซึมซับ
ไปเรื่อยต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเข้าเรียนวชิราวุธวิทยาลัยซึง่ เน้นเรื่องการสวดมนต์ นักเรียนทั้งโรงเรียนกว่า ๗๐๐ คน
ต้องไปสวดมนต์พร้อมกันที่หอประชุมโรงเรียนวันละไม่ต่ากว่า ๓๐ นาทีทุกวันหลังอาหารเช้า
“สมัยนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรขึ้นมำเท่ำไหร่ แต่พอจบแล้ว อย่ำงน้อย ๆ ก่อนนอนเรำสวดมนต์ ทุกวันนี้
ตอนเป็นผู้ใหญ่แล้ว ผมคิดว่ำหลำยครั้ง ได้รับกำรศึกษำด้ำนพระธรรมคำสอน เห็นควำมสำคัญของระบบศำสนำที่ดี
ทุกศำสนำทั้งพุทธ มุสลิม คริสต์ พรำหมณ์ ซิกข์ เหมือนกันหมด คือกำรมุ่งสั่งสอนทุกคนให้เป็นคนดี ขอเพียงให้ทุกคน
ใฝ่รู้ แล้วรู้จริงในสิ่งที่เรำนับถือ ผมว่ำเป็นประโยชน์อย่ำงมำก”
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลังจบการศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัย ผมมีโอกาสศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งให้ประสบการณ์ด้านการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปกลายเป็นคุณประโยชน์ต่อชีวิตการทางานมากมาย
แม้ช่วงแรกตั้งใจว่าจะเรียนต่อคณะรัฐ ศาสตร์ เพราะเห็นเพื่อนคนอื่นเลือกเรียนทางสายรัฐศาสตร์ กันเป็นส่วนใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ในที่สุ ดเมื่อได้
ทางานจริง ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เลือกนั้นเหมาะสมถูกต้องแล้ว เพราะหลักนิติศาสตร์หรือหลักกฎหมาย หัวใจสาคัญคือ
การใช้องค์ประกอบของกฎหมายทุกอย่าง หลักนิติศาสตร์จึงช่วยในการทางานได้มาก
“ผมคิดว่ำกำรทำงำนทุกวัน ให้ได้ดี ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะใช้หลักกฎหมำยที่ ได้เรียนรู้มำ ช่วยให้สำมำรถ
แยกแยะวิเครำะห์ตัดสินใจกำรบริหำรรำชกำรได้ค่อนข้ำงมีประสิทธิภำพ ผมไม่ได้เก่งเรื่องกฎหมำย ไม่ได้เรียน
อย่ำงจริงจังมำกมำย ชีวิตในมหำวิทยำลัยเป็นชีวิตที่สนุก ได้เล่นกีฬำ ได้พบปะผู้คนแปลก ๆ ใหม่ ๆ มีกิจกรรม
เยอะแยะ แต่เหนือสิ่งอื่นใด หลักสำคัญที่เรำได้จำกกำรเรียนนิติศำสตร์ช่วยในกำรทำงำนได้มำก ผมใช้หลักกฎหมำย
มำช่วยจับในกำรพินิจวิเครำะห์แยกแยะ ผิด-ชอบ ชั่ว-ดี ถูก-ผิด เพรำะฉะนั้นวิชำควำมรู้จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ช่วยในกำรทำงำนมำโดยตลอด”
อย่างไรก็ตาม ถึงที่สุดแล้วช่วงวัยเรียน การเล่าเรียนหนังสืออย่างจริงจังครั้งแรกของผม คือช่วงเดินทาง
ข้ามฟ้าข้ามทะเลไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ในเมืองเล็กๆ ชื่อ บลูมิงตัน รัฐอินเดียน่า
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Indiana University - Bloomington : IU Bloomington) เนื่องจากที่วชิราวุธวิทยาลัย
ชีวิตถูกแบ่งภาคเป็น ๒ ส่วน ภาคเช้าในห้องเรียนถูกเน้นด้านการเรียนให้เป็นคนดีและคนเก่ง ภาคบ่ายเป็นเรื่องการ
สันทนาการ ส่วนเวลาเรียน ๔ ปีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องสารภาพเลยว่าใช้เวลาในห้องเรียนค่อนข้างน้อย
แต่พอต้องไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศ กลายเป็นเรื่องที่ต้องวาง “เดิมพันสูง” ทั้งนี้เพราะคะแนนช่วง

- ๗๐๓ ระดับปริญญาตรีไม่สูงพอที่จะเรียนปริญญาโทได้แบบสบาย ๆ จึงต้องทุ่มเทด้านการเรียนมากเป็น ๒ เท่าจากระดับ
ปกติ จากที่ไม่เคยอ่านหนังสือจานวนมากก็ต้องกลับมาอ่าน ต้องเรียนอย่างแข็งขันเอาจริงเอาจัง
“ที่นั่นช่วยผมมำกในกำรที่ได้เรียนจริง เหนื่อยจริง แล้วได้รู้ว่ำเรำมีอะไรที่ต้องศึกษำ ต้องเรียนรู้อีกเยอะ
มำกในโลกควำมเป็นจริง ต่อมำกลำยเป็น ประโยชน์มหำศำลเมื่อทำงำนแล้ว ผมใช้เวลำสองปีเต็มตำมหลักสูตร
ปริญญำโท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเรียนรู้โลกอีกด้ำนผ่ำนประสบกำรณ์อีกแบบ ทุกวันหยุดภำคฤดูร้อน ผมไม่ลงวิชำ
เรียนแต่จะท่องเที่ยวทั่วอเมริกำประมำณสี่สิบรัฐ ขับรถรวมแล้วประมำณแสนสองแสนกิโลเมตร ขับจนน้ำมันหมดแล้ว
เติมเต็มถังวันละสองสำมครั้ง ไปกันสำมสี่คนกับเพื่อนเรียนหนังสือด้วยกัน ทำให้ได้ประโยชน์ค่อนข้ำงมำกอีกแบบหนึ่ง
ถือเป็นกำรใช้ชีวิตทัศนศึกษำช่วงปิดฤดูร้อนสองหรือสำมภำค เป็นจังหวะที่มีโอกำสได้พบได้เห็นอะไรมำกมำย”
จากประสบการณ์ชีวิตวัย เยาว์ ที่ได้สัมผัสการทางานของคุณพ่อ ในฐานะนักปกครอง ผ่านการสั่งสม
ประสบการณ์วัยเรียนหลากสถาบันการศึกษา หลายรูปแบบและประสบการณ์ สิ่งเหล่านี้ค่อย ๆ ถูกถักทอขึ้น จนในที่สุด
ถูกสะท้อนผ่านเนื้อนัยงานเมื่อก้าวสู่อีกมิติหนึ่งของชีวิตในวันวานที่ผมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “คนมหาดไทย”
หลังจบการศึกษา ผมเริ่มรับราชการครั้งแรกปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ในพื้นที่เหนือสุดท่ามกลางขุนเขาและ
สายลมหนาว ได้รับบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานจังหวัดเชียงราย ตาแหน่ง “อักษรเลข” หรือ
“เลขานุก าร” ผู้ว่า ราชการจัง หวัด เชีย งราย นั่น เอง เวลานั้น คิด ว่า เมือ งไทยมีถึง ๗๖ จัง หวัด ๘๗๘ อาเภอ
แต่ละที่ก็น่าอยู่ทั้งนั้น เราน่าจะมีโอกาสไปรับใช้ประชาชนให้ทั่วประเทศ เลยไม่ แปลกใจว่าผมถูกส่งไปอยู่ที่จังหวัด
เชียงราย ทั้งที่ตอนแรกขอไปแม่ฮ่องสอน ก็ไม่ว่ากัน เราพร้อมทางานเต็มที่อยู่แล้ว หลังจากนั้น ๒ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๒๒
จึงโยกย้ายไปเป็นเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สานักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย และตาแหน่ง ในพื้นที่แตกต่างกัน
ออกไปตามวาระโอกาส
จุดเปลี่ยนสาคัญของชีวิตมาถึงอีกครั้ง เมื่อคุณพ่อซึ่งปกติเป็นคนแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข้ เส้นโลหิตในสมองแตก
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ จาต้องเร่งผ่าตัดเพื่อเอาเลือดที่คั่งออกและพักฟื้นนาน ประมาณ ๕ เดือนต่อมา
คือในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ผมจึงตัดสินใจโยกย้ายกลับมาปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนกลางเพื่อจะได้มาอยู่ดูแล
ใกล้ชิดด้วยตาแหน่ง “เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๔ ฝ่ายติดต่อต่างประเทศ” สานักงานศูนย์ดาเนินงานเกี่ยวกับผู้อพยพ
และปฏิบัติหน้าที่ส่วนนี้เกือบ ๖ ปี พร้อมกับมีโอกาสไปศึกษาอบรม ดูงาน ณ ประเทศอิตาลี
ต่อมา ผมมีโอกาสได้ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ “อาเภอสายบุรี” จังหวัดปัตตานี
เป็นอีกหนึ่งช่วงชีวิตที่สนุกกับงานและการใช้ชีวิตมาก ผมมักขี่มอเตอร์ไซค์ MTX คันเก่าเลาะเลียบไปตามเส้นทางต่าง ๆ
ผ่านสะพานไม้เก่า ๆ เพื่อไปสัมผัสวิถีชีวิตผู้คน ซึมซับสภาพชุมชน พยายามหาแนวทางปฏิบัติงานให้สอดประสาน
กับความต้องการของชุมชนแถบ “ลุ่มน้าสายบุรี” อย่างแท้จริง ตอนนั้นผมตัดสินใจพ้นจากตาแหน่งหน้าที่และ
อัตราเงินเดือนทางสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ถัดมาอีกวันหนึ่ง
ได้โอนมารับราชการสังกัดกรมการปกครอง เลื่อนขึ้นเป็น “ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ๖” และได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนอาเภอ (จพง.ปค.๖) ฝ่ายทะเบียนและบัตร อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

- ๗๐๔ อย่างไรก็ตาม วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ผมตัดสินใจโอนย้ายไปดารงตาแหน่งปลัดอาเภอ เจ้าพนักงาน
ปกครอง ๖ (จพง.ปค.๖) ฝ่ายปกครองและพัฒนา อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
การตัดสินใจมาดารงตาแหน่ง “ปลัดอาวุโส” พื้นที่อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กลายเป็นสถานที่ให้ชีวิต
มุมมองและโลกทัศน์ มอบประสบการณ์ อีกด้านให้ ผ ม และพัฒ นาจนกลายเป็น การก่อเกิดความผูกพันกับผู้คน
ต่ า งศาสนา ตราบกระทั่ ง วั น หนึ่ ง ได้ ย้ อ นมาสั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต ผู้ ค นแถบนี้ อี ก ครั้ ง เมื่ อ ต้ อ งรั บ ภาระรั บ ผิ ด ชอบร่ ว ม
“แก้ปัญหาไฟใต้” รอบใหม่ซึ่งปะทุขึ้นหลัง เหตุปล้นปืนค่ายทหารพัฒนาบ้านปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่
๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ช่ ว งนั้ น ทุกปี ห ลั งผ่ านพ้นฤดูมรสุ ม จะเกิดสั นทรายขึ้นที่ปากแม่น้าสายบุรี ทาให้ เป็น
อุปสรรคต่อการเดินเรือ เพราะเรือประมงไม่สามารถแล่นออกสู่ทะเลได้ ต้องมีการใช้เรือดูดทรายออก แต่พอผ่านไป
สภาพเดิ ม ๆ ก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น ซ้ าอี ก ผมจึ ง พยายามหาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาแบบยั่ ง ยื น สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น
ให้มีการสร้างเขื่อนโดยใช้หินใหญ่ทิ้ง จนปัญหาเรื่องเม็ดทรายปิดกั้นปากแม่น้าไม่เกิดขึ้นอีก โจทย์สาคัญเวลานั้นคือ
“ทำอย่ำงไรถึงจะทำให้ชำวประมงพื้นบ้ำนสำมำรถออกทะเลหำปูปลำได้ตลอดทั้ง ๑๒ เดือน โดยไม่ต้องรอให้คลื่น
ลมสงบหรือหมดฤดูมรสุ ม ” มิฉะนั้ นแล้ว ผลพวงจากการออกเรือหาปลาไม่ได้ จ ะส่งผลให้ ชาวประมงขาดรายได้
สมาชิกในครอบครัว จึงต้องตัดสินใจไปหางานทาหารายได้เลี้ยงชีพอยู่ในประเทศมาเลเซีย กระทั่งส่งผลกระทบเชิง
ความมั่ น คงในพื้ น ที่ ไ ปด้ ว ย เพราะแม้ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น แต่ มี ผ ลพ่ ว งถึ ง ส านึ ก รั ก แผ่ น ดิ น เกิ ด และความอบอุ่ น
ในครอบครัว จึงตัดสินใจให้ชาวประมงพื้นบ้านนาเรือออกไปสารวจพื้นที่บริเวณปากแม่น้า พลอยอาศัยนั่งเรือไปกับ
เขาด้วย พร้อมกับครูธีรพจน์ หะยีอาแว ล่ามภาษามลายูประจาพระองค์ ทาการจดบันทึกรายละเอียด บันทึกภาพ
มุมต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน ในที่สุดเห็นทางแก้ปัญหาระยาว คือจาเป็นต้องสร้างแนวกาบังกั้นคลื่นบริเวณปากน้า
โดยใช้เขื่อนหินทิ้งความยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร จึงจะปิดกั้นตะกอนทรายที่ ทับถมบริเวณปากแม่น้าได้ กระทั่ง
ประสบผลสาเร็จเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่ก่อประโยชน์ให้ชาวบ้านได้มาก
ทั้งนี้ ระหว่างที่ดารงตาแหน่งปลัดอาวุโสที่อาเภอสายบุรีนี้เอง ผมได้ผ่านหลักสูตรปลัดอาวุโส รุ่นที่ ๔
วันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ อีก ๒ ปีต่อมาจึงได้เป็นผู้ตรวจการส่ วนท้องถิ่น (เจ้าพนักงาน
ปกครอง ๖) ฝ่ายท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ก่อนเข้าอบรมหลักสูตรนักเรียนนายอาเภอรุ่นที่ ๒๘ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ เมื่อผ่านการอบรมแล้วจากนั้นอีก ๑ เดือนต่อมา ก็ย้ายไปเป็นปลัดอาเภอ (จพง.ปค.๖)
ฝ่ายปกครองและพัฒ นา อาเภอละงู จังหวัดสตูล ช่ว งนั้น นอกเหนือจากการทางานแล้ว เวลาพักผ่อนส่ว นตัว
ผมมักอยู่แต่ในบ้านพักไม่ชอบไปเที่ยวไหน จะมีบ้างเพราะชอบทะเล ถ้ามีเวลาว่างจึง ไปเที่ยวเกาะตะรุเตาบ้าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางค่ากลางคืน ไม่ค่อยชอบงานสังสรรค์ ไม่ดื่มเหล้าเมายา แต่ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือพิมพ์
ดูทีวี หลั งจากนี้ ผ มข้ามฟากไปปฏิบั ติงานอยู่ ที่ “อมก๋อย” อาเภอที่อ ยู่ใ ต้สุด ของจัง หวัด เชีย งใหม่ ตั้ง แต่วัน ที่
๒๔ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ตาแหน่ ง ณ เวลานั้น คือ “ประจาจังหวัดเชียงใหม่ ” และรั กษาการในตาแหน่ ง “นายอาเภอ”
(เจ้าพนักงานปกครอง ๗) อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนขยับขึ้นเป็นนายอาเภออมก๋อยเต็มตัวในปีเดียวกันนั่นเอง
คือ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ และเลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดั บ ๘ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ต าแหน่ ง นายอ าเภอ (จพง.ปค.๘) อ าเภออมก๋ อ ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เมื่ อ วั น ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ตลอดระยะเวลาประมาณ ๓ ปีที่อาเภออมก๋อย ผมพยายามใช้ประสบการณ์ทางานกับมวลชนอย่างมาก ลุยลงพื้นที่

