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บทบรรณาธิการ

 ช่วงขวบปีที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจ

ชะลอตัวราคาพชืผลการเกษตรตกต�า่ และไม่เพยีงแต่ประเทศไทยทีเ่ผชญิ

สภาพปัญหาดงักล่าวประเทศอืน่ๆ ทัง้ในภมูภิาคและนอกภมูภิาค กล้็วน

ประสบภาวะเช่นเดยีวกนั

 เพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าว รฐับาลได้ด�าเนนิการมาตรการต่างๆ มากมาย 

มาตรการหนึง่ท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มบีทบาทในการด�าเนนิการอย่างแขง็ขนั 

คอื มาตรการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ทีร่ฐับาลได้ให้ความไว้วางใจ

กระทรวงมหาดไทยด�าเนนิการในฐานะหน่วยงานท่ี “บ�าบัดทุกข์ บ�ารงุสขุ”  

ของราษฎร

(นายชัชวาลย์    ฉายะบุตร)

ผูอ้�านวยการสถาบันด�ารงราชานภุาพ

บรรณาธกิารบริหารวารสารด�ารงราชานภุาพ

 วารสารด�ารงราชานุภาพฉบับนี้ จึงได้รวบรวมภารกิจของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวง

มหาดไทยที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนมาตรการในการกระตุ ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในลักษณะช่วยกัน 

คนละไม้คนละมอื ตามภารกจิหน้าท่ีของหน่วยงาน แต่มเีป้าหมายเดยีวกัน คอื ขับเคล่ือน ผลกัดนั นโยบายของ

รฐับาลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในระดับฐานรากให้มากท่ีสดุ 

 กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณส่วนราชการท่ีให้ข้อมูลการด�าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์เผยแพร่ 

สู ่สาธารณะ และหากท่านผู ้อ ่านมีข ้อแนะน�าในการปรับปรุงการจัดท�าวารสาร กรุณาแจ ้งได ้ ท่ี  

สถาบนัด�ารงราชานภุาพ stabundamrong @ gmail.com จกัเป็นพระคณุยิง่ ทัง้นีข้้อมลูทัง้หมดในวารสาร

ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในระบบคลังความรู้ของสถาบันด�ารงราชานุภาพ www.stabundamrong.go.th  

เพือ่เป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป



 กระทรวงมหำดไทย มีอ�ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข กำรรักษำ 

ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน กำรอ�ำนวยควำมเป็นธรรมของสังคม กำรส่งเสริมและ

พฒันำกำรเมอืงกำรปกครอง กำรพฒันำกำรบรหิำรรำชกำรส่วนภมูภิำค กำรปกครองท้องที่  

กำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและพัฒนำชุมชน กำรทะเบียนรำษฎร ควำมมั่งคงภำยใน 

กิจกำรสำธำรณภัย และกำรพัฒนำเมืองและรำชกำรอื่นตำมที่มีกฎหมำยก�ำหนดให้เป็น

อ�ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงมหำดไทยหรือส่วนรำชกำรที่สังกัดกระทรวงมหำดไทย

อ�ำนำจหน้ำที่กระทรวงมหำดไทย



               หน้ำ
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               หน้ำ
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ในโครงการจัดรูปที่ดิน   กระทรวงมหาดไทย

มุมสำระ 

การควบคุมทะเบียนอาวุธปืน  พิษณุ  ประภาธนานันท์        89

และผลกระทบ  

ต่อผู้ประกอบธุรกิจการค้าอาวุธปืน  ผู้อ�านวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง

     ส�านักบริหารการปกครองท้องที่

     กรมการปกครอง

     กระทรวงมหาดไทย

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเดินส�ารวจ กรมที่ดิน        65