- ๗๐๕ แบบสมบุกสมบัน ส่วนใหญ่มักขับรถยนต์โฟร์วีลลุยไปได้ทุกที่หรือไม่ก็ขี่จักรยานยนต์ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์
เอ็มทีเอ็กซ์ (MTX) ส่วนตัวเก่ามากขนาด ๑๒๕ ซีซี ตะลุยไปทั่ว ส่วนเวลาว่างมักนั่งหรือนอนอ่านหนังสือแบบสบาย ๆ
บริเวณโถงชั้นสองของบ้านพัก หนังสือที่ต้องมีติดบ้านประจาคือ นิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิค หรือไม่ก็เป็นหนังสือ
เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน การบริหาร หรือหนังสือเชิงปรัชญาชีวิต
“วิธีกำรทำงำนของผมเวลำนั้นคือ จะทุ่มเททรัพยำกรทุกอย่ำงเพื่อให้งำนสำเร็จ นอกจำกนี้เนื่องจำกอมก๋อย
เป็นพื้นที่เขำสูงชันสลับซับซ้อน ยำกลำบำก บำงแห่งนั่งรถเข้ำไป ๓-๔ ชั่วโมงแล้ว ยังต้องเดินด้วยเท้ำอีก ๓-๔ ชั่วโมง
รถเข้ำไม่ถึงเพรำะเป็นพื้นที่ทุรกันดำร ด้วยควำมต้องกำรทำงำนที่เห็นผลได้ชัด ให้ควำมช่วยเหลือชำวบ้ำนที่เดือดร้อน
จริง ๆ รวมถึงกำรให้ควำมสำคัญและเป็นกำรสร้ำงขวัญกำลังใจให้กับบุคลำกรที่ร่วมปฏิบัติงำนด้วย”
หลังปฏิบัติหน้าทีอ่ ยู่ในพื้นที่อมก๋อยในฐานะ “นายอาเภออมก๋อย” ได้ประมาณ ๓ ปี ถึงปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๕
ผมก็รับโอนมาดารงตาแหน่ง “หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่” สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งช่วงนี้
ผมเน้นวิธีการทางาน “แบบบูรณาการ” สร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนในพื้นที่ ทาให้
การขับเคลื่อนงานของสานักงานจังหวัดรุดหน้าไปมาก
“ที่ว่ำเป็นยุทธศำสตร์งำนในส่วนแรกคือเรื่องงำนวำงแผน เมื่อก่อนเรียกฝ่ำยแผนและโครงกำร ผมจะให้
ควำมสำคัญค่อนข้ำงสูง ใช้หลักยุทธศำสตร์วำงแผนมำจับ หลำยแห่งใช้กำรทำงำนแบบมีแผนสั่งกำรจำกส่วนกลำง
แต่ผมใช้ระบบกำรวำงแผนที่ระเบิดจำกพื้นที่ มีกำรวิเครำะห์ฐำนข้อมูลซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในกำรวำงแผนและ
พัฒนำ รวมถึงให้ควำมสำคัญมำกกับกำรนำผังเมืองรวมเชียงใหม่มำใช้ในกำรวำงแผนเพื่อชี้นำกำรพัฒนำ สำมำรถใช้
ข้อมูลเชิงกำยภำพวำงแผนพัฒนำเมืองได้อย่ำงเหมำะสม โดยเฉพำะกำรขยำยเมืองไปทำงทิศตะวันออก”
กลไกสาคัญสาหรับการร่วมวางแผนเพื่อชี้นาการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ คือ กรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.)
และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อให้
เกิดระบบการปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการนา
นโยบายการประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชนสู่ ก ารปฏิ บั ติ ควบคู่ ไ ปกั บ การช่ ว ยพั ฒ นา
สถาบันเอกชนให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากการร่วมมือกัน
แผนการชี้นาการพัฒนาโครงการหนึ่ง คือ ส่งเสริมการทา “ถนนวงแหวน” และ “ถนนรัศมี” บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ผ่านไปตามเส้นทางสาคัญ กลายเป็นวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายกับเมืองบริวารเรียกว่าวงแหวนสายกลาง
และสายนอก ยุคสมัยนั้นยังไม่มีระบบการกาหนดตาแหน่งแบบ จีพีเอส (Global Positioning System : GPS)
ในห้ อ งท างานจึ ง ได้ ติ ด ตั้ ง แผนที่ ข นาดใหญ่ เ มื อ งเชี ย งใหม่ ไ ว้ แ ผ่ น หนึ่ ง ส าหรั บ ใช้ เ มื่ อ น าเสนอรายละเอี ย ด
เพื่อสื่อให้คนอื่นได้เข้าใจภาพรวมของเส้นทางคมนาคมที่จะกระจายความเจริญออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ กลายเป็น
มิติการพัฒนาเชิงกลุ่ม ทาให้เห็นระบบการทางานแบบเมืองแฝดระหว่าง เชียงใหม่-ลาพูน
ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง ด้วยเชียงใหม่เป็นเมืองที่มพี ระตาหนักที่ประทับ เมืองที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน
ทุกพระองค์จะเสด็จ โดยเฉพาะการแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ช่วงฤดูหนาว
เป็นเวลา ๑-๒ เดือน จึงจาเป็นต้องมีการเตรียมการรับเสด็จอย่างพร้อมพรั่ง ซึ่งแน่นอนว่า สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
เปรียบเสมือนแกนประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การถวายการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

- ๗๐๖ แนวทางดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ จะเน้นย้าเรื่องของการจัดระบบการรับเสด็จให้สมบูรณ์
แบบที่สุด และทางานกันแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์
อีกเรื่องที่สาคัญ คือ การบริหารบุคคล สมัยก่อนหน้ายังไม่มีฝ่ายบุคคล แต่ผมเป็นคนที่ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาบุคคลากรถึงขั้นจัดดาเนินการอบรมตามหลักสูตร เช่น การอบรมข้าราชการที่มาอยู่ใหม่หรือบรรจุใหม่
ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญ เพราะหากเข้ามาเชียงใหม่แต่ไม่มีพื้นฐานความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด ไม่รู้ทิศทางการพัฒนา
ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้ได้ผลดี ต้องมีการอบรมและเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้จากทุกส่วนราชการ
หรือเรื่องการให้บริการ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย เช่น ขนส่งจังหวัด ประกันสังคม ก็ให้มีกระบวนการ
ในการให้บริการที่สมบูรณ์และการพัฒนานักบริหารระดับต้น ซี ๖ ซี ๗ และการพัฒนานักบริหารระดับกลาง คือ ซี ๘
จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่าง ๆ
จากเชียงใหม่ ในที่สุดถึงเวลาของฤดูการโยกย้ายอีกครั้ง คราวนี้หวยออกมาสาหรับตาแหน่งใหม่ของผม
คือ “ผู้อานวยการกอง (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๘)” กองการต่างประเทศ สานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (สป.)
การกลับมารับตาแหน่งที่กองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นการได้หวนกลับมายังจุดที่เคย
ผ่านประสบการณ์ทางานในยุคแรกที่ต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างประเทศมากมาย เพียงแต่ระยะเวลาห่างกันถึง ๑๕ ปี
ผมเริ่มรับตาแหน่งเมื่อ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนก้าวสู่ตาแหน่ง “ปลัดจังหวัด” (เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ปกครอง ๙) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ. ๒๕๓๘
“ประสบกำรณ์จำกที่ได้ไปเรียนและพักอำศัยในต่ำงประเทศ ทำให้สำมำรถนำมำใช้กับกำรทำงำนได้มำก
โดยเฉพำะเรื่องภำษำ ควำมจริงผมเองเป็นคนที่เรียกว่ำ ไม่ค่อยอำย หรือภำษำชำวบ้ำนคือหน้ำด้ำน คือถ้ำขี้อำย
ภำษำจะไม่เร็ว ผมเป็นคนที่พูดผิดก็ช่ำง ไม่สนใจ ฉะนั้นจะพูดได้เร็ว ส่งภำษำกับคนได้เยอะถึงแม้พูดไม่เก่ง ใช่ว่ำมี
ไวยำกรณ์ดีมำกมำยอะไร แต่พอสื่อสำรกันได้แคล่วคล่อง ตรงนี้มีประโยชน์กับกำรทำงำนให้กับฝ่ำยต่ำงประเทศ
ของกระทรวงมหำดไทยได้มำกพอควร ดังจะเห็นว่ำผมมีโอกำสได้ทำงำนในหน่วยงำนนี้รวมแล้วหลำยปี”
สู่ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด-ผอ.ศอ.บต.
หลังดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๘) กองการต่างประเทศ ได้ปีเดียว ชีวิตก็ต้อง
โยกย้ายอีกครั้งหนึ่ง ปี ๒๕๓๘ ผมได้รับแต่งตั้งเป็น “ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งช่วงปลายปีนั้นเองได้เกิดน้าท่วม
อย่างรุนแรงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ปล่ อยน้าเข้าบริเวณพื้นที่ ทุ่งมะขามหย่อง ตาบลบ้านใหม่ อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ทั้งยังสามารถเก็บกักน้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
และในเดือนมกราคมปี ๒๕๓๙ ได้เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมเกษตรกร พร้อมทั้งทอดพระเนตรความก้าวหน้า
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กระทั่งถึงวันประวัติศาสตร์สาคัญ คือ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดาเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง
เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงเกี่ยวข้าวในนาที่ใช้น้าจากอ่างเก็บน้าในพื้นที่รอบพระราชานุสาวรีย์ฯ ตามโครงการ

- ๗๐๗ ส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวนาปรั ง ซึ่งผมได้ทาหน้ าที่ ถวายเคียวที่วางไว้ในพานให้ พระองค์ท่านทรงเกี่ยวข้าว นับเป็น
บุ ญ วาสนาอย่ า งยิ่ ง ในชี วิ ต ที่ มี โ อกาสได้ ถ วายงานอย่ า งใกล้ ชิ ด หลั ง จากนั้ น ต่ อ มาผมจึ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
“รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และจังหวัดอื่นๆ เป็นลาดับ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่
สรุประยะเวลาทีด่ ารงตาแหน่ง “รองผู้ว่าราชการจังหวัด” รวมกันแล้วยาวนานถึง ๖ ปี
ล่วงถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงสามารถก้าวสู่ตาแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ได้ โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการเป็นครั้งแรกที่จังหวัด “สิงห์บุรี” และยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ผู้ว่าซีอีโอ” อย่างจริงจัง
เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) ดารงตาแหน่งได้ปีเดียว ปีถัดมาคือ พ.ศ. ๒๕๔๗
ผมข้ามฟากมาเป็นผู้ ว่าราชการจังหวัด “นนทบุรี” สิ่งภูมิใจคือทาให้เกิด “การบูรณาการ” การทางานรวมหมู่
ภายใต้ความรู้สึกผูกพันต่อกันของผู้ปฏิบัติ ส่งผลถึงการทางานร่วมกันเพื่อก่อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี กลายเป็นต้นแบบที่หลายๆ จังหวัดนาไปประยุกต์ใช้จนกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดี
(Good view) จนเรียกกันติดปากว่า “นนทบุรีโมเดล” หนึ่งในปรากฏการณ์สาคัญเรื่องการบูรณาการคนทางาน
ถูกสะท้อนผ่ านการรวมกลุ่มของคนกลุ่มหนึ่ งที่ตั้งชื่อภายหลั งว่า “กลุ่ มมิตรเมืองนนท์ ” มีส มาชิกหลายสิ บคน
จากหน่ วยงานต่ าง ๆ รวมกลุ่ มกัน อย่ างเหนี ยวแน่ น มี การจัดเลี้ ยงพบปะพู ดคุ ย กัน อย่างสม่ าเสมอและยั งคงมี
การท างานกั น เป็ น เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ สานต่ อ เนื่ อ งกั น มา รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การท างานเป็ น ที ม
เกิดความคุ้นเคยต่อกัน ในที่สุดหลอมรวมเป็นความสามัคคีระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง เป็นที่มา
ของคา “นนทบุรีทีม” ถึงปัจจุบันก็ยังมีการรวมกันเป็นทีม แม้หลายคนจะเกษียณไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ตาม
“ปัจจัยสำคัญประกำรหนึ่งขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี กำลังใจที่คอยดูแลช่วยเหลือ
ผมแทบทุกอย่ำงในชีวิตไม่ว่ำจะเผชิญภำวะใดก็ตำม คือคุณนุช หรือ ทิพวิภำ กัมปนำทแสนยำกร ซึ่งเข้ำมำมีบทบำท
หนุนส่งสำคัญในฐำนะคู่ชีวิตคนสำคัญ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ำสำนัก งำนจังหวัดเชียงใหม่กับอีก หลำยหน้ำที่
ในกำรปฏิบัติภำรกิจช่วยเหลือประชำชน ให้สมบทบำทหน้ำที่เป็นสมำชิกสภำกำชำดไทยและคนมหำดไทย รวมถึง
กำรพยำยำมหำทำงระดมตั้งกองทุนสนับสนุนกำรศึกษำข้ำรำชกำรสำยมหำดไทยอย่ำงต่อเนื่อง”
การเปลี่ ยนแปลงครั้งส าคัญของชีวิต มาถึง อีกครั้ง หลั ง ปฏิบัติห น้าที่ในฐานะ “ผู้ ว่าราชการจั งหวัด
นนทบุรี” ได้ ๒ ปี คราวนี้ผมถือเป็นโอกาสสาคัญที่จะได้แสดงฝีมือในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา เพราะเวลานั้น
“ปัญหาไฟใต้” กาลังปะทุขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให้ผมดารงตาแหน่งนักปกครอง ๑๐ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.) จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะได้รับอนุมัติตาแหน่งรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย (นักปกครอง ๑๐) หั วหน้ากลุ่ มภารกิจด้านการบริห ารราชการจังหวั ดชายแดนภาคใต้ เมื่อลงพื้นที่
ปฏิบัติงาน ผมจึงลุยงานเต็มที่ วางแผนทางานเชิงยุทธศาสตร์และวางงานความคิดเพื่อขับเคลื่อน ศอ.บต. หลังการฟื้น
องค์กรใหม่ภายใต้สถานการณ์รอบด้านรุ มเร้า เกิดเหตุร้ายแทบจะรายวัน ก่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพืน้ ที่ชายแดนใต้ กลายเป็น “สงครามความคิด” และ “แย่งชิงมวลชน”
“ในฐำนะ ผอ.ศอ.บต. สิ่งสำคัญเบื้องต้นเมื่อมำรับบทบำทหน้ำที่สำคัญ คือ กำรเร่งจัดโครงสร้ำงภำยใน
องค์กร ด้วยสังคมตั้งควำมคำดหวังไว้ที่หน่วยงำนนี้ สูงมำก ขณะที่ ศอ.บต. ยุคใหม่เริ่มต้นบนพื้นฐำนควำมไม่พร้อม

- ๗๐๘ แทบทุ กด้ ำ น ทั้ง เรื่ อ งอำคำรสถำนที่ ต้ องใช้ ส ถำนที่ เ ดิม ซึ่ง เป็ น ทรั พย์ สิ นของกรมกำรปกครองและส ำนั กงำน
ปลัดกระทรวงมหำดไทย เป็นที่ทำกำร มีสภำพทรุดโทรมมำกเนื่องจำกขำดกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง มีหลำยหน่วยงำน
เข้ำมำใช้งำน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มีอย่ำ งจำกัด งบประมำณยังไม่มี ในขณะบุคลำกรซึ่งมีผู้ปฏิบัติงำนอยู่เดิม
สังกัดกรมกำรปกครองและสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทยอยู่ไม่ถึง ๒๐ คน จำเป็นต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ต้องมี
กำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ จัดทำโครงสร้ำง จัดทำกระบวนงำน กำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
จัดหำบุคลำกรมำปฏิบัติงำน และทุกอย่ำงต้องดำเนินกำรอย่ำงเร่งรีบ”
เวลานั้นผมยึดยุทธศาสตร์ในหลวง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นเข็มทิศทางาน ผ่านคาพูดที่มักใช้บ่อย ๆ
ว่า “ภำพที่เห็นไม่เหมือนกับสิ่งที่เรำคิด สิ่งที่คิดไม่เหมือนที่เรำเห็น ” นั่นหมายถึงปัญหาภาคใต้มีความซับซ้อน
เวลาคิดจะแก้ต้องไม่ยึดหลักทฤษฎีทั่วไป แต่ต้องยึดแบบ “เทเลอร์เมด” (tailer made) ไม่ใช่เสื้อโหล ต้องเป็นเสื้อตัด
เฉพาะปัญหาภาคใต้เวลาจะเสนอยุทธศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ ต้องคิดรอบด้าน คิดให้ลึก ถึงผลกระทบที่จะตามมา
เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อม ประการที่ส อง การให้ โอกาสคนทางาน ประการที่ส าม ต้องติดตามงานอย่างใกล้ ชิด
ประการที่สี่ ยึดหลักการบริหารอย่างที่เรียกว่า Accountability คือการรับผิดชอบต่อผลที่ตัวเองคิดจะทา หมายถึง
เวลาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทาอะไรก็แล้วแต่ เกิดผลอะไร ผมเองต้องรับผิดชอบ ไม่ปัดความรับผิดชอบให้คนอื่น
และประการที่ห้า คือ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมสรุปความแล้วสิ่งที่ผมทาคือ การเตรียมคน
เตรียมใจ และเตรียมงาน ให้ดีที่สุด ผมระดมทีมงานชุด บุกเบิกมาทางานร่วมกัน เต็มที่ โจทย์สาคัญ คือจะวางคน
ให้เหมาะสมกับงานอย่างไร ควรจะมีการเรียกใครที่มีคุณสมบัติพร้อมมาเสริมทีมเพิ่มเติม พร้ อมกันนั้นก็ต้องศึกษา
ว่า ศอ.บต. ยุคก่อนมีจุดอ่อนตรงไหน อย่างไร จนพบว่า เดิม ศอ.บต. มีจุดอ่อนตรงที่ไม่มีกรอบอัตรากาลังของตัวเอง
คนที่มาอยู่กลับมีฐานะเป็นเพียงคนมาช่วยราชการ ส่วนงานหลัก ๆ จะส่งคนที่ไม่มีประสิท ธิภาพหรือไม่ต้องการ
ให้มาทางาน ขณะที่ ศอ.บต. ยุคใหม่ทาเช่นนั้นไม่ได้แน่นอน เนื่องจากอยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ สาคัญ โดยเฉพาะ
ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นช่วงวิกฤติ มีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เป็นจานวนมาก ทั้งเสียชีวิตและทรัพย์สิน
เพราะฉะนั้นจึงต้องการคนที่มาแล้วสามารถช่วยกันทาให้ ศอ.บต. เดินหน้าทางานเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันที หลังจากนั้น
จึงมุ่งเข้าสู่เนื้องานสาคัญที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องลงมือทางานแข่งกับเวลาที่ต้องเสียไป ภายใต้สถานการณ์แวดล้อมรอบด้าน
ที่มีแต่ข่าวด้านลบ ไม่ว่าจะเป็นการทาร้ายชีวิตและทรัพย์สิน หรือการข่มขู่ การปลุกกระแสม็อบต้านอานาจรัฐ
การปล่อยกระแสข่าวลือข่าวลวง ฯลฯ
เงื่อนไขหรือตัวแปรสาคัญที่จาต้องเร่งดาเนินการให้เร็วที่สุดท่ามกลางสถานการณ์รุมเร้ารอบด้าน คือ
การคิดวางแผนว่าจะทาอย่างไรทีส่ ามารถแย่งชิงตัวเยาวชนในพื้นที่มาเป็นฝ่ายรัฐให้ได้ เรียกว่าเป็นการ “ชิงคนชิงพื้นที่
ชิงเวลา และชิ ง มวลชน” โดยแท้ รวมถึงการสร้างบทบาทรุ กทางการเมือง โดยเฉพาะการเอาชนะจิตและใจ
ประชาชน (Winning Hearts and Minds) ซึ่งเป็นหัวใจและเงื่อนไขความสาเร็จที่แท้จริงของการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน การสร้างสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ก้าวหน้า
เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การขจัดเงื่อนไขความเป็นธรรม ทาให้ประชาชนรู้สึก มีที่พึ่ง และการให้ความสาคัญ
กับการสร้างความเข้าใจในประเด็นคาสอนทางศาสนาที่ถูกหยิบยกเป็นเงื่อนไขการต่อสู้โดยใช้ความรุนแรง ด้วยการส่งเสริม
บทบาทของ “ผู้รู้ทางศาสนา” สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และป้องกันแก้ไข

- ๗๐๙ ปัญหาความหวาดระแวงแตกแยกระหว่างพี่น้องต่างศาสนิกและชุมชนพุทธกับชุมชนมุสลิม นอกจาก สนับสนุน
การจัดระบบชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ดูแลความปลอดภัยของตนเอง ส่งเสริม บทบาทเครือข่ายยุติธรรมชุ มชน
ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท ร่วมมือกับองค์กร/นักวิชาการด้านสันติวิธี ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหา และยังส่ง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณลงไปช่วยเหลือหน่วยพื้นทีแ่ ก้ไขปัญหาดังกล่าวหลายชุมชน
ทั้งนี้เชื่อว่าการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมบทบาทผู้นาท้องถิ่น ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน ปัญญาชน
มุสลิม เยาวชน นักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาชนและทุกภาคส่วน แก้ปัญหาและพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน
ถือเป็ น “หั วใจ” การทางานของ ศอ.บต. ภายใต้แนวคิด “คนในท้องถิ่นจะต้องมีบทบำทในกำรแก้ไขปัญหำของ
ตนเอง” ซึ่งนอกจากจะมีการตั้งสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขทั้งระดับ ศอ.บต. จังหวัด และอาเภอแล้ว ศอ.บต.
ยังจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ สภาชาวบ้าน เวทีประชาชน ระดมความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งยังส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายขบวนการสันติภาพเพื่อให้เกิดพลังในการดาเนินงาน
จุดสูงสุดในชีวิตราชการ
ผมทุ่มเททางานในฐานะรองปลั ดกระทรวงมหาดไทย และผู้อานวยการ ศอ.บต. ตั้งแต่แรกเข้ารับ
ตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทั่งถึงเวลาโยกย้ายอีกครั้งปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนใต้ประมาณ ๓ ปี
คราวนี้นับว่าถึงเวลาคืนกรุงมุ่งสู่ศูนย์กลาง หลังผ่านการปฏิบัติหน้าที่ที่เรียกได้ว่าบรรณาการแทบทุกรสชาติ
ของชีวิต ผมกลับคืนสู่เมืองกรุงยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี และนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาดารงตาแหน่ง “รองปลัดกระทรวงมหาดไทย” เพียงบทบาทเดียว ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลเรื่องความมั่นคง ๒ กรมสาคัญ คือ กรมที่ดิน และกรมการปกครอง แต่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
เวลานั้นกลับให้รองปลัดด้านความมั่นคงดูแลเฉพาะ “กรมที่ดิน” เพียงหน่วยงานเดียว ตัดงาน “กรมการปกครอง”
ออกไปจากบทบาทหน้าที่ ซึ่งตามหลักปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ภายหลังสานักงาน ก.พ.ร. ก็ยืนยันว่าทาไม่ได้
ยิ่ง ไปกว่านั้ น เมื่อเป็ นรองปลั ดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ ายบริหาร ดูแลงานส านักงานปลั ดกระทรวง
มหาดไทยทั้งหมด กลับถูกยกเว้นในการดูแลงานกองการเจ้าหน้าที่และการคลังอีก เรียกว่าตัดบทบาทในหน่วย
สาคัญคือ “บุคคลและการเงินการคลัง” ถือเป็นการเลือกปฏิบัติและเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรมเป็นอย่างยิ่ง
“โดยบทบำทผมต้องดูแลกรมที่ดิน และกรมกำรปกครอง แต่เป็นที่ประหลำด มีคำสั่งว่ำไม่ ต้องดูแล
กรมกำรปกครอง ถื อ เป็ น ค ำสั่ ง ที่ ไ ม่ ช อบ ไม่ ถู ก ต้ อ งด้ ว ยระบบ แต่ ผ มเฉย ๆ ยอมรั บ ว่ ำ ช่ ว งที่ ผ่ ำ นมำ ๒-๓ ปี
กระทรวงฯ เหมือนอยำกให้ผมได้พักผ่อนเหลือเกิน เลยทำงำนอะไรอย่ำงจริงจังไม่ได้มำก พอมำเป็นปลัดฯ แม้จะมี
เวลำแค่ปีเดียว แต่กพ็ ยำยำมทำอะไรให้เข้ำที่เข้ำทำง ให้เกิดควำมเป็นธรรมกับทุกคนทุกฝ่ำย”
อย่างไรก็ตาม แม้ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม แต่ ผมยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทไม่ย่อท้อ
ไม่ว่าจะในฐานะรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง กับงานที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดิน และรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย ฝ่ายบริหาร ช่วงนี้ทาให้เป็นอีกครั้งที่มีโอกาสนาประสบการณ์ความรู้ด้าน “นิติศาสตร์” มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะในฐานะ “ประธานคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย” ก่อนหน้านี้

- ๗๑๐ คณะกรรมการชุดนี้ ไม่ค่อยได้รับความใส่ใจจากผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายให้มากากับดูแลงานตามที่ควรจะเป็น
การประชุมแต่ละครั้ง ใช้เวลาไม่นาน แต่ผมกลับให้ความสาคัญกับเรื่องเหล่านี้ หากมีเวลาก็จะมาเป็นประธาน
การประชุมแทบทุกครั้ง และหากมีการเสนอร่างกฎหมายหรือเสนอข้อหารือเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง จะซักถามข้อมูล
อย่างละเอียดด้วยตัวเอง พร้อมให้โอกาสชี้แจงเต็มที่สาหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กฤษฎีกา อัยการ หรืออดีตข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมตรวจพิจารณา ตีความ วินิจฉัยข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เสนอหลายร้อยฉบับ
ในแต่ละปี เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์จริง ๆ
นอกจากนี้อีกประเด็นสาคัญ ผมใช้วิธีผสมผสานระหว่างข้อเท็จจริงกับความเห็นทางกฎหมาย ด้วยความเป็น
ทั้งนักกฎหมายและนักปกครอง ผมเป็นนักกฎหมายที่ยึดหลักการ ขณะเดียวกันพยายามใช้หลักนักปกครอง นักรัฐศาสตร์
เข้ามาผสมผสาน เช่น กรณีหารือเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้ได้ผลสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่
กลายเป็นมติคณะกรรมการร่ างกฎหมาย ให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นหลักปฏิบัติ ทางกฎหมายได้ โดยกาชับให้สานัก
กฎหมาย กระทรวงมหาดไทย ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมหลักกฎหมายแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ
“ทักษะกำรประชุม ทำงำน ผมเปิดโอกำสให้ผู้ร่วมประชุม ให้ข้อมูลเต็มที่ ปกติ คนเป็นผู้ บังคับบัญชำ
ระดับสูงมักไม่ค่อยฟังคนอื่น แต่ผมจะอดทนรับฟังทุกฝ่ำยอย่ำงรอบด้ำนเพื่อก่อประโยชน์ในกำรหำแนวทำงแก้ไข
ปัญหำ”
จุดหักเหสาคัญครั้งหนึ่ง ของผมขณะดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย สมควรถูกจารึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร ณ ที่นี้ คือช่วงมีประกาศว่าจะมีการสรรหา “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” คนใหม่ มีข่าวปรากฏ
ตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าผมจะไม่สมัคร ไม่แสดงวิสัยทัศน์ ทาให้ผู้ติดตาม คนใกล้ชิด หรือข้าราชการสายมหาดไทย
ต่างเกิดอาการงงงันว่า “เกิดอะไรขึ้น?”
“ตรงนี้คนยังคงงงว่ำทำไมผมไม่เอำด้วย ประเด็น คือ ทำงกำรเมืองคิดว่ำค่อนข้ำงไม่สบำยใจถ้ำผมเป็น
ปลัดกระทรวงฯ เพรำะผมเป็นคนไม่ยอมให้มีกำรดำเนินกำรในสิ่งไม่ถูกต้อง เพรำะฉะนั้นจึงหำวิธีสร้ำงกระบวนกำร
ขึน้ มำให้มีกำรเขียนวิสัยทัศน์หรือกรอบเกณฑ์กติกำเพื่อให้มีกำรสรรหำ เดิมมีกระบวนกำรเช่นนี้อยู่แล้ว ผมในฐำนะ
รองปลัดอำวุโสสูงสุดย่อมมีสิทธิ์ แต่ผมไม่สมัคร ไม่ขอแสดงวิสัยทัศน์ เพรำะรู้ว่ำแสดงแล้วผู้มีอำนำจก็ไม่สนใจไม่เอำ
ผมเลยพูดหลำยครั้ ง หำกมี คนถำมว่ำ ทำไมไม่แสดงวิ สั ยทัศน์ ผมจะบอกกลั บไปว่ ำ ถ้ำผมแสดงวิสั ยทัศน์แล้ ว
เหมำะสม จะตั้งผมเป็นปลัดกระทรวงหรือเปล่ำ”
จะอย่างไรก็ตาม ถึงที่สุดแล้วทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ได้มีมติแต่งตั้งให้ผม
ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย มีประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ความว่ามี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตาแหน่งรองปลัดกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ตลอดระยะที่ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อรู้ดีว่าเป็นช่วงท้ายใกล้เกษียณอายุราชการแล้ว
ผมยิ่งทุ่มเททางานอย่างเต็มความรู้ความสามารถแม้จะเผชิญปัญหาอุปสรรคหลายด้าน โดยเฉพาะแรงเสียดทาน
ทางการเมืองและแรงกดดันจากระบบงานราชการ ผมผ่านเหตุการณ์มากมาย เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับ

- ๗๑๑ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โปรดเกล้ า ฯ ค่ อ นข้ า งเร็ ว ในบรรดาช่ ว งเวลาที่ มี ก ารโปรดเกล้ า ฯ ที่ ผ่ า นมา เหมื อ นผ่ า น
คณะรัฐมนตรีได้ประมาณ ๓ - ๔ วันก็ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว หลังจากนั้นเกิดวิกฤตการณ์
ต่อเนื่องมาตลอด ทั้งปัญหาน้าท่วม การเยียวยาฟื้นฟู หรือกระแสการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย
แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็นระลอก แต่ในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทย ผมพยายาม
ทางานเต็มที่ เน้นสร้างผลงานเป็นหลัก จนมีโครงการสาคัญที่เกิดขึ้น หลายโครงการ ประกอบด้วย ๑.การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติในระดับพื้นที่ ดาเนินการสร้างสังคมไทยให้มีความสมานฉันท์ ประชาชนในชาติ
มีความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดีย วกัน มีความเชื่อมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุ ข มี การขับ เคลื่ อ นแผนงานในระดับ พื้น ที่ เช่น ขยายผลพื้นที่ ปิด ทองหลั งพระสื บสานแนวทาง
พระราชดาริโดยยึดหลักการทางาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ใน ๑๐ จังหวัด การจัดประชุมการขับเคลื่อนแผนงาน
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ จัดโครงสร้างสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและทาง สังคม ฯลฯ
๒.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยพลังแผ่นดิน ๓.การบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและการเร่งรัด
ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบภัย ๔.สนับสนุนการนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลั บมาสู่ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕.ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุอย่างมีประสิ ทธิภ าพ ๖.ส่ งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านชุมชน (SML) ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้ นที่ ๗.ยกระดับสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพิ่มช่องทางตลาดเชิงรุก
ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ๘.เพิ่มขีดความสามารถและบทบาทฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยความมั่นคงภายใน และการอานวยความเป็นธรรมในสังคม ๙.เร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศและสร้ างความเป็ น ธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ๑๐.เสริมสร้างระบบ
คุ ณธรรมและน าบริ การที่ดี สู่ ป ระชาชน ด้ว ยการปรับ ปรุง ระบบบริ การประชาชนให้ เป็ น เชิง รุ กมากขึ้ น โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑.สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ๑๒.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินทุกระดับ
“สิ่งหนึ่งที่ต้องยึดไว้เป็นสรณะสำหรับกำรทำงำนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน คือ ต้องเป็นคนหนักแน่น ที่สำคัญ
ที่สุดต้องปล่อยวำงให้เป็น มนุษย์มีสองมือ สองเท้ำ สองตำ สองหู ย่อมทำให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรรับรู้เท่ำกันทุกคน
เพรำะฉะนั้นสำหรับผม หลำยเรื่องทำได้ หลำยเรื่องทำไม่ได้ ถ้ำทำไม่ได้แล้วไม่ยอม ไปตีโพยตีพำย เสียอกเสียใจ
แสดงว่ำปล่อยวำงไม่เป็น บำงเรื่องเรำสำมำรถทำได้ดี แต่บำงเรื่องเกินควำมสำมำรถ หรือถึงขั้นเสียใจด้ว ยซ้ำ
ก็ต้องว่ำตำมนั้น เพรำะเป็นเรื่องจริง กำรบริหำรควำมรู้สึกของคนไม่ใช่เรื่องง่ำย เป็นทั้งศำสตร์และศิลป์ ในหลักกำร
บริหำร หำกทุกคนพยำยำมบริหำรและใช้หลักกำรที่ถูกต้อง ทุกอย่ำงจะง่ำยขึ้น”
ท้ายที่สุด นอกจากวิชาความรู้ที่ ได้รับจากการศึกษาหรืออบรมในสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านนิติศาสตร์จ ากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึง โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หลักสูตรบริห ารรัฐกิจ M.P.A.
จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ บวกรวมกับการตั้ง “ปณิธาน” ในการปฏิบัติงาน
เพื่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ บทสรุปของผมสาหรับชีวิตการทางานเหมือนได้อุทิศทางานให้ราชการ
มาพอสมควร และราชการก็ให้เรามาพอสมควร สิ่งที่หวัง จะให้อยู่คู่กับมหาดไทยไปอีกนาน เป็น เรื่องของการทาให้