ออกโฉนดที่ดินด้วยนโยบายประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย



วารสารดำารงราชานุภาพ 7

นายชัยรัตน์  แก้วเพียงเพ็ญ

ผู้อ�านวยการกลุ่มงานกิจการพิเศษ

ส�านักนโยบายและแผน 

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่ง

ผลกระทบถงึเศรษฐกจิของประเทศไทย ซึง่ประกอบ

ด้วย 4 เสาหลักเศรษฐกิจที่ส�าคัญ โดย 3 เสาหลัก

เศรษฐกิจ ได้แก่ การส่งออก การลงทุน และการใช้

จ่ายภาคครัวเรือน อยู่ในภาวะชะลอตัว คงเหลือแต่

การใช้จ่ายภาครฐัทีจ่ะช่วยกระตุ้นกลไกของวงล้อทาง

เศรษฐกิจให้สามารถหมนุต่อไปได้ นอกจากนีปั้จจัยท่ี

ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศในด้าน

ลบ คือ ราคาพืชผลทางการเกษตร ที่ตกต�่า อันเนื่อง

มาจากปัญหาภยัแล้ง โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2558 จาก

ปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นปัญหาภัยแล้ง ที่เกิดขึ้น

รนุแรงมากกว่าปีทีผ่่านมา ซึง่ทัง้หมดส่งผลต่อรายได้ 

และก�าลังซื้อของประชาชน และเกษตรกรที่เป็น

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  

มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำ บล

 รัฐบาลจึงได้ก�าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อ

ช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 

เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจฐานราก โดย

เน้นการกระจายเม็ดเงินลงไปสู่พื้นท่ีหมู่บ้าน ต�าบล 

อ�าเภอท่ัวประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและเงินหมุนเวียนในระดับชุมชน ด้วยการ

จ้างงาน การบริโภค และการลงทุนในระบบเศรษฐกจิ

ให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมี 

รายได้มีการจับจ่ายใช้สอย และมีการลงทุนในระบบ

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

 กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทหน้าที่

ส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ นโยบายของ

รัฐบาลลงสู ่การปฏิบัติในท้องที่  ท ้องถิ่น เพื่อ

บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขให้แก่ประชาชน โดยรัฐบาล
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ได ้มอบความไว ้วางใจให ้กระทรวงมหำดไทย 

เป็นหน่วยงำนหลักในกำร “น�ำนโยบำยไปสู่กำร

ปฏิบัติ” ซึ่งด�ำเนินโครงกำรตำมมำตรกำรส่งเสริม

ควำมเป็นอยู่ของประชำชน เป็นมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจของรัฐที่ถือว่าเป็นงบประมาณก้อนแรกที่

เรียงล�าดับจัดสรรให้ด�าเนินการ ดังนี้

 1.มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู ่ระดับ

ต�าบล (ต�าบลละ 5 ล้านบาท) โดยใช้หมู่บ้านและ

ต�าบล เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยก

ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้

เกิดการจ้างงานการบริโภคและการลงทุนในระบบ

เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

 

 

 2.โครงการตามมาตรการส�าคัญเร่งด่วน 

เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรและคนยากจนเพือ่เสรมิสร้าง 

ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนา

ความเข้มแขง็ของกลุม่เกษตรกร วสิาหกิจชมุชน สหกรณ์

การเกษตร และคนยากจนที่มีความต้องการพัฒนา

ตนเองโดยน้อมน�าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็น

หลกัส�าคญั มวีงเงนิอนมุตั ิ3,200.96 ล้านบาท

 

 3. มาตรการสนบัสนนุการจดัหาเครือ่งจกัรกล 

การเกษตรให้แก ่กลุ ่มสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร  

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท�าการเกษตร โดยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตท้ังในด้านปริมาณและ

คุณภาพ ของผลผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้

กับกลุ่มเกษตรกรด�าเนินการใน 21 จังหวัดน�าร่อง  

งบประมาณ 254.28 ล้านบาท

 4. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก

ของภาครัฐทั่วประเทศผ่านโครงการงบลงทุนของ

ส่วนราชการ ทีม่คีวามพร้อมและมงีบประมาณลงทนุ 

ไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้าง

อาชีพให้กับประชาชนและส่งเสริมการลงทุนทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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 5. โครงการพฒันาอาชพีตามความต้องการ

ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 

(มาตรการที่ 4) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วย

งานหลักในการส�ารวจความต้องการและจัดท�าแผน

งาน/โครงการ/กิจกรรม รวบรวมส่งคณะกรรมการ

อ�านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง  

ปี 2558-2559 เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ช่วยเหลือ

 

มำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับต�ำบล

 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระทรวง

มหาดไทย จะขอน�าเสนอการด�าเนินมาตรการ 

ส่งเสรมิความเป็นอยูร่ะดบัต�าบล (ต�าบลละ  5  ล้านบาท) 