- ๗๑๒ กระทรวงมหาดไทยยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้ เรื่องใหญ่คือการบาบัดทุกข์ บารุงสุข ซึ่งก่อนที่จะทาได้ทุกคนต้องอยู่
ภายใต้ระบบที่ได้ชื่อว่าเป็น “ระบบคุณธรรม”
เหล่านี้คือสิ่งที่ผมพยายามลงมือทาอยู่ตลอดมาทั้งชีวิต เพราะฉะนั้นหากทุกคนพยายามส่งเสริม เชิดชูคนดี
คนเก่งให้มีส่วนในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นา พร้อมดูแลทุกข์สุขพี่น้องรับใช้ประชาชนได้ นี่คือสิ่งที่อยากเห็น อยากให้
ดารงอยู่เคียงคู่กับมหาดไทยตลอดไป ประการสาคัญคือขอให้ระบบคุณธรรมดารงอยู่ในใจทุกผู้คนตราบนานเท่านาน
ตลอดชั่วชีวิตของคนคนหนึ่งที่พึงควรได้ลงมือกระทาเพื่อก่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
********************

- ๗๑๓ -

นายกฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

นายกฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

- ๗๑๔ ๑. ข้อมูลประวัติ
ภูมิลาเนา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติด้านการศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- 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 (ทุนการศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน)
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ ๕๓” วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(หลักสูตรร่วมภาครัฐ – เอกชน รุ่นที่ ๒๓)
ประวัติการรับราชการในตาแหน่งสาคัญ
- ปี ๒๕๒๒ – ๒๕๒๙ ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓ ศูนย์รับผู้อพยพอาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย และช่วยราชการสานักงานจังหวัดเชียงราย
- ปี ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔ ดารงตาแหน่ง เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา)
- ปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ ดารงตาแหน่ง เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา)
- ปี ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ ดารงตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผน สานักงานจังหวัดปัตตานี
- ปี ๒๕๓๗ – ๒๕๔๗ ดารงตาแหน่ง นายอาเภอดอยเต่า นายอาเภอแม่อาย นายอาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ ดารงตาแหน่ง นายอาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ดารงตาแหน่ง นายอาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
- ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
- ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ ดารงตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
- ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ดารงตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
- ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ดารงตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
- ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง
- ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ดารงตาแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เกียรติคุณ :
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ

- ๗๑๕ คติ/หลักปรัชญาสาคัญในการปฏิบัติราชการ
- คุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม
- จริยธรรม มีจิตใจมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งที่ถูกต้อง คือ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทาในสิ่งที่ถูกต้อง
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงปฏิบัติราชการ
๒.๑ นายอาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
“ชีวิต ใหม่ของนัก เรียนราชประชานุเ คราะห์ ” เมื่อ วัน ที่ ๑๘ ธัน วาคม ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) ได้โปรดเกล้าฯ ให้ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (นายขวัญแก้ว วัชโรทัย)
น าผ้ าห่ มกัน หนาวพระราชทานมาแจกจ่ ายให้ แก่ร าษฎรผู้ ยากไร้ในพื้น ที่อาเภอแม่อาย นายกฤษฎา บุญราช
นายอาเภอแม่อายได้รายงานปัญหาเรื่องเด็กกาพร้าซึ่งบิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ โดยแสดงความห่วงใยว่า
หากเด็กกาพร้าเหล่านั้นเติบโตไปโดยไม่มีผู้ปกครองเลี้ยงดู และไม่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพวกเขาอาจเติบโต
ไปในทางผิดและก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ นายกฤษฎาได้ เสนอว่า ควรมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งเข้า มา
รับผิดชอบเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็กเหล่านี้
ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ นาความเรื่องปัญหาเด็ ก
กาพร้าดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยความห่วงใยอนาคตเยาวชนของประเทศที่ขาดโอกาสในชีวิต ตามที่พระองค์
ทรงมีพระราชดารัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ความตอนหนึ่งว่า
“ผู้ ที่เป็ น โรคเรื้ อนและผู้ ที่เป็ น บุ ตรหลานของโรคเรื้อนก็ ได้จัดการเรีย บร้อย โรคเอดส์ ก็มี ผู้ ที่ป่ว ย
เป็นโรคเอดส์และมีลูกหลานของผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์ที่ยังไม่เป็น ก็ควรจะได้ช่วยให้เด็กเหล่านี้ได้รับการศึกษาและอุ้มชู”
พระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุ ณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ขึ้นที่อาเภอแม่อาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายพลากร สุวรรณรัฐ) ได้มอบหมายให้นายอาเภอแม่อาย (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นผู้จัดหา
ที่ดิน ในการก่อสร้ างอาคารโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ โดยนายอาเภอแม่อายได้ขอความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ เพื่อขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณบ้านแม่แหลง
หมู่ที่ ๒ ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จานวน ๒๐๐ ไร่ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนฯ โดยมี นายเฉลิมชัย รัตนประยูร ผู้อานวยการสามัญ
ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ขึ้น เพื่อเป็นสถานศึกษา
และรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กกาพร้าและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมของพื้นที่อาเภอแม่อาย และพื้นที่ใกล้เคียง
พิธีวางศิลาฤกษ์จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ และประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑
โดยผู้บริหารโรงเรียนคนแรก คือนายสมพงษ์ ศรีขา ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ได้รับแต่งตั้ง
โดยกรมสามัญศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ในปัจจุบันนายมงคล สุวรรณะ
รับตาแหน่งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน

- ๗๑๖ ก้าวแรกของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ กับบทบาทนายอาเภอที่ไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง
ในปีการศึกษา ๒๕๔๐ เป็นปีแรกที่โรงเรียนเปิดดาเนินการเรียนการสอน เพื่อช่วยเหลือเยาวชนจาก
ครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่พ่อหรือแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ เป็นเด็กกาพร้า ครอบครัวมีฐานะยากจนขาดแคลนทุน
ทรัพย์ในการเรียน แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะอนุมัติให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ เปิดทาการได้แล้ว
แต่ความไม่พร้อมของสถานที่แรกรับนักเรี ยน ประกอบกับงบประมาณต่างๆ ที่ยังไม่ได้ขออนุมัติไว้ ส่งผลทาให้
โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ นายอาเภอแม่อาย (นายกฤษฎา บุญราช) ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
ภูมิภ าคตามพระราชบั ญญัติร ะเบี ยบบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่กาหนดอานาจหน้ าที่น ายอาเภอ
ให้รับผิดชอบงานและภารกิจที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการ
สุขาภิบาลตาบลแม่อายอีกตาแหน่งหนึ่ง โดยได้ดาเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการประสานงานและอานวยการ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักศึกษาธิการอาเภอแม่อาย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่อาย
สานักงานเกษตรอาเภอแม่อาย โรงพยาบาลแม่อาย กลุ่มกานัน และผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ามาช่วยสนับสนุน ตลอดจน
ยังได้ระดมประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้ามาช่วยบริจาคเงินและทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งแรงงานชาวบ้านแม่อาย เครื่องมือ
เครื่องจักรในการปรับพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียน การสร้างที่พักชั่วคราวสาหรับนักเรียน การก่อสร้างถังน้า รวมทั้งระบบ
น้าอุปโภคบริโภคในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนด้วย
ในขณะเดี ย วกั น ระหว่ า งการรอก่ อ สร้ า งอาคารหลั ง แรกของโรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ ๓๐
นายอาเภอแม่อายได้ประสานโรงเรียนแม่อายวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนประจาอาเภอเพื่อขอใช้ห้องเรียนบางส่วน
ในการรับเลี้ยงเด็กนักเรียนกาพร้าในเทอมแรกของปีการศึกษา ๒๕๔๑ รวมทั้งนายอาเภอแม่อายได้มอบหมาย
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลตาบลแม่อาย และปลัดอาเภอแม่อายผลัดเปลี่ยนกันนาสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน
อาเภอแม่อายนารถของที่ทาการปกครองอาเภอแม่อายและสุขาภิบาลตาบลแม่อายไปรับ -ส่งนักเรียนจากหมู่บ้าน
ที่อยู่ห่างไกลและไม่มีกาลังทรัพย์ในการเดินทางมาโรงเรียนให้สามารถเริ่มต้นเรียนในภาคเรียนแรกได้
ด้วยพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้อย่างราบรื่น
ปัญหาสาคัญอีกประการของการเริ่มต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ คือ มีประชาชนบางกลุ่ม
คิดว่านักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) จึงไม่อยากส่งบุตรหลานมาเรียน
ที่โรงเรียนแห่งนี้ เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาด้านสุขภาพกลับไป ซึ่งข้อเท็จจริงนั้น แม้ว่าเด็กนักเรียนบางคนมาจาก
ครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง แต่ตัวนักเรียนไม่ได้เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่อย่างใด นายอาเภอแม่อาย
จึงได้ร่วมกับผู้นาท้องที่และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เดินทางไปประชุมชี้แจงกับชาวบ้านในบริเวณรอบโรงเรียน
ให้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้ อง ประกอบกับส านั กงานสาธารณสุ ขอาเภอแม่อายและโรงพยาบาลแม่อาย ได้ส่ งแพทย์
และพยาบาลไปช่วยตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนอย่างสม่าเสมอ ขณะเดียวกันข่าวการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้ าฯ ให้มีการก่อตั้ง
โรงเรียนสาหรับครอบครัวกลุ่มเปราะบางหรือบางส่วนมาจากครอบครัวเด็กกาพร้าได้เผยแพร่ออกไป ด้วยความสานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงทาให้มีทั้งส่วนราชการ องค์กรระหว่าง
ประเทศ องค์กรการกุศล เอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันระดมทรัพยากรและความช่วยเหลือต่าง ๆ ตั้งแต่เสื้อผ้า

- ๗๑๗ เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน ตลอดจนอาหารไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนเหล่านั้น รวมทั้งมีการสร้างความเชื่อมั่น
ว่าโรงเรียนแห่งนี้มีความปลอดภัยจากโรค โดยนายอาเภอแม่อายได้นาผู้ที่มาช่วยเหลือโรงเรียนไปร่วมรับประทานอาหาร
กับนักเรียนอย่างใกล้ชิด จึงทาให้ความกลัวเรื่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหมดไป ระหว่างนั้น ได้มีหน่วยงานระดับ
นานาชาติ เช่น องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ส านักงานประเทศไทย และองค์กรการกุศล
หรือองค์กรทางสังคม เช่น สโมสรไลออนส์ เขตต่าง ๆ และสโมสรซอนต้า รวมทั้งสโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ได้เข้ามาร่วม
กับนายอาเภอแม่อายและผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ในการสนับสนุนทุนการศึกษาและอาหาร
ให้แก่เด็กนักเรียน จนทาให้โ รงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ สามารถเปิดให้การศึกษาได้ตามแผนการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไปได้ด้วยดี
เหตุผลในการจัดตั้งโรงเรียน
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
ครบ ๕๐ พรรษา
๒. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพ
ที่เหมาะสม เช่น การเกษตร การอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรมและวิชาชีพท้องถิ่น
๓. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ผู้ยากไร้ตามแนวชายแดน ตลอดจนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๔. เพื่อดาเนินการตามนโยบายของรัฐ บาลในการขจัดปัญหาความยากไร้ทางเศรษฐกิจ สั งคมและ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
๕. เพื่อสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
นักเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมเช่นกัน นักเรียนรุ่นแรก ๆ
ของโรงเรีย นราชประชานุเคราะห์ ๓๐ เช่น นายกฤษณะ ยาวิชัย ซึ่งมาจากครอบครัว เด็กกาพร้าฐานะยากจน
ปั จ จุ บั น จบการศึ ก ษาแล้ ว และมี อ าชี พ การงานที่ มั่ น คง ได้ ก ล่ า วความรู้ สึ ก ถึ ง การเป็ น นั กเรี ย นของโรงเรี ย น
ราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ว่า “พวกเราไม่ใช่นักเรียนด้อยโอกาส แต่พวกเรา คือ นักเรียนที่ได้โอกาสจากพ่อ ร.๙”
เป็นประโยคที่ยิ่งใหญ่ และทุกครั้งที่ใครถามว่านักเรียนจบที่ไหน จะตอบด้วยความภาคภูมิใจว่า “จบจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ โรงเรียนของในหลวงครับ” ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการที่เยาวชนจากกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม
เหล่านี้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้น เป็นผลจากการได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อันก่อกาเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงห่วงใยเด็กเยาวชนกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม ทรงมีพระเมตตาและสายพระเนตร
อันยาวไกลในการป้องกันปัญหาของเยาวชน และการสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ เยาวชนเหล่านี้ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ
กว่าสองทศวรรษจากน้าพระทัยของพระองค์ที่ทรงดูแลทุกข์สุขของราษฎรมาโดยตลอดทาให้เยาวชนหลายพันชีวิต
สามารถมีชีวิตที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

- ๗๑๘ ๒.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
การใช้มาตรการทางพลเรือนควบคู่กับมาตรการทางทหาร เพื่อยุติความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเป็นมายาวนาน และมีความสลับซับซ้อน ทั้งมิติ
การเมืองการปกครอง มิติทางศาสนาวัฒนธรรม และมิติทางประวัติศาสตร์ ขณะที่การแก้ปัญหาของรัฐบาลแต่ละชุด
ที่ผ่านมา บางครั้งก็ทาให้สถานการณ์ดีขึ้นบ้าง แต่บางครั้งก็ดูคล้ายจะทวีความรุนแรงมากขึ้น แล้วแต่นโยบายและ
วิธีดาเนินการของรัฐบาลแต่ละยุคสมัย เช่น ในสมัย รัฐบาลปี ๒๕๒๔ ได้ใช้แนวทางการเมือง ควบคู่กับการทหาร
โดยด้านการเมือง ได้ตั้งศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ขึ้นมาแก้ไขปัญหาและเน้นในเรื่อง
ความยุ ติธ รรม ส่ ว นด้านการทหารได้จั ดตั้งกองบั ญชาการผสมพลเรื อนต ารวจทหารที่ ๔๓ (พตท.๔๓) ขึ้นมา
เน้นปราบปรามการก่อการร้ายทุกรูปแบบ
การใช้แนวทาง “การเมือง” คู่ “การทหาร” ด้วยการผนึกกาลังระหว่างพลเรือน ตารวจ ทหาร ทาให้
เหตุการณ์ในพื้นที่ลดความรุนแรงลงมาก
ความขัดแย้งหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลายลักษณะตั้งแต่การต่อต้านขัดขืน
เงียบ ๆ ไปจนถึงก่อการไม่สงบขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยการลอบทาร้ายเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปและเผาทาลายสถานที่
ราชการ สาเหตุ เงื่อนไขและเป้าหมายของกลุ่มก่อการ แม้จะยังคงเป็นบริบททางการเมืองเหมือนเดิม แต่วิธีการและ
รูปแบบของการก่อความไม่สงบ ได้กลายพันธ์ไปเป็นแบบผสม (Hybrid Insurgency/Hybrid War) การแก้ไขปัญหา
จึ ง ต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ แยกแยะว่ า ความขั ด แย้ ง หรื อ ความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น เรื่ อ งความไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ
อาชญากรรมทั่วไป หรือเรื่องขบวนการแบ่งแยกดินแดนจริง ๆ และไม่สามารถใช้ทฤษฎีทางการเมือง หรือหลักนิยม
ทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่งมาแก้ไขปัญหาเหมือนที่เคยใช้มาก่อนอีกต่อไป
เหตุผลที่ต้องใช้การปฏิบัติการร่วมระหว่างพลเรือน (Civic Action) กับทหาร (Military Action)
การน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการแก้ไข “ปัญหา
ความขัดแย้งเก่า บนวิธีการต่อสู้ใหม่ ” หรืออาจเรียกว่า “สงครามในท่ามกลางประชาชน” นั้น เราจึงควรเริ่มทา
ความเข้าใจ (To Understand) กาหนดหนทางเข้าถึง (To Approach) ราก/แก่นของปัญหาและพัฒนา (To Develop)
การปฏิบัติจากเหลี่ยมมุมในมิติใด ๆ ก่อน หรือพร้อมกันก็ได้ แต่สิ่งสาคัญที่สุด คือไม่ว่าจะเริ่มจากเหลี่ยมมุมใด
ต้องทาให้เกิดความเชื่อมโยงไปสู่การคลี่คลายทุกเงื่อนปมของปัญหา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ด้วยพลวัตของการเรียนรู้
และปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและการปฏิบัติให้มีความเหนือชั้นกว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ และต้องมุ่งให้เกิดผล
สั มฤทธิ์ท างการเมือ ง คือ การเอาชนะทางความคิด และจิต ใจ “Win Hearts and Minds” ของประชาชน
ตลอดเวลา ดังนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบในยุคใหม่ จึงต้องเป็นปฏิบัติการ
ร่ว มระหว่างองค์กร เพราะการก่อความไม่ส งบ เป็น ผลของสภาวะกดดัน ที่ไ ร้ทางออกจนกระทั่ง “เหลืออด”
คล้ายลักษณะการระเบิดของภูเขาไฟที่ Magma ปฏิเสธการทนอยู่ในสภาพเดิมของตัวเอง และระเบิดออกมาเป็น Lava
ดังนั้น การก่อความไม่สงบจึงเป็นการปฏิเสธอานาจรัฐทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ยอมให้อานาจนั้นคงอยู่อย่างเดิม
อีกต่อไป และได้ระเบิดออกมาในรูปแบบของการต่อสู้ที่หลากหลาย ทั้งการบ่อนทาลาย การโฆษณาชวนเชื่อ
อาชญากรรม การก่อการร้าย สงครามกองโจร สงครามประชาชน สงครามกลางเมือง จนถึงสงครามตามแบบ

- ๗๑๙ และเกิด “ผลกระทบ” รอบด้านอย่างไม่จากัดขอบเขต โดยเป้าหมายทั้งหมดของการก่อความไม่สงบนั้น จะอยู่ที่
“การเมือง” นั่นเอง เพียงแต่ว่าเป้าหมายทาง “การเมือง” ดังกล่าว จะอยู่ในระดับใดเท่านั้น อาจจะเริ่มตั้งแต่
เรีย กร้องความสนใจทางการเมือง ท้าทาย ปฏิเสธ หรือมุ่งล้ มล้ างอานาจรัฐ ในพื้น ที่ ดังนั้น คาว่า “การเมือ ง
นาการทหารหรือนาทุกอย่าง” จึงถือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เนื่องจากการก่อความไม่สงบต้องต่อสู้กันในทุกมิติ
เปรียบเสมือนการรักษาผู้ป่ วยต้องใช้หลักคิด “ความเจ็บป่วย” นา “การแพทย์” คือ แพทย์จะทา
อย่างไร ต้องขึ้นอยู่กับเชื้อโรคและอาการเจ็บป่วยของคนไข้เป็นหลัก ไม่ใช่ไปทาตามใจคนไข้ เพราะวัตถุประสงค์ของ
การรักษาที่ดี คือ คนไข้ต้องหายจากความเจ็บป่ วย แม้ต้องขัดใจคนไข้บ้างก็ตาม ขณะที่วัตถุประสงค์ทางการเมือง
(Political Objective) ที่ ดี คื อ บู ร ณภาพแห่ ง ดิ น แดนและประโยชน์ สุ ข ของประชาชน ดั ง นั้ น “ทหาร”
ซึ่ง เปรียบเสมือนแพทย์ก็ต้องยึดถือเอา “วัตถุประสงค์ทางการเมือง” ที่ถูกต้องชอบธรรมเป็นหลักเช่นกัน
เมื่อฝ่ายก่อความไม่สงบมุ่งผลลัพธ์ในมิติการเมือง แต่กลับไปต่อสู้อย่างไม่ชอบธรรมในมิติอื่น ๆ ดังนั้น
ฝ่ายพลเรือนและฝ่ ายทหารต้องเป็ น ฝ่ ายยื ดหยุ่นในการแก้ไขและเปิดโอกาสแก่ผู้ ก่อความไม่ส งบด้ว ยแนวทาง
ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถ “นาเรื่อง” ของตัวเอง กลับเข้าสู่กระบวนการแก้ไขที่ถูกต้องทางการเมือง ขณะเดียวกัน
ฝ่ายรัฐต้องยืนหยัดในการดารงความถูกต้อง/ชอบธรรมภายใต้หลักกฎหมาย หลักการ และค่านิยมประชาธิปไตย
เพื่อยุติการกระทาที่อามหิตและขัดขวางการกระทาใด ๆ ที่จะทาให้ชาติต้องสูญเสียบูรณภาพแห่งดินแดนนั้นให้ได้
ตรงกันข้าม หากฝ่ายรัฐไม่ทาการในส่วนที่ควรยืดหยุ่น ก็เท่ากับยิ่งเพิ่มสภาวะ “ไร้ทางออก” ให้ฝ่ายก่อความไม่สงบ
มากขึ้น และฝ่ายนั้นจะยิ่งเพิ่ม “แรงกระทาคล้ายแรงดันออกจากปล่ องภูเขาไฟ” ในมิติอื่นหนักขึ้นและวันหนึ่ง
ประชาชนที่หวาดกลัว หมดที่พึ่ง สิ้นหวังและหลงผิด อาจร่วมกันกดดันรัฐบาลให้จาเป็นต้องยอมในสิ่งที่ควรยืนหยัด
ในที่สุด ร้ายยิ่งไปกว่านั้น หากยอมยืดหยุ่นในส่วนที่ควรยืนหยัดจะเป็นด้วยเสียรู้ เห็นผิด ยึดติดลัทธิยอมจานน
หรือเพื่อคะแนนเสียงหรือเพื่อประชานิยมก็จะยิ่งพ่ายแพ้อย่างเฉียบพลัน
ความสาเร็จในการปฏิบัติการร่วมระหว่างองค์กร (Interagency Operations)
จังหวัดยะลาได้กาหนดกลไก (Mechanism) พันธกิจ (Mission) และกระบวนการ (Process) ในการ
ทางานร่วมกันระหว่างพลเรือนกับทหารอย่างใกล้ชิดทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัดลงไปจนถึงหมู่บ้าน ส่วนหนึ่งกาหนดขึ้น
โดยหน่วยเหนือของแต่ละฝ่าย คือ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า) อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการประสานงานและ
ริเริ่มขึ้น โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (ผู้นาฝ่ายพลเรือน) และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ
ยะลา (ผู้นาฝ่ายทหาร) และหมายรวมถึงผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยะลา และภาคส่วนอื่น ๆ
ส่วนระดับอาเภอ จะเน้นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน ๓ ฝ่าย ได้แก่ นายอาเภอ
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจระดับอาเภอ (ผู้บังคับกองพัน) และผู้กากับการสถานีตารวจในพื้นที่
การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดยะลา จึงถูกกาหนดให้ดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมระหว่าง
หน่วยเฉพาะกิจยะลา กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดยะลา และจังหวัดยะลา โดยมอบหมายให้ผู้บังคับหน่วย ๓ ฝ่าย
ทั้งในระดับอาเภอและจังหวัด (ปกครอง ตารวจ ทหาร) ร่วมกันตรวจสอบ/คัดกรองบัญชีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง/แนวร่วม
ในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลตรงกันเพื่อนาไปกาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ

- ๗๒๐ ในพื้นที่ ส่วนการเข้าดาเนินการกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ให้นายอาเภอ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และผู้กากับการ
สถานีตารวจภูธรอาเภอ จัดชุดเจรจาในพื้นที่ไปเจรจากับญาติหรือบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้ าหมายเพื่อชักจูงโน้มน้าว
ให้มอบตัวกับทางราชการ โดยทางราชการจะช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมายในการขอประกันตัวหรือการปล่อยตัว
ชั่วคราวจากศาลหรือชั้นพนักงานสอบสวนพร้อมทั้งการช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเรื่องอาชีพและการศึกษา เป็นต้น
นอกจากนี้ จังหวัดยะลายังได้ตกลงร่วมกับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และผู้บังคับการตารวจภูธร
จังหวัดยะลาในการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ไม่ยอมมอบตัวและยังคงมีความเคลื่อนไหวในการก่อเหตุ
รุนแรงให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วม เร่งรัด และติดตามบุคคลเป้าหมายในคดีความมั่นคง หรือผู้ต้องหาที่หลบหนี
หมายจับคดีอาญา หมายจับตาม พรก. ฉุกเฉิน (ชุดจรยุทธ์ร่วม พตท.) โดยมอบหมายให้นายอาเภอ ผู้บังคับหน่วย
เฉพาะกิจระดับอาเภอ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรอาเภอ คัดเลือกบุคคลจากฝ่ ายพลเรือน ตารวจ และทหาร
ในพื้นที่ เข้าทาหน้าที่ในชุดปฏิบัติการร่วมดังกล่าวและให้คั ดเลือกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอาเภอ (อส.)
ซึ่งเป็นราษฎรในท้องที่ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษและได้รับการทดสอบความไว้วางใจแล้ว
เข้าร่วมงานด้วย ขณะที่ระดับตาบลและหมู่บ้านได้เน้นการเพิ่มบทบาท (Empowerment) ของผู้นา ๔ เสาหลัก
(ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม สมาชิก อบต. และผู้อาวุโสในหมู่บ้าน) และกาลังประชาชน ซึ่งได้แก่ ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) และมวลชนจัดตั้งต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม (Participation) ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง เช่น การจัดทากฎกติกาหมู่บ้าน (ภาษามาลายูถิ่นเรียกว่า ฮูกมปาก๊ะ) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ
ในหมู่บ้านให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของหมู่บ้านหรือชุมชนอย่างแท้จริง (Ownership) โดยมีคณะทางาน
ตาบล จากส่ ว นราชการพลเรื อ น ตารวจ ทหาร (พตท.) ทาหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น และอานวยความสะดวก
(Facilitator) ให้แก่ผู้นา ๔ เสาหลัก ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (พลเรือน) ได้ตกลงร่วมกับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ
ยะลา (ทหาร) และผู้บังคับการตารวจภูธ รจังหวัดยะลา (ตารวจ) ว่าหมู่บ้านหรือชุมชนใดที่ผู้นา ๔ เสาหลัก
สามารถดูแลแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้ตามหลักการข้างต้น ทางราชการจะเริ่มลดการปฏิบัติการทางยุทธการลง
โดยถือว่าหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลจัดการแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้านและคุ้มครองตนเองได้
เมื่อได้พิจารณาถึงสาเหตุ ปัจจัย ตลอดจนรูปแบบในการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีมา
อย่างต่อเนื่องและมีการปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ดังนั้น ในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบยุคใหม่ (Modern Insurgency) การใช้กาลังทหาร
เข้าปราบปรามกองกาลังติดอาวุธ กระทาได้ยากมาก เพราะกองกาลังติดอาวุธ ก็คือ “ประชาชน” ที่ปะปนอยู่ใน
ท่ามกลาง “ประชาชน” นั่นเอง ส่วนการใช้กาลังทหารในงานพัฒนาและงานในมิติของสังคมอื่น ๆ ตามลาพัง
ก็ยิ่งเพิ่มความยากลาบากมากขึ้นเพราะทหารไม่มีทักษะในงานเหล่านั้นเหมือนกับพลเรือน จึงเปรียบเสมือนการ
“พยายามรับประทานซุปด้วยมีด” ซึ่งนอกจากเป็นไปด้วยความยากลาบากแล้ว ยังอาจเกิดความเสียหายได้มาก
เช่น ซุปอาจจะเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าผู้รับประทาน ดังนั้น จึงควรร่วมมือกับฝ่ายพลเรือน ซึ่งมีช้อนตักซุป (ทักษะของ
งานในบริบทสังคมและพัฒนา) อยู่ในมือ ก็จะทาให้สามารถรับประทานได้ทั้งสเต็กและซุป ซึ่งเป็นอาหารชุดเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม หากนาการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบยุคใหม่ไปเปรียบเทียบกับการต่อสู้คดีในศาล
เจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือน จะเป็นเพียง “ทนายฝ่ายจาเลย” เท่านั้น ในขณะที่รัฐคือ “จาเลย” และประชาชน

- ๗๒๑ คือ “ผู้พิพากษา” ดังนั้น เจ้าหน้าที่รัฐทั้งพลเรือนและทหารต้องทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในบทบาทที่เหมาะสม
จึงจะประสบความสาเร็จและประชาชนหรือผู้พิพากษาก็จะพิพากษาได้ว่าฝ่ายใดผิดหรือฝ่ายใดถูกนั่นเอง
๓. เทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ประสบความสาเร็จ
เทคนิคหลากหลายที่ปรับใช้ตามสถานการณ์
สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านทั้งการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัย
แวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติราชการของคนมหาดไทย ซึ่งมีผลกระทบหลายประการ สาหรับการเปลี่ยนผ่านนี้
มีความแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด และผลกระทบก็แตกต่างด้วยเช่นกัน แล้วประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนและอยู่
อย่างไรในการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นคาถามสาคัญซึ่งคนที่จะให้คาตอบได้ดีที่สุด คือ คนมหาดไทยที่ทาหน้าที่บาบัดทุกข์
บารุงสุขอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น คนมหาดไทยจึงมีส่วนทาให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้ด้วย และพวกเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ที่อยู่ ในช่ว งส าคัญของประวัติศาสตร์ ประเทศไทย ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้มีความส าคัญมากที่พวกเราจะได้ใช้
ประสบการณ์ที่สั่ งสมมาหลายสิ บ ปี ในการดูแลประชาชน และเป็น ช่วงเวลาสาคัญที่พวกเราจะได้ใ ช้ค วามรู้
ความสามารถ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดในการเปลี่ยนแปลงนี้
พ่อเมืองทาหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข : นักบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาจังหวัด
การสร้างความสมดุลของการพัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถเห็นภาพรวมของ
ทั้งจังหวัด เห็นจุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส และความเสี่ยง เราข้าราชการมหาดไทย จึงเป็นผู้ที่จะเห็นได้ว่า การพัฒนา
ในจังหวัด มีความสมดุลมากน้อยเพียงใด เรื่องที่ขาดสมดุลย่อมสะท้อนออกมาผ่านเป็นปัญหาของจังหวัดและเรื่อง
ไหนที่จังหวัดยังขาดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
สิ่งสาคัญประการแรก : พัฒนาจังหวัดอย่างมียุทธศาสตร์ (be strategic) และจุดเน้นที่ชัดเจน
นักบริหารที่มีกลยุทธ์ จะรู้ว่าน้าหนักความสาคัญของเรื่องต่าง ๆ อยู่ตรงไหน ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกาหนดให้
ชัดเจนว่า ในจังหวัดมีอะไรเป็นสิ่งท้าทายสาคัญ ๆ ในช่วง ๒ - ๓ ปีข้างหน้า (Key challenges) มีเรื่องสาคัญ ๆ
ที่ต้องแก้ไขเป็นลาดับต้น ๆ (Priority) เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ ประกอบกับมองให้ทะลุ หาให้เจอว่า
เรื่องไหนที่ทาแล้วจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ไม่ใช่ทุกเรื่อง กระจัดกระจาย ต้องมีเรื่องสาคัญที่เน้นหนัก
ซึ่งโดยรวมแล้วกุญแจสาคัญ คือ การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและอะไรคืองานที่ต้องทาก่อน/หลัง เราต้อง
ทราบก่อนว่า อะไรเป็นเรื่องสาคัญ ๆ ที่พวกเราจะให้น้าหนักในการพัฒนาในจังหวัด และอะไรเป็นวาระการพัฒนา
หลักของจังหวัดโดยมีเหตุผล/ข้อสนับสนุนอย่างชัดเจนว่าทาไมจึงเป็นเรื่องเหล่านี้ ในการพิจารณาประเด็นเหล่านี้
จงอย่าลืมนึกถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ประการที่สอง : การสร้างคุณค่าและความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการท้องถิ่น ในการ
สร้างคุณค่าเพิ่ม (Value added) ให้กับสินค้าหรือบริการในจังหวัด ผลที่ตามมา คือ การเพิ่มรายได้ ขยายตลาด
สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน เป็นการมองหาอะไรที่เป็นจุดแข็ง จุดขายของจังหวัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมี
อยู่แล้วหรืออาจเป็นสิ่งที่เราอยากพัฒนาขึ้นมาใหม่ ก็ได้ ควรเน้นว่าอะไร คือ คุณค่าเพิ่ม (Value added) ที่เราจะ
เพิ่มเติมเข้าไปใน Product/Service champion อันเป็นสิ่งจาเป็นสนับสนุนต่อห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหรือบริการนั้น