เนื่องจากเป็นมาตรการที่ใช้กลไกคณะกรรมการ

หมู่บ้าน (กม.) หรือกรรมการชุมชนได้เสนอโครงการ 

โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่ต�าบล 7,255 ต�าบล ๆ  ละ  

5 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 36,275 ล้านบาท และมี

ลักษณะโครงการที่สามารถด�าเนินการได้ ดังนี้

 1. โครงการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สิน

ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การปรับปรุง

และฟื้นฟูแหล่งเก็บน�้า การขุดลอกคูคลองส่งน�้า  

การซ่อมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน ตลาดกลาง 

และการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งขยะ เป็นต้น

 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชใหม่ที่

มีตลาด การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การสร้างฝาย ปลูก

ต้นไม้หรือป่าชุมชน เป็นต้น 

ขั้นตอนกำรเสนอโครงกำร

โดยสรุป ดังนี้

 3. โครงการด ้านเศรษฐกิจและสังคม 

เช่น การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของ

คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  

การปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์บริการผู้สูงอายุ เป็นต้น         

 1. ทุกโครงการจะต้องมาจากความต้องการ

ของประชาชนโดยตรง คือต้องได้รับความเห็นชอบ 

หรือ ถกูเสนอโดยคณะกรรมการหมูบ้่าน (กม.) มกีาร

ประชุมประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อก�าหนดว่าในต�าบล

ในหมู่บ้านมีปัญหาเร่งด่วนหรือเดือดร้อนเรื่องอะไร 

หรือต้องการพัฒนาในเรื่องใด แล้วจัดล�าดับความ

ส�าคัญเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา

 2. เมื่อได้โครงการตามความต้องการของ

ประชาชนแล้ว กจ็ะเสนอโครงการผ่านอ�าเภอ โดยใน

ระดบัอ�าเภอจะมคีณะกรรมการตรวจสอบกล่ันกรอง

โครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เช่น 

ต้องเป็นโครงการที่ไม่ซ�้าซ้อนกับแผนงาน/โครงการ

ของส่วนราชการอื่น มีความพร้อมท่ีจะด�าเนินการ

ได้ทันที จากนั้นอ�าเภอจะส่งโครงการมาท่ีจังหวัด 
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ขั้นตอนกำรด�ำเนินโครงกำร

 ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ

ต�าบล (ต�าบลละ 5 ล้านบาท) เพือ่ให้เกดิความโปร่งใส 

ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ นอกจากการด�าเนิน

โครงการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบ

ต่างๆ ของทางราชการที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

แล้ว กระทรวงมหาดไทยได้ก�าชบั ผูว่้าราชการจังหวดั 

นายอ�าเภอลงไปก�ากับดูแลการด�าเนินโครงการ 

ทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ต้ังแต่การจัดท�าโครงการ  

การพิจารณาอนุมัติโครงการไม่ให้เกิดช่องว่าง 

น� า ไปสู ่ ก ารทุ จ ริตคอร ์ รัปชั่ นอย ่ า ง เ ด็ดขาด 

ห ากต ร วจพบหรื อ ไ ด ้ รั บ ก า ร ร ้ อ ง เ รี ย น ให ้

รี บ เ ข ้ า ไ ป ด� า เ นิ น ก า ร ต า ม ก ฎ ห ม า ย อ ย ่ า ง

เด็ดขาดทันที  ส ่ วนเรื่ องการประชาสัมพันธ ์ 

กระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดให้อ�าเภอปิดประกาศ

รายชื่อโครงการที่ด� า เนินการในเว็บไซด ์ของ 

กรมการปกครอง การป ิดประกาศโครงการ 

ในวัด/มัสยิดในพื้นที่เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบโดย 

ทั่วกัน ซึ่งการจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ในแหล่งชุมชน ศาสนสถานให้ประชาชนได้ตระหนัก

โดยในระดับจังหวัดจะมีคณะกรรมการกลั่นกรอง

ตรวจสอบโครงการเพื่อความรอบคอบรัดกุมอีกครั้ง

หนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองในระดับ

จังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหัวหน้า

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคเอกชนเป็น

กรรมการ 

 3. เมื่อโครงการผ่านการกลั่นกรองจาก 

คณะกรรมการกลั่นกรองในระดับจังหวัดแล ้ว  

จะจัดส่งโครงการ ให้ส�านักจัดท�างบประมาณเขต

พื้นที่ 1-18 เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของ

ราคา และพิจารณาอนุมัติต่อไป เมื่อส�านักจัดท�างบ

ประมาณเขตพืน้ที ่1-18 พิจารณาอนุมติัโครงการแล้ว 

จังหวัดและอ�าเภอจะน�างบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร

ไปจัดท�าโครงการตามที่ได้รับอนุมัติต่อไป

และช่วยเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบโครงการ  

ให้ด�าเนินการด้วยความโปร่งใส

ขั้นตอนกำรตรวจติดตำมโครงกำร

 ก ร ะทรว งมหาด ไทย ได ้ ม อบหมาย 

ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผูต้รวจราชการ

กรมต่างๆ ในสงักดักระทรวงมหาดไทยร่วมตดิตามให้

ค�าแนะน�าในการด�าเนินโครงการ อีกท้ัง ในข้ันตอน 

การตรวจรับงานตามสัญญาได้ก�าหนดให้มีผู ้แทน 

ภาคประชาชนในพื้ น ท่ี อี กสองคนร ่ วม เป ็ น 

คณะกรรมการตรวจรับร ่วมกับส ่วนราชการ  

นอกจากนี้ ในการตอบค�าถามและแนะน�าการ 

ด�าเนินการ กระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดให้มี

การประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video  

Conference) ทุกวันพฤหัสของทุกสัปดาห์ในเวลา 

16.00-17.00 น 

กำรท�ำงำนให้เกิดควำมโปร่งใส 

 เนื่องจากโครงการตามมาตรการการส่ง

เสรมิความเป็นอยูร่ะดบัต�าบล (ต�าบลละ 5 ล้านบาท)

เป็นโครงการที่ก�าหนดกรอบวงเงินไว้จ�านวนมากถึง 

36,275 ล้านบาท จึงได้รับความสนใจจากประชาชน

โดยทัว่ไปถงึความโปร่งใสในการท�างาน เพือ่เป็นการ

เผยแพร่การท�าโครงการ และกระตุ้นความรับรู้ของ

ประชาชน กระทรวงมหาดไทยได้จัดท�า Webpage 

ประจ�าต�าบลทั่วประเทศ เพื่อให้ต�าบลต่างๆ ที่ได้จัด

ท�าโครงการได้ Upload ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดท�าโครงการฯ เช่น รายละเอียดโครงการท่ีได้รับ

อนุมัติ จ�านวนงบประมาณ ข้อมูลพื้นที่ก่อนและหลัง 
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ด�าเนนิการ สถานการณ์ด�าเนินโครงการ ความคืบหน้า 

เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้และกระตุ้นการรับรู้

ของคนในสังคม นอกจากน้ีเนื่องจากโครงการเป็น

ที่น่าสนใจของประชาชน  ในเรื่องความโปร่งใสของ

การด�าเนินการ กระทรวงมหาดไทยได้ขอความ

ร่วมมือไปที่ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการ

ตรวจเพ่ือแนะน�าการด�าเนินการ และยังมีการตรวจ

สอบจากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ

ส�านักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ใน

การตรวจติดตามโครงการอีกด้วย

 ปัญหำอุปสรรค เนื่องจากโครงการนี้ได้

รับจัดสรรเป็นกรอบเงินงบประมาณจ�านวนมาก 

และเมื่อส�านักจัดท�างบประมาณเขตพ้ืนท่ี 1-18 

อนุมัติโครงการซึ่งเป็นความต้องการของประชาชน

แล้วปรากฏว่ามีจ�านวนโครงการมากถึง 120,000 

โครงการ ปัญหาหลักๆ ที่พบ ได้แก่

 ปัญหำด้ำนบุคลำกร ช่างโยธาฯ ที่ต้อง 

จดัท�าแบบรปูรายการก�าหนด ราคากลาง การตรวจรับ 

เน่ืองจากในอ�าเภอไม่มีช่างโยธาฯ ต้องขอรับการ

สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งช่าง

โยธาฯ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนมา

ก็มีงานประจ�าอยู่แล้ว การมาช่วยงานในโครงการ

จึงท�าได้ไม่เต็มที่ ประกอบกับจ�านวนโครงการซึ่งมี

จ�านวนมาก หรือกรณีปัญหาของเจ้าหน้าที่การเงิน 

เนื่องจากในแต่ละอ�าเภอมีเสมียนตราเพียง 1 คน 

ซึ่งปกติท�าโครงการของอ�าเภอประมาณปีละ 20-30 

โครงการ แต่ในโครงการต�าบลละ 5 ล้านบาท  

บางอ�าเภอ มีโครงการมากถึง 100-300 โครงการ  

 ซ่ึงแนวทางการแก้ไขปัญหาบุคลากรใน

บางจังหวัดมีการจัดทีม Mobile  ลงไปช่วยเหลือ

แต่ละอ�าเภอ หรือในแต่ละอ�าเภอมีการบูรณาการ

ข้าราชการจากส่วนราชการอื่นๆ รวมถึงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยด�าเนินการแบบประจ�า

 ปัญหำผูร้บัจ้ำง เนือ่งจากในแต่ละอ�าเภอมี

ผู้รับจ้างจ�านวนจ�ากัด แต่ปริมาณที่จ้างมีจ�านวนมาก 

ท�าให้ผู้รับจ้างต้องรับจ้างหลายงานในเวลาเดียวกัน 

เกดิปัญหาผูร้บัจ้างเป็นผูท้ิง้งาน กรมบัญชกีลางเสนอ

ให้มกีารจ้างผูร้บัจ้างรายใหม่ ในกรอบวงเงนิเดมิ หรอื

วงเงนิทีเ่หลอือยูใ่นกรณมีกีารท�างานไปบางส่วนแล้ว

 ในส่วนของการด�าเนินโครงการปรากฏว่า

ข้อมลูการจดัซือ้จดัจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์มผีล

ต่อการท�าสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ของ

แต่ละอ�าเภอ เนื่องจากมีโครงการจ�านวนมากส่งผล

ให้เกิดความล่าช้า ในขั้นตอนการบันทึกข้อมูล  การ

บันทึกข้อมูลหลักผู้ขายและการก่อหนี้ผูกพันจนถึง

ข้ันจองเงินในระบบ (PO) และเจ้าหน้าท่ีไม่มีความ

ช�านาญ

 หรอืกรณปัีญหาจากการก�าหนดระยะเวลา

การแขง็ตวัของปนูซเีมนต์ในงานก่อสร้างทีจ่ะต้องรอ

เวลาเพื่อทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตที่ต้อง

ใช้ระยะเวลา จ�านวน 28 วัน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ท�าให้การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้าออกไป

 หรือกรณีความไม่ชัดเจนในเรื่องอ�านาจ

ในการอนุมติให ้ เปลี่ ยนแปลงโครงการ เช ่น 

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ด�าเนินโครงการ การ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบด�าเนินการ การแก้ไขที่เกิดจาก

การพิมพ์ผิดหลง  ซึ่งแนวทางการแก้ไขที่ได้จากการ

หารือส�านักงบประมาณ คือ ต้องพิจารณาว่าการ

ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวมีผลกระทบต่อ

สาระส�าคัญหรือไม่  ซ่ึงหากไม่มีผลกระทบต่อสาระ

ส�าคัญและวงเงินงบประมาณของโครงการ เช่น การ

พิมพ์ผิดหลง การเปลี่ยนแปลงวิธีด�าเนินการจาก

ด�าเนนิการเองเป็นจ้างเหมา การเปลีย่นแปลงสถานที ่

ในต�าบลเดียวกัน ให้เสนอขอเปลี่ยนแปลงต่อ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด (ปลัดกระทรวงมอบอ�านาจให้ 
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ผู ้ว ่าราชการจังหวัด ตามค�าสั่งส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย ที่ 925/2558 ลงวันที่ 14 

ตุลาคม 2558) หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ของโครงการที่แตกต่างไปจากสาระส�าคัญของ

โครงการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ หรือการ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณ

โครงการ เช่น การเปลี่ยนขนาดความกว้างยาวของ

พ้ืนทีด่�าเนินการ ท�าให้วงเงนิเปลีย่นแปลงไปให้เสนอ

ขอเปลี่ยนแปลงต่อส�านักงบประมาณเขตพื้นที่ 1-18 

ที่รับผิดชอบ

 หรือกรณีปัญหาการขอใช้พื้นที่เพื่อด�าเนิน

โครงการในที่ดินประเภทที่ดินสาธารณประโยชน์ 

ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินในเขตอุทยาน

แห่งชาติ ที่ดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น ซึ่ง

กระทรวงมหาดไทยได้มอบอ�านาจให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดขอใช ้พื้นที่ เพื่อด�าเนินโครงการฯ ตาม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบ

ก�าหนด ซึง่เฉพาะโครงการทีม่กีารขอใช้พืน้ทีใ่นทีด่นิ 

เขตป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีดินในอุทยานแห่งชาติ และ

ที่ดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาด�าเนินการและเบิกจ่าย

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

กำรติดตำมกำรจัดท�ำโครงกำร

 ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ

ต�าบล (ต�าบลละ 5 ล้านบาท) ซึ่งด�าเนินการใน

ทุกต�าบล ทั่วประเทศไทยเห็นว่าโครงการมีความ

หลากหลาย เนื่องจากเป็นความต้องการของพี่น้อง

ประชาชนในพ้ืนท่ี ซึ่งมีความต้องการแตกต่างกัน 

เช่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่มีความช�ารุด

เสียหายจากการใช้งานมานาน เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร หรือ

เป็นโครงการต่อยอดโครงการที่มีอยู่เดิม เพื่อความ

สมบูรณ์ เช่น โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงที่มีอยู่เดิม ท�าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 

จากการใช้งานมากข้ึนหรือบางโครงการต้องมี 

การบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่น เช่น โครงการ

จัดท�าประตูน�้า ปิด เปิด เพื่อป้องกันน�้าท่วมใน

ช่วงที่มีน�้ามาก และจากการติดตามผลด�าเนินการ

ของมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู ่ระดับต�าบล  

(ต�าบลละ 5 ล้านบาท) พบว่าท�าให้เกิดการจ้างงาน 

การบรโิภค และการลงทุนในระบบเศรษฐกจิฐานราก

เพิม่มากขึน้ ในส่วนของความพงึพอใจของประชาชน 

จะเห็นได้จากดัชนีความเช่ือมั่นเศรษฐกิจฐานราก 

(Grassroot Eeonomie Sentiment Index หรือ 

GSI) ซึง่ธนาคารออมสนิจดัท�าข้ึน โดยส�ารวจตวัอย่าง  

จากประชาชนท่ีมีรายได้ต�่ากว่า 15,000 บาท  

ต่อเดือน จ�านวน 1,580 คน ในเรื่องความคิดเห็นที่

มีต่อนโยบายของรัฐพบว่าส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์

จากมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายของมาตรการต�าบล

ละ 5 ล้านบาท มากท่ีสุด ถึง 76.6% ซ่ึงแสดงให้

เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อนโยบายตาม

มาตรการส่งเสรมิความเป็นอยูร่ะดบัต�าบล (ต�าบลละ  

5 ล้านบาท) ของรัฐบาลเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่ง

ที่เกิดจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ

ผ่านประชาคมหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ

กรณีจ้างแรงงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ 

และร่วมดูแลรักษาทรัพย์สินหลังด�าเนินการเสร็จส้ิน 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ก่อให้เกิดความสามัคคีใน 

หมู่คณะและชุมชน

ตัวอย่ำงโครงกำร

 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล

(ต�าบลละ 5 ล้านบาท) ในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชน เช่น โครงการก่อสร้างระบบสูบน�้าดิบ

เข้าหนองน�้าสาธารณะบ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 ต�าบล

ทรายมูล อ�าเภอสว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร  

เป็นโครงการท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทท่ี 1 
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โครงการซ ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย ์สินที่ เป ็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะที่จัดประกวดโดยจังหวัด

สกลนครร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

โครงการเป็นการจ้างแรงงานในพื้นที่ก ่อสร ้าง

ระบบสูบน�้าดิบเข้าหนองน�้าสาธารณะ เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 3 เมตร 