- ๗๒๒ ต่อเนื่องได้ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นที่ตอบโจทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขายได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ สิ่งที่ต้องทา
คือ ต้องทราบว่าอะไรเป็นจะ Product/Service champion ของจังหวัด อะไรเป็น “คุณค่า” ที่ควรเพิ่มเข้าไป
แล้วพวกเรามีแนวทางอย่างไรในการสร้างคุณค่าเพิ่มเหล่านี้ มีเหตุผลข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจนว่าทาไมจึงเป็น
เรื่องเหล่านี้
ประการที่สาม : การให้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นฐานรากของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
รัฐ บาลมีน โยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระดับ ฐานรากลงไปที่ห มู่บ้านที่ชุมชน ซึ่งเป็น ระดับ พื้น ฐานที่สุดของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมไทย โดยหมู่บ้าน/ชุมชน ต้องเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตนเอง ในทางเศรษฐกิจ หมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นได้ทั้งฐานการผลิต การแปรรูป การจัดทาวัตถุดิบ และการท่องเที่ยว สาหรับทางสังคมเป็นหน่วยสังคม
ที่ช่วยเสริมครอบครัว การดูแลชีวิต ความเป็นอยู่ การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ช่วยเหลือดูแลกันได้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นกลไกที่สาคัญในการจุดประกาย และจุดประเด็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับหมู่บ้านและชุมชนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมถึงร่วมกับหน่ วยงานต่าง ๆ ร่วมคิดหาความจาเป็นที่ส าคัญของการพัฒนาและวางแผน
การปรับปรุง และพัฒนาความเจริญมาสู่ท้องถิ่น
ประการที่สี่ : คิดถึงการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ระดับแรก : การเชื่อมภายในจังหวัด
เป็นการทางานต้องร่ว มมือกับภาคส่ว นอื่น ๆ ให้ได้ เพื่อสร้า งให้เ กิด การมีส่วนร่วมที่ไ กลกว่า การร่วมรับฟัง
ความเห็นเป็นความร่วมมือทั้งการคิดและการลงมือทา ร่วมมือกับหอการค้าหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในการพัฒนา
สินค้าหรือบริการที่เป็น Champion ร่วมมือกับภาคสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับที่สอง :
การเชื่อมโยงภายในประเทศ เป็นการเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่น ๆ ที่ต่างมีจุดแข็งที่จะเสริมกันได้ อาจหมายถึง
จังหวัดรอบข้างที่อาจร่วมมือในเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการ หรือการท่องเที่ยว ระดับที่สาม : การเชื่อมโยงกับ
ชายแดนเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศต้องคิดถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย จังหวัดในประเทศเพื่อนบ้าน
ที่มีบางอย่างที่เชื่อมโยงกัน สองฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน ขอให้เป็นการเชื่อมโยงที่มีรูปธรรมของการแลกเปลี่ยน
หรือความร่วมมือในเรื่องที่สอดคล้องกับจุดเน้นของจังหวัด อย่าแค่เซ็น MOU แล้วก็ไม่มีอะไรต่อจากนั้น
ประการที่ห้า : ปรับกลยุทธ์และโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสมกับภาวะการขาดแคลน ปัจจัย
ทางการบริหารและสถานการณ์ในพื้นที่
กลไกการทางานในพื้นที่ (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอ, ศูนย์ปฏิบัติการอาเภอ และชุดปฏิบัติการ
ตาบล) ต่างมีความสัมพันธ์ ร่วมบูรณาการและเชื่อมโยงกัน
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอบูรณาการราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน
ในพื้นที่มาทางานร่วมกัน เพื่อทาหน้าที่แก้ไขปัญหาในกรอบอานาจหน้าที่โดยตรงแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง
ให้คาปรึกษาแก่ประชาชนในการติดต่อส่วนราชการต่าง ๆ
ศูนย์ปฏิบัติการอาเภอ นายอาเภอทาหน้าที่บูรณาการร่วมกับส่วนราชการพลเรือน ตารวจ ทหาร และ
ภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อทาหน้าที่แก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และปัญหาความมั่นคงภายในต่าง ๆ

- ๗๒๓ ชุดปฏิบัติการตาบล การบูรณาการราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ และภาคประชาชน
ในตาบลมาทางานร่ว มกัน ทาหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาความต้องการหรือ ข้อเรียกร้องของประชาชน
ในตาบล หมู่บ้าน เพื่อดาเนินการไกล่เกลี่ย แก้ไขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือให้ได้ข้อยุติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เป็นมากกว่า “นักปกครอง”
พ่อเมือง เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ “การพัฒนาจังหวัด” อย่างสมดุล โดยการพัฒนา
จังหวัดอย่างมียุทธศาสตร์ และจุดเน้นที่ชัดเจน การสร้างคุณค่าและความเข้มแข็งให้กับสินค้าหรือบริการในจังหวัด
การให้ชุมชนเป็นฐานรากของการพัฒนา ให้ความสาคัญคิดถึงการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องดังจะเห็นได้
จากการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นประตูสู่การค้า Asean Economic Community (AEC) ได้แก่ โครงการ
ขยายเพิ่ ม ช่อ งทางรถบรรทุ ก ขนสิ น ค้ า และอานวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ย ว การเร่ ง รั ด แก้ ไขปั ญ หาที่ ดิ น
โครงการปรับปรุงด่านพรมแดนสะเดา การแก้ไขปัญหาที่ดินโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ โครงการ
ก่อ สร้ า งสถานีร ถไฟปาดัง เบซาร์ (สถานี ๒) ฝั ่ง ประเทศไทย การพัฒ นาระบบขนส่ง ในจัง หวัด สงขลา
เพื่อเพิ่มมูล ค่า ผลิตผลจังหวัด ได้แก่ โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และแผนการลงทุน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ สายอาเภอหาดใหญ่ - ชายแดนไทย - มาเลเซีย
โครงการขยายท่าเที ยบเรื อน้ าลึ กสงขลา - สิ งหนคร (พัฒ นาคมนาคมขนส่ งทางน้า) ข้อเสนอระบบรถไฟรางคู่
(พัฒนาคมนาคมขนส่งทางราง) เพิ่มศักยภาพจังหวัดสงขลาเป็น เมืองหลวงของ AEC คือ การพัฒ นาคมนาคม
ขนส่ง ทางอากาศ การเพิ่มเส้นทางเดินอากาศในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการแก้ไขปัญหาน้าท่วมซ้าซาก
โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยหาดใหญ่ตามพระราชดาริ
นอกจากนี ้ร ะหว่า งดารงต าแหน่ง ผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด สงขลาได้ล งไปเจรจาต่อ รองกับ เครือ ข่า ย
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ และนาตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไปเจรจากับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ที่กรุงเทพมหานคร จนได้ข้อยุติและผู้ชุมนุมยอมสลายการชุมนุม ซึ่งในภาวะวิกฤต คนมหาดไทยต้องแสดง
ความจริงจังในการเผชิญปัญหาและลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเอง
๔. ข้อคิดสาหรับการปฏิบัติราชการของคนมหาดไทยในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
เนื่องจากคนของกระทรวงมหาดไทยต้องทาหน้าที่ทั้งในฐานะข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ
ในฐานะผู้แทนของรัฐบาลที่มีหน้าที่นานโยบายของรัฐบาล กระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลางไปปฏิบัติ
ในพื้นที่ร่วมกับข้าราชการจากกระทรวงต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด และอาเภอ ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินกาหนดไว้ ดังนั้น คนมหาดไทยจะทาหน้าที่ทั้งสองประการให้ประสบความสาเร็จได้นั้น จึงต้องมี
ประสบการณ์ในการทางานทั้งในพื้นที่ชนบท ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ไม่ใช่เพียงมีประสบการณ์ทางานในพื้นที่ใด
เพียงพื้นที่เดียวเท่านั้น เพื่อจะได้พัฒนาตนเองให้สามารถทาหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข ให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง
สามารถมองเห็นทั้งภาพรวมของปัญหา และรายละเอียดในวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน รวมทั้งสามารถ
นานโยบาย ระเบียบกฎหมาย และประสบการณ์ของการทางานจริงมาเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชนได้ คนมหาดไทยจึงเป็นคนที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จของการพัฒนาประเทศ เปรียบเสมือน
"ลมใต้ปีก" ของการพัฒนาประเทศ ให้ประสบความสาเร็จ มีความมั่ นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนได้ จึงขอให้คนมหาดไทย

- ๗๒๔ ทุกคนมีจิต สานึก ในความรับ ผิดชอบต่อหน้าที่ รู้จักการเสียสละความสุ ขส่ วนตัว มุ่งมั่นทางานให้ กับประชาชน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนที่ผิดกฎหมาย
คนมหาดไทย...ลมใต้ปีก...ของการพัฒนาประเทศ
ไม่บ่อยครั้งที่ชีวิตคนเราจะมีโอกาสสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น ผมจึง
ขอให้พวกเราได้ตั้งใจและทุ่มเทกาลังความสามารถ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดของพวกเรา
ถ้ า พวกเราทาสาเร็ จ ในครั้ ง นี้ เราจะเป็ น บุ ค คลสาคั ญ ของประเทศในยุ ค สาคั ญ ที่ สุ ด ยุ ค หนึ่ ง
ในประวัติ ศาสตร์ ช าติ ไทย แม้ ว่า จะมี ปั ญ หาอุป สรรคหลายอย่ างในปัจ จุบัน แต่ผ มเชื่อ มั่น ในพลั งของคนไทย
และเชื่อมั่นในพลังของพวกเราชาวมหาดไทยทุกคน
ผมขอเป็นกาลังใจให้แก่พวกเราทุกคน ให้สามารถทางานผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ โดยพวกเรา
จะต้ องไม่ทุจ ริต คิดไม่ชอบ หรืออาศัยอานาจหน้า ที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาเป็น
ประโยชน์ส่วนตน
เมื่อตอนเด็ก ๆ ผมเคยสงสัยว่าทาไมเครื่องบินที่เป็นเหล็กทั้งลาถึงบินขึ้นสูงได้ จนโตขึ้นถึงเข้าใจเรื่อง
หลักพลศาสตร์ ปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง คือ แรงลมใต้ปีกที่พยุงให้เครื่องบินลอยขึ้นฟ้าได้ ลมใต้ปีก คือ แรงหนุน
เสริมให้เครื่องบินทะยานสู่จุดหมายได้ ผมยินดีและยืนยันว่าจะเป็น “ลมใต้ปีก” ที่ช่วยสนับสนุนให้พวกเราทุกคน
ได้ก้าวไปสู่ความสาเร็จร่วมกัน เพราะความสาเร็จในการพัฒนาประเทศ จะไม่ใช่ความสาเร็จของใครผู้ใด ผู้หนึ่ง
แต่เพียงผู้เดียวแต่เป็นความสาเร็จ ของประชาชนชาวไทยทุกคนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั
********************

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
- หลักสูตรนายอาเภอ รุ่นที่ ๓๘ พ.ศ. ๒๕๓๘
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๓
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สานักงาน ก.พ. รุ่นที่ ๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓ สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๖
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปี พ.ศ. ๒๕๔๙
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๑๖
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๖
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ ๒) กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน สานักงาน 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
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๕ สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสิงห์บุรี
๓ ตุลาคม ๒๕๔๔
เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครสวรรค์
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒ เมษายน ๒๕๔๗
ผู้อานวยการสานักช่วยเหลือผู้ประสบภัย 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)
- คณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (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 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
- กรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 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 สาขาข้าราชการประจา
- รางวัล “พระกินรี” บุคคลแบบอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ประจาปี ๒๕๕๖
จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
- รางวัล “ระฆังทอง” (บุคคลแห่ งปี) ครั้งที่ ๗ ประจาปี ๒๕๕๗ จากสมัชชานั กจัดรายการข่าววิทยุ
หนังสือพิมพ์โทรทัศน์แห่งประเทศไทย
- รางวัล “บุคคลคุณธรรมแห่งปี” ประจาปี ๒๕๕๗ จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา

- ๗๒๘ หลักคิดนักบริหาร
- มิตรภาพ เรียบง่าย ได้สาระ
- สร้างเครือข่าย กระจายความรับผิดชอบ
- สร้างความเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชา
- สร้างศรัทธาจากประชาชนและเพื่อนข้าราชการ
- บริหารสถานการณ์ บริหารความคาดหวัง
- ถูกกฎหมาย ไม่ยึดติดรูปแบบ
- รักษาองค์กร สะท้อนความเป็นคนมหาดไทย
- Self Disruption
๒. ก้าวเข้าสู่อาชีพราชการ
คนมหาดไทยเกือบทุกคน.ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการสอบเข้าไปเรียนในทางสังคมศาสตร์ เช่น คณะรัฐศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จะมีไม่มากนักที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ผมเองก็มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับ
ชาวสิงห์มหาดไทยทุกคน ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้เข้าเรียนที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒
จนสาเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕
ก้าวแรก ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เมื่อจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ก็รอสอบเข้าเป็นปลัดอาเภอ และสอบบรรจุได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ใช้เวลาเรียนรู้การเป็นนักปกครอง ในช่วงแรกนี้ ๑๓ ปี เริ่มตั้งแต่การเป็นปลัดอาเภอ ที่กิ่งอาเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้ลักษณะงานการเป็นผู้ปฏิบัติ ได้มีโอกาสรับราชการ
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัด ซึ่งได้
เรียนรู้การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และได้ผ่านตาแหน่งต่าง ๆ ในทุก ๆ มิติ ทั้งในพื้นที่ในส่วนภูมิภาคและราชการ
ในส่วนกลาง จนกระทั่งจบโรงเรียนนายอาเภอแล้วได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น และปลัดอาเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอที่กิ่งอาเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙
ก้าวที่สอง ในสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.)
จากชี วิ ต นั ก ปกครอง ก้ า วเดิ น สู่ ชี วิ ต ของนั ก พั ฒ นาชนบทในส านั ก งานเร่ ง รั ด พั ฒ นาชนบท (รพช.)
เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ทาให้ผมได้เรียนรู้มุมมองของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในชนบท และสามารถนามา
ประกอบแนวคิดวิเคราะห์การบริหารงานที่สร้างดุลยภาพของการปกครองควบคู่ไปกับมิติของการพัฒนาได้เป็น
อย่างดี เมื่อก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นในวันข้างหน้า ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ ผ่านตาแหน่งสาคัญที่สานักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบท (รพช.) ในตาแหน่ง รพช.จังหวัดสิงห์บุรี และ รพช.จังหวัดนครสวรรค์
ก้าวที่สาม ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากชีวิตนักพัฒนา เดินหน้าสู่ชีวิตของนักบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปภ.) ซึ่งตั้งขึ้น ใหม่ใ นปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามนโยบายรัฐ บาลขณะนั้น ด้ว ยการเป็นส่ ว นหนึ่งที่ส าคัญในยุคก่อตั้ ง

- ๗๒๙ ปภ. ที่เริ่มต้นจากความไม่พร้อมสาหรับปัจจัยการบริหาร ทั้งด้านของ คน เงิน และงาน... แต่ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่ง
ของชีวิตที่ทาให้ผมได้เรียนรู้การทางานในสภาวะที่ขาดแคลน รวมไปถึงงานในภารกิจของ ปภ. ที่ส่วนใหญ่จะเป็น
การบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผ่านตาแหน่งสาคัญ ๆ ทั้งตาแหน่งผู้อานวยการ
กองการเจ้ าหน้าที่ ผู้อานวยการส านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย และรองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีประโยชน์อย่างมากในการมีส่วนร่วมวางรากฐานการจัดการภัยพิบัติ
ของชาติ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ
ก้าวที่สี่ ชีวิตการเป็นพ่อเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นตาแหน่งที่นักปกครองทุกคนใฝ่ฝันว่าจะต้องก้าวไปให้ถึงให้ได้ ผมได้มีโอกาสก้าวไปถึง
ชีวิตการเป็ น พ่อเมืองในตาแหน่ งผู้ ว่าราชการจั งหวัดลพบุ รี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้อยู่ทาหน้าที่นี้ถึง ๓ ปี
การเป็นพ่อเมืองลพบุรี เป็นช่วงเวลาที่ผมต้องบริหารคน เงิน และงาน จากทุกกระทรวง บริหารปัญหาและความต้องการ
ของพื้นที่ให้ลงตัว เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และทาให้คนลพบุรีทุกภาคส่วนมีความสุขให้ได้ ซึ่งผลงานที่ออกมา
ก็ เ ป็ น ไปตามที่ ตั้ ง เป้ า หมายไว้ โดยในช่ ว งของการเป็ น ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ลพบุ รี นี้ มี ส ถานการณ์ น้ าท่ ว ม
ภาคกลางครั้งใหญ่ที่สุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งลพบุรีก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมาก
ผมได้ทาหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีโดยใช้ทั้งประสบการณ์ความเป็น ฝ่ายปกครอง ประสบการณ์การพัฒนา
ชนบท และที่สาคัญคือ ประสบการณ์ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินมาปรับใช้ร่วมกับทุกองคาพยพในพื้นที่จังหวัด
ลพบุ รี . เพื ่อ แก้ไ ขสถานการณ์น้ าท่ว มครั ้ง ใหญ่ใ ห้ค นลพบุร ีเ ดือ ดร้อ นน้อ ยที่ส ุด เกิด ความสูญ เสีย น้อ ยที ่ส ุด
และคลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุด จนสถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี หลักคิดที่นามาใช้ในช่วงของการเป็น
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ลพบุ รี ที่ ช่ ว ยให้ ผ มสามารถรวบรวมสรรพก าลั งจากทุ กภาคส่ ว น ทั้ งฝ่ ายราชการภู มิ ภ าค
ฝ่ ายการเมื องในพื้นที่ ฝ่ ายท้ องที่ และฝ่ ายท้ องถิ่ น ฝ่ ายก าลั งคื อทหารและต ารวจ และที่ ส าคั ญคื อฝ่ ายเอกชน
และประชาชน ผมจะเข้ า หาทุ ก คนทุก ฝ่า ย ด้ว ยหลัก คิด ของการเป็น ผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด ที ่เ ปี ่ย มไปด้ว ย
“มิตรภาพ เรียบง่าย ได้สาระ” ทุกคน คือ มิตร ทุกคนคือเพื่อน ทุกคนสามารถเข้าถึงเราได้ด้วยความเรียบง่ายของเรา
และทุกการเข้าถึง ทุกการปรึกษาหารือจะต้องได้สาระเสมอว่าใครมีความสามารถอะไร ใครมีศักยภาพด้านไหน ใครหรือ
พื้นที่ไหนต้องการอะไร ปัญหาของพื้นที่คืออะไร และจาเป็นต้องแก้ไขด้วยวิธีการใด ทาให้การทางานสาเร็จลุล่วงไปได้
ทั้งตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเกิดความพึงพอใจจากทุกฝ่ายในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ก้าวที่ห้า กลับสู่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากผลงานการบริ ห ารสถานการณ์น้ าท่ ว ม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๔ ในช่ว งเวลาของการเป็ น
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ที่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ให้คลี่คลายได้อย่างรวดเร็ว เป็นผลงานที่ถูกพูดถึงกัน
มากว่าทาให้ผมได้รับเลือกให้มาทาหน้าที่บริหารภารกิจแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินในภาพรวมของประเทศ
ในตาแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การกลับมา ปภ. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้
ต้องไม่เหมือนเมื่อครั้งตั้ง ปภ. ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลาผ่านไป ๑๐ ปี ปภ. จะต้องก้าวเดินไปให้เร็วกว่าเดิม ต้องเป็น
ก้าวเดินที่มีพลัง มีศักยภาพมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ เพื่อจะได้ช่วยเหลือสนับสนุนทุกหน่วยงานให้มีความพร้อม

- ๗๓๐ ที่จะรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดปี ผมได้ระดมสมองจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ข้อเสนอ
และแนวทางที่ จะปรั บปรุ งหน่ วยงานกลางด้ านการจั ดการภั ยพิ บั ติ ของประเทศนี้ ให้ พร้ อมที่ จะท างานให้ รั ฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย หลักคิดที่ผมนามาใช้ในขณะเป็น อธิบ ดีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่สาคัญ
คือ.“การสร้างเครือข่าย กระจายความรับผิดชอบ” เพราะการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัตินั้น เป็นที่ยอมรับกัน
ในระดั บ สากลว่ าไม่มี ห น่ ว ยงานใดที่ จ ะรั บ ผิ ดชอบภารกิ จนี้ ไ ด้อ ย่ างเบ็ด เสร็ จเด็ ดขาดได้ เพี ยงหน่ว ยงานเดี ย ว
ด้วยลักษณะของภัยพิบัติที่หลากหลาย ทั้งภัยธรรมชาติ ภัยจากมนุษย์ ภัยจากเทคโนโลยี และที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ
คือภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก
การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดใน ปภ..ทั้งในเรื่องการจัดหาอัตรากาลังและจัดวางกาลังคน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพความพร้อมของ ปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางการสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมให้หน่วยงาน
เครือข่าย ด้วยการแก้ไขระเบียบหลั กเกณฑ์ให้หน่วยปฏิบัติทุกระดับ สามารถมีงบประมาณที่ใช้ได้จริงยามเกิด
สถานการณ์ ฉุก เฉิ น การกระจายความรั บผิ ด ชอบที่ เ หมาะสมและเกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพในภาพรวมของประเทศ
ด้วยการสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานกลาง คือ ปภ.
หน่วยสนับสนุน เช่น ทหาร ตารวจ หน่วยงานวิชาการ เช่น สาธารณสุข มหาวิทยาลัย องค์กรระหว่างประเทศ
และหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เช่น จังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ อาสาสมัคร หน่วยกู้ภัยต่าง ๆ
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมจับต้องได้ และน่าจะถูกใจ ตรงใจผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ ก็คือการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการกู้ภัยที่ใช้งานได้จริงและทันกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกปี ที่เห็นใช้งานกัน
และเป็นข่าวทางสื่อมวลชนบ่อย ๆ ได้แก่ เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่ใช้ดับไฟป่าและดับไฟจากที่สูง ผลงานที่เกิดขึ้นเหล่านี้
สามารถสร้างความชัดเจนในภาพรวมของการบริหารจัดการภัยพิบัติให้เกิดขึ้นได้ทั้งประเทศ การแก้ไขสถานการณ์
ภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้นตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานสากล ที่เราเรียกกันในหมู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ทั่ ว โลกว่ า “ระบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ” หรื อ Incident Command System ผลงานทั้ ง หมดทั้ ง มวลนี้
ช่วยยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามมาตรฐานของนานาชาติ
ได้อย่างมีนัยสาคัญ
๓. สู่ตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย
หลั งจากเป็ น อธิบ ดีก รมป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย นานถึ ง ๕ ปี ก็ไ ด้ รับ ความไว้ว างใจจากท่ า น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรี ให้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นตาแหน่งสูงที่สุดของข้าราชการประจา เป็นความมุ่งหวังของนักปกครอง
มาทุกยุคทุกสมัยที่จะก้าวมาให้ถึงตาแหน่งส าคัญนี้ เมื่อมาถึงตาแหน่งสาคัญที่สุด ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความคาดหวัง ก็ย่อมมีมากที่สุดตามไปด้วย ซึ่งผมคิดอยู่เสมอว่าจะทาหน้าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดีที่สุด ทาให้
กระทรวงมหาดไทยเป็น องค์ก รที่ทัน สมัย ได้รับ การยอมรับ จากทุก ภาคส่ว น ทาให้ค นมหาดไทยมีค วามสุข
และจะสร้างความเข้มแข็งในการรักษาองค์กรได้อย่างไร ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีก ๔ ปี ก่อนเกษียณอายุราชการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๗๓๑ ๔. บริหารงานอย่างไรในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
“สร้างความเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชา
สร้างศรัทธาจากเพื่อนข้าราชการและประชาชน
บริหารสถานการณ์ บริหารความคาดหวัง”
ผมบริหารคนด้วยการใช้หลักคิด “สร้างความเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชา สร้างศรัทธาจากเพื่อนข้าราชการ
และประชาชน ”
๔.๑ สร้างความเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชา
แม้ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการประจาทั้งมวล แต่เราก็ต้องอยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีและรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังและความต้องการของประชาชน
โจทย์แรกของการเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นจากผู้บังคับบัญชาของเรา ทั้งใน
ระดับ รัฐ มนตรี และระดับ รัฐ บาล หากเราทาได้ เราก็จะเป็นปลัดกระทรวงที่มีคุณค่า มีคุณภาพ และทาให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริห ารราชการในกระทรวงมหาดไทยได้ ก่อนที่ผู้บังคับบัญชาจะเชื่อมั่น เรา เราต้องเชื่อมั่น
ในผู้บังคับบัญชาเสียก่อน ผมจะเรียนท่านรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในทุก ๆ ครั้ง ว่าจะรับ นโยบาย
ของท่านรัฐมนตรีฯ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชน จะทาให้ทุกองคาพยพของกระทรวงมหาดไทย
ตอบสนองนโยบายของท่านรัฐมนตรีฯ และนโยบายรัฐบาลให้ได้ ผมจะนาพาข้าราชการประจาทางานอย่างสุดกาลัง
หากติดปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องใดที่เกินความสามารถของผม ผมจะนาเรียนปรึกษาท่านรัฐมนตรี ฯ ในทันที
โดยไม่มีปิดบังซ่อนเร้นใด ๆ ผมทางานกับผู้บังคับบัญชา ด้วยการแสดงความตั้งใจ ความจริงใจ ความมุ่งมั่น ในแนวทางนี้
มาตลอด จากครั้ งที่หนึ่งสู่ครั้งที่ สองและสู่ทุก ๆ ครั้ง จนเกิดความเชื่อมั่นจากผู้ บังคับบัญชาเหนือจากผมขึ้นไป
ทุ ก ระดั บ และนั่ น คื อ ความเชื่ อ มั่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ กระทรวงมหาดไทยในภาพรวม มิ ใ ช่ เ ป็ น ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ตั ว
ปลั ดกระทรวงมหาดไทยแต่เพีย งผู้เดีย ว นี่คือสิ่ งส าคัญที่คนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องทาให้ เกิดขึ้นให้ ได้
การทางานในตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยถึงจะราบรื่น กระทรวงมหาดไทยถึงจะอยู่ในสภาวะที่พร้อมทางาน
มากที่สุด
๔.๒ สร้างศรัทธาจากเพื่อนข้าราชการและประชาชน
ผมบอกกั บ บรรดาข้ า ราชการกระทรวงมหาดไทยทุ ก สั ง กั ด ว่ า ผมเป็ น ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ของคนมหาดไทยทุกคน ผมไม่มองคนเพีย งแค่ว่า ใครจบมาจากไหน สถาบัน ใด สิ งห์ สี อะไร ผมจะให้ โ อกาส
คนมหาดไทยทุกคน ทุกคนสามารถเดินเข้ามาพบผมได้ มาปรึกษาได้ มาแสดงความประสงค์ได้ว่าใครมีความสามารถ
อะไร ถนัดอะไร อยากไปทางานที่ไหน อยากสอบอยากเลื่อนขึ้นตาแหน่งอะไร ที่ผ่านมามีความคับข้องใจอะไร มีปัญหา
อะไร ทาไมถึงไม่ได้เลื่อน ทาไมถึงสอบไม่ได้สักที ผมรับฟังคนมหาดไทยทุกคนที่ตั้งใจมาพบ ผมเชื่อว่าเขาเหล่านั้น
ต้องมีความตั้งใจจริงหรือไม่ก็ต้องคาดหวังว่าผมจะช่วยไขข้อข้องใจให้เขาได้ ไม่อย่างนั้นคงไม่เสียเวลามานั่งรอพบ
ผมอย่างแน่นอน การให้โอกาสคนมหาดไทยทุกคนให้สามารถเข้าถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เขาได้ระบายได้
แสดงความประสงค์ในสิ่งที่เขาอยากได้ อยากเป็น ผมต้องรับฟัง เมื่อผมรับฟังแล้ว ผมจะให้โอกาสทุกคนได้พิสูจน์
ฝีมือของตนเอง ถ้าใครไม่ได้มีความบกพร่องเฉพาะตัว หรือเคยมีเรื่องมาก่อน ทุกคนก็จะได้รับการพิจารณา

- ๗๓๒ ได้รับโอกาสให้เจริญก้าวหน้าในเส้นทางของตนเองอย่างถ้วนหน้าทุกคน สิ่งที่ปรากฏในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทยตลอด ๔ ปี ที่ผมเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย พวกเราจะเห็นได้ว่า ถ้าคนไหนเป็นคนทางานดี
มีฝีมือ มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพไม่ได้มีปัญหาจนเกินกว่าจะรับได้ ทุกคนจะได้เติบโตในเส้นทางที่ตนตั้งใจไว้
เพราะผมเชื่อมั่นในการสร้างคนมหาดไทยที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญที่สุดในการรักษากระทรวงมหาดไทย
ที่พ วกเราชาวสิง ห์รัก ให้ดารงความเป็น สถาบั น ที่เข้ม แข็ง สามารถทาประโยชน์ใ ห้ประเทศชาติ แก้ปัญ หา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระยะยาว
๔.๓ การบริหารสถานการณ์และบริหารความคาดหวัง ด้วยหลักคิด “บริหารให้ถูกกฎหมายไม่ยึดติด
รูปแบบ”
กระทรวงมหาดไทย เป็นกระทรวงสาคัญที่มีบทบาทในการรับนโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบัติให้ บรรลุผล
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เราเป็นแบบนี้มานานแล้ว หากแต่ในห้วงเวลา ๑๐ ปีหลังที่ผ่านมานี้ เป็นยุคที่การรับรู้ ข้อมูล
การรั บส่ งข่าวสารต่าง ๆ เป็ นไปอย่ างรวดเร็ ว ทุกพื้นที่สามารถรับรู้ความเป็นไป หรือสิ่ งที่เกิดขึ้นของพื้นที่อื่น ๆ
ได้ในแบบ “ทันทีทันใด” เป็นปัจจุบันเท่าเทียมกัน การนาเสนอปัญหาความเดือดร้อน สามารถส่งผ่านเครือข่าย
การสื่ อ สารที่ห ลากหลายและเข้า ถึง ง่าย โดยเฉพาะในสื่ อ สั งคมออนไลน์ต่า ง ๆ ทาให้ ส ามารถสะท้อ นปั ญหา
และความต้องการไปสู่การรับรู้ของรัฐบาลและสังคมได้ตลอดเวลา สถานการณ์เช่นนี้ กระทรวงมหาดไทยย่อมต้องดารง
สถานะความเป็นหน่วยงานที่มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ
ในทุ ก ๆ วั น ได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที นี่ คื อ ภารกิ จ ส าคั ญ ที่ รั ฐ บาลคาดหวั ง การตอบสนองจากกระทรวงมหาดไทย
และผมจะให้คาจากัดความของบทบาทนี้ในทุกครั้งที่มีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ว่าภารกิจสาคัญ นี้คือ “การบริหารสถานการณ์และการบริหารความคาดหวัง ” มันคือสถานการณ์ที่ไม่ได้ระบุไว้
ในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยหรือแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีแต่อย่างใด
หากเป็นกระทรวงอื่น เราอาจได้ยินคาตอบว่า ยังไม่มีแผนงานที่จะดาเนินการแก้ไขให้ในขณะนี้ หรือไม่มีงบประมาณ
ปีนี้ที่จะกระทาได้ แต่กระทรวงมหาดไทยจะคิดและตอบแบบนั้นไม่ได้ เราจาเป็นต้องเข้ามา “บริหารสถานการณ์”
และ “บริหารความคาดหวัง” เหล่านี้อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ผมให้แนวทางปฏิบัติแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านที่จะต้องตอบสนองความคาดหวังเหล่านี้ด้วยการเข้าไปบริหารสถานการณ์ในโอกาสแรก
อย่ างน้ อยเราต้องเข้าถึงพื้น ที่ เราต้องเข้าถึงปั ญหา เราต้องเข้าไปรั บฟังว่ามัน เกิ ดอะไรขึ้น สาเหตุของปัญหา
ที่ทาให้เกิดสถานการณ์คืออะไร ประชาชนคาดหวังอะไรจากรัฐบาลแล้วทาไมสถานการณ์นั้น ๆ ถึงไม่ได้รับการแก้ไข
มาก่อน นี่คือบทบาทที่สาคัญที่สุดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนั่นก็คือ “มิติของการบริการประชาชน”
อีกมิติหนึ่งนั่นเอง เป็นมิติในด้านการตอบสนองความต้องการโดยการเข้าไปรับรู้ปัญหาและความคาดหวังของสถานการณ์
ซึ่งส่วนใหญ่เราจะพบคาอ้างที่ว่า “ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน...”
สถานการณ์ แ ละความคาดหวั ง ทั้ ง หลายเหล่ า นั้ น ไม่ ใ ช่ ว่ า สามารถแก้ ไ ขได้ สาเร็ จ เสร็ จ สิ้ น ด้ ว ยหน่ ว ยงาน
ของกระทรวงมหาดไทยเพียงหน่วยงานเดียว แต่เราสามารถรักษาสถานะของการเป็น “ต้นทางของการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้ อน” ให้ กับพี่น้ องประชาชนได้ทุกพื้นที่ทั่ว ประเทศ เรามีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ประจาจังหวัด นายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครครอบคลุมทุกพื้นที่

- ๗๓๓ ของประเทศ เราปฏิเสธความคาดหวังที่เกิดขึ้นไม่ได้เลย นี่คือความท้าทายของกระทรวงมหาดไทยในช่วงกระแส
ของการปฏิรูป กระแสของการเปลี่ยนแปลง คาถามต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามาสามารถจับนัยสาคัญของความท้าทายเหล่านี้
ได้ว่า “กระทรวงมหาดไทยมีไว้ทาไม” หรือ “ยังจาเป็นต้องมีกระทรวงมหาดไทยอยู่ต่อไปอีกหรือไม่ ” ในฐานะ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงตอบสนองความท้าทายที่ถาโถมเข้ามาสู่กระทรวงมหาดไทยนี้ มองเห็นวิกฤติเป็นโอกาส
ด้วยการขยายผลจากกรอบแนวคิดไปสู่การกาหนดนโยบายและข้อสั่งการให้หน่วยปฏิบัติทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ทางานในเชิงรุกให้มากขึ้น ทุกหน่วยต้องรู้คน รู้พื้นที่ รู้ว่าอะไรเป็นศักยภาพ รู้ว่าอะไรเป็นจุดอ่อน และเมื่อเห็น
ปัญหาแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดต้องนาปัญหานั้นเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนรู้สึกว่าได้รับการดูแลให้เขา
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่ต้องรอให้มีการร้องเรียนเสียก่อนถึงค่อยแก้ไข การทางานเชิงรุกด้วยการรู้คน รู้พื้นที่ช่วย
ให้ กระทรวงมหาดไทยสามารถบริ ห ารสถานการณ์ได้ในทันทีที่มีส ถานการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น เกิดการร้ องเรียน
เกิดกระแสข่าวที่เป็นประเด็นทางสังคมต่าง ๆ หรือเมื่อมีข้อสั่งการจากรัฐบาล เราสามารถหาคาตอบได้ในเวลาไม่นาน
ว่าสถานการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้นที่ไหน ข้อเท็จจริงคืออะไร สาเหตุของปัญหาที่ต้องแก้ไขคืออะไร ความคาดหวังจากพี่น้อง
ประชาชนคืออะไร แล้วนาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เราต้องลดข้ออ้าง ลดข้อจากัดทั้งหลาย โดยไม่ยึดติด
รูปแบบขั้นตอนมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้ ประเด็นนั้นจบ ๆ ไป เพราะการยึดติดรูปแบบที่ทาให้แก้ไขสถานการณ์ไม่ได้
ค าตอบแบบนั ้ น ไม่ ไ ด้ ท าให้ ส ถานการณ์ ด ี ขึ ้ น ไม่ ไ ด้ ท าให้ ป ระช าช นสมความคาดหวั ง แม้ แ ต่ น ้ อ ย
ปั ญ หาหรือสถานการณ์หลาย ๆ ครั้ง ไม่จาเป็นต้องรอการเขียนแผน หรือรอการตั้งงบประมาณในอีกกี่ปีต่อ ๆ ไป
ถึ ง จะเริ่ ม แก้ ไ ขปั ญ หานั้ น ๆ โดยให้ พี่ น้ อ งประชาชนรอความหวั ง ต่ อ ไปได้ อ านาจหน้ า ที่ แ ละบทบาท
ของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัดในภูมิภาคนั้น สามารถเชื่อมโยงศักยภาพของหน่วยงาน
ทุกประเภทในพื้นที่เข้าแก้ไขสถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนได้ โดยไม่ต้องรอให้มีงบประมาณ มีโครงการพร้อมเสียก่อน
เท่านั้ น หลาย ๆ สถานการณ์ สามารถแก้ไขได้ด้วยกาลังคน กาลั งเครื่องจักรกล ยานพาหนะ หรือการเชื่อมโยง
งบด าเนิ นงานหรื อการปรั บเปลี่ ยนงบประมาณที่มีอยู่ของบางหน่วยเข้าแก้ไขสถานการณ์เร่ งด่วนที่เกิดขึ้ นก่อนได้
ความคาดหวังของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนองจากภาครัฐ โดยมีหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย เป็นกลไก
สาคัญ ทั้งหมดนี้ก็คือ การบริการประชาชน บริการให้เขาเหล่านั้นหมดทุกข์ ให้เขาเหล่านั้นมีความสุข หรือก็คือ
การบาบัดทุกข์ บารุงสุข ตามปณิธ านเมื่อครั้งแรกก่อตั้ง กระทรวงมหาดไทย ที่ผมได้นามาเป็นแนวทางในการ
บริห ารงานด้ว ยการเพิ ่ม น้ าหนัก การท างานให้ ทุ ก หน่ ว ยท างานเชิ ง รุ ก มากขึ้ น ในบทบาทการเป็ น เจ้ า ภาพ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะรับความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ ก่อนที่จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มี
ภารกิ จ ตรงกั บ สถานการณ์ นั้ น รั บ ไปด าเนิ น การตามแผนและงบประมาณในล าดั บ ต่ อ ไป เมื่ อ ทุ ก หน่ ว ยงาน
ของกระทรวงมหาดไทยสามารถบริหารสถานการณ์ได้ บริหารความคาดหวังของประชาชนที่ประสบความทุกข์
ได้ผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรม ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ คือคาตอบของความท้าทายที่เข้ามาสู่กระทรวงมหาดไทย กับ คาถาม
ที่ว่า “กระทรวงมหาดไทยมีไว้ทาไม” หรือ “ยังจาเป็นต้องมีกระทรวงมหาดไทยอยู่อีกหรือเปล่า” ได้อย่างชัดเจนที่สุด
๔.๔ การรักษาองค์กรสะท้อนความเป็นคนมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนาน ผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอานาจหน้าที่ตามการปฏิรูป
ระบบราชการมาก็ ห ลายครั้ ง มี ก ารยุ บ การตั้ ง การโยกหน่ ว ยงาน ทั้ ง ปรั บ ออกและรวมเข้ า มาเป็ นส่ วนหนึ่ ง

- ๗๓๔ ของกระทรวงมหาดไทยก็หลายครั้ง โลกทุกวันนี้เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว การสื่อสารระหว่างประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
ในทุ กพื้ นที่ เป็ นไปได้ โดยง่ าย กระแสเรี ยกร้ องให้ มี การปรั บ เปลี่ ยนโครงสร้ างอ านาจหน้ าที่ ของกระทรวงต่ าง ๆ
มีบ่อยครั้งขึ้นถี่ขึ้น ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่เฉพาะแต่กระทรวงมหาดไทยเท่านั้น กระทรวงมหาดไทย
จึงจาเป็นต้องคิดทบทวนบทบาทหน้าที่ กระบวนงาน โครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ
มีความจาเป็นหรือต้องปรับเปลี่ยนในส่วนใดหรือไม่อย่างไร แล้วระดมสมองกัน พร้อมรับฟังเสียงจากภายนอก
มาประกอบให้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป ที่ เ หมาะสมลงตั ว เป็ น ประโยชน์ และเป็ น ปั จ จุ บั น มากที่ สุ ด เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ รู ป
กระทรวงมหาดไทยด้วยการตื่น ตัว ของเราเอง (Self Disruption) อัน จะทาให้เกิดการเปลี่ย นแปลงที่ทัน สมัย
เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน และเป็นการรักษาองค์กรกระทรวงมหาดไทยด้วยความตื่นตัวของคนมหาดไทยเอง สะท้อน
หลักคิดการบริหารองค์กรของผมที่ข้าราชการทุกหน่วยจะได้ยินเสมอในการประชุมสั่งราชการต่าง ๆ ผมปรารถนา
ให้คนมหาดไทยเป็นคนที่ทันสมัย เป็นข้าราชการที่มีความคล่องตัวหรือ Smart ที่ต้องรู้จักปรับตัวเอง ปรับองค์กร
ของตัวเองให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับกาลปัจจุบัน อันจะทาให้เกิดผลดีต่อการรักษาองค์กรกระทรวงมหาดไทย
ให้ ส ามารถด ารงคงอยู่ ไ ด้ ต ราบนานเท่ า นาน และเป็ น องค์ ก รที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ประเทศชาติ และประชาชน
คนมหาดไทยต้องตื่นตัวที่จะปรับปรุงองค์กรของเราเองให้เป็นองค์กรที่มีโครงสร้าง อานาจ หน้าที่ มีกระบวนงาน
ที่ เ หมาะสมกั บ ความต้ อ งการรั บ บริ ก ารของประชาชนในโลกปัจ จุบ ัน เราไม่ส ามารถปฏิเ สธกระแสแห่ง
การปรับ เปลี ่ย นให้เ กิด ความทัน สมัย ได้ทุก องค์ก ร ทั้งองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนล้ ว นต้อ งพบเจอกระแส
การปรั บเปลี่ ย น หากองค์ก รใดไม่ป รั บ เปลี่ ยนตัว เองก็ จะถูกบัง คับ จากภายนอกให้ ป รับ เปลี่ ยน ซึ่ งจะเป็นการ
ปรับเปลี่ยนแบบที่เราอาจไม่สามารถรักษาองค์กร รักษาความภูมิใจของความเป็นคนมหาดไทย เอาไว้ได้เลย ดังนั้น
การปรั บเปลี่ ยนกระทรวงมหาดไทยด้ วยคนมหาดไทยเอง (Self Disruption) เป็นวิธีการเดียวที่เราจะสามารถรักษา
องค์ ก รกระทรวงมหาดไทยของเราให้ ด ารงคงอยู่ ใ นโลกแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว นี้ ไ ด้ คนมหาดไทย
ที่เกษียณอายุไปแล้วหันกลับมามองกระทรวงมหาดไทยเมื่อไรก็จะเกิดความภาคภูมิใจ คนมหาดไทยรุ่นต่อ ๆ ไป
ก็จะก้ าวเดินต่ อไปแบบภาคภู มิ ใจในความเป็ นคนมหาดไทย เป็นส่ วนหนึ่ งขององค์ก รที ่ท ัน สมัย มีป ระโยชน์
มีประสิทธิภาพ มีความจาเป็นต้องมีอยู่ คู่กับ การบริหารราชการแผ่นดิน ของประเทศไทยได้ตลอดไป
๔.๕ สร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่
นอกจากการปรับปรุงองค์กรกระทรวงมหาดไทยในเรื่องโครงสร้าง อานาจ หน้าที่ วิธีปฏิบัติราชการ
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทยแล้ว โจทย์ที่สาคัญอีกประการหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย
ที่ ร อค าตอบมานานหลายสิ บ ปี ก็ คื อ การหาที่ ตั้ ง กระทรวงมหาดไทยแห่ ง ใหม่ เพื่ อ ก่ อ สร้ า งศู น ย์ ร าชการ
กระทรวงมหาดไทยที่ส ามารถให้ กรมทุกกรมในสั งกัดกระทรวงมหาดไทยมาอยู่ ร่ว มกัน ณ ที่ตั้งเดียวกันให้ ได้
กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันก่อตั้งมาย่างเข้าสู่ปีที่ ๑๓๐ แล้ว เรามีอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยที่โดดเด่น
เป็นสง่า ทรงคุณค่าทางจิตใจ และมีศิลปะร่วมสมัยที่งดงาม แต่ ณ วันนี้ ก็ถึงคราวที่ต้องขยับขยายเพื่อสร้างอนาคต
ของคนมหาดไทยในยุ ค ต่ อ ไปให้ มี ผ ลความคื บ หน้ า ให้ ไ ด้ ผมได้ รั บ ความกรุ ณ าจากท่ า นรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ให้การสนับสนุนการจัดหาที่ดินผืนใหม่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสิ่งที่
หาได้ยากลาบากยิ่งนักในยุคปัจจุบัน แต่ความสาเร็จก็เกิดขึ้นได้ เมื่อรัฐบาลอนุญาตให้กระทรวงมหาดไทยใช้พื้นที่

- ๗๓๕ ริมแม่น้าเจ้าพระยา ขนาดพื้น ที่กว่า ๑๘ ไร่ บริเวณวัดเศวตฉัตรวรวิห าร เขตคลองสาน เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ให้คนมหาดไทยในรุ่นต่อ ๆ ไปได้ใช้ปฏิบัติราชการได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ
สามารถสร้างประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
“ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน” คุณค่าของความเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดช่วงเวลา ๔ ปี
ที่ได้ส ร้ างผลงานที่ผ มภาคภูมิใจว่าสามารถจั บต้ องได้ ทั้งด้านการสร้างคนที่มี ประสิ ทธิภ าพ การรั กษาองค์ก ร
การปรั บ ปรุ ง บทบาทหน้ า ที่ ที่ เ หมาะสมกั บ โลกปั จ จุ บั น และผลงานชิ้ น ใหญ่ ที่ สุ ด ที่ จั บ ต้ อ งได้ แ ละจะคงอยู่
คู่กระทรวงมหาดไทยต่อไปในอนาคตข้างหน้า คือ การจัดหาที่ดินและงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ที่คนมหาดไทยทุกรุ่นทุกคนจะได้เกิดความภาคภูมิใจโดยถ้วนทั่วกันตลอดไป
********************

คณะผู้จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงมหำดไทย
คณะที่ปรึกษำ
นายฉัตรชัย
นายชยาวุธ
นายสมคิด
นายอรรษิษฐ์
นายนิรัตน์

พรหมเลิศ
จันทร
จันทมฤก
สัมพันธรัตน์
พงษ์สิทธิถาวร

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้สนับสนุนข้อมูล
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การไฟฟ้านครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
องค์การตลาด
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดสงขลา

สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง
องค์การจัดการนาเสีย
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดตาก
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดนราธิวาส

บรรณำธิกำรบริหำร
นายบุญธรรม

ถาวรทัศนกิจ

ผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพ

หัวหน้ำกองบรรณำธิกำรบริหำร
นางสาวดารา

รักษาชาติ

ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้

กองบรรณำธิกำรบริหำร
นางจรัญญา
นางสมคิด
นางกาญจนา
นางทิพวัลย์
นางสาวกฤตติกา

ศรีไพร
วิวัฒน์บวรกุล
แจ่มมินทร์
อุดมทรัพย์
หงส์หิน

นางสาวภัทรีพันธุ์
นายวีระ
นายบัญชา
นางสาวพร้อมพรรณ
นางสาวสุธาสินี

พัดใส
แสงจันทร์
ดวงดีแก้ว
นราภิรมย์ขวัญ
อัญชัญบุตร

ออกแบบปก
นายทานต์

แดงดา

ช่องทำงกำรเผยแพร่
-เล่มคู่มือการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
-ดาวน์โหลดได้ที่ www.stabundamrong.go.th
-QR Code

“บทความหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารความรู้ สดร.
เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ
สถาบันดารงราชานุภาพและกองบรรณาธิการไม่จาเป็นต้องเห็นด้วย”

พิมพ์ที่โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ถนนลำาลูกกา-ฉะเชิงเทรา ๑๒๑๕๐
โทร. ๐-๒๐๑๒-๔๑๗๐-๘๐ นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๕๖๓