ยาว 3 เมตร เครื่องสูบน�้าแบบหอยโข่งขนาด  

3 แรงม้า จ�านวน 2 ชดุ งบประมาณ 193,000 บาท 

ซึ่งก่อนด�าเนินโครงการชาวบ้านในพ้ืนที่ประสบ

ปัญหาขาดแคลนน�้าเพ่ือใช ้อุปโภค และน�้าใช ้

เพ่ือท�าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ครั้นจะใช้น�้า

จากบ่อบาดาลปรากฏว่าน�้ามีความเป็นกรดสูง  

ไม่สามารถน�ามาใช้อุปโภคได้ ภายหลังด�าเนิน

โครงการดังกล่าว แล้วสามารถแก้ไขปัญหา ขาดแคลน

น�้าดังกล่าว โดยได้สูบน�้าจากล�าห้วยใกล้เคียงมาเก็บ

ในหนองน�้าสาธารณะ เป็นประโยชน์ต่อราษฎรและ

เกษตรกรจ�านวน 1,624 คน ได้ใช้น�้าเพื่อการอุปโภค

บริโภคและการเกษตรได้ตลอดปี

 

 โครงการท่ีเป็นการใช้แรงงานของคนใน

พื้นที่ คือโครงการขุดลอกคลองเกาะแต้ว หมู่ที่ 6 

ต�าบลเกาะแต้ว อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

งบประมาณ 420,000 บาท ซึ่งเดิมคลองเกาะแต้ว 

ชาวบ้านจะใช้เป็นแหล่งน�้าเพ่ือการเกษตรมีสภาพ 

ตืน้เขนิเนือ่งจากใช้มาเป็นเวลานาน ภายหลงัจากการ

ท�าโครงการท�าให้ประชาชนในพื้นที่ จ�านวน 70 คน

 โครงการทีม่แีนวปฏบิตัดิเีด่น ตามมาตรการ

ส่งเสริมความเป็นอยูร่ะดบัต�าบล (ต�าบลละ 5 ล้านบาท) 

ของจังหวัดระยอง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ

ฝึกอาชีพผู้สูงอายุตามแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจ

พอเพียง หมู่ที่ 7 ต�าบลส�านักท้อน อ�าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง เป็นโครงการฝึกอาชีพให้ผู ้สูงอายุ 

ให้มรีายได้เสรมิ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

มีกิจกรรมเป็นการฝึกอาชีพท�าพวงหรีด จัดดอกไม้  

ท�าไม ้กวาดทางมะพร ้าว ผูกผ ้า และท�าขนม 

มี ลั ก ษ ณ ะ เ ด ่ น เ ป ็ น ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ 

ภายในชุมชนสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 

เกิดการเรียนรู้และความรักสามัคคีในชุมชน 

มีรายได้จากการจ้างแรงงานตามอัตราค่าแรงงาน

ขั้นต�่า วันละ 300 บาท และการขุดลอกคลองใน

โครงการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพืน้ที่ 

จ�านวน 302 ครัวเรือน 987 คน มีน�้าใช้ในการท�านา 

และการเกษตรอืน่นอกฤด ูการท�านามกีารระบายน�า้ 

ได้ดี ท้ังเป็นการปรับสภาพภูมิทัศน์ของคลองให้มี

สภาพสวยงาม
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หรือโครงการตัวอย่างของจังหวัดพัทลุงที่ เป ็น

ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ โครงการ

ก่อสร้างฝายน�้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองหินปูน 

อ�าเภอศรนีครนิทร์ จังหวดัพัทลงุ เดิมในพ้ืนทีห่มูท่ี ่10 

ต�าบลบ้านนา เป็นจุดเริ่มต้นของน�้าตกเขาครามเป็น

สายน�า้หลักของอ�าเภอศรนีครินทร์ โดยในช่วงฤดฝูน 

จะมีปริมาณน�้าจ�านวนมากแต่จุดรองรับน�้าส�าหรับ

กกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ในฤดแูล้งมไีม่เพยีงพอ น�า้ทีไ่หลมาจะ

ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ จึงได้มีการท�าฝายน�้าล้น 

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร 

ใช้งบประมาณ 400,000 บาท ท�าให้สามารถชะลอน�า้ 

ในช่วงฤดูฝนและกักเก็บน�้าไว ้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

เป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่รอบฝายและ

เป็นการรักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่ด้วย อีกทั้งอาศัย

สนัฝายน�า้ล้นเป็นสะพานส�าหรบัสญัจรของเกษตรกร

ในพื้นที่มีประชาชนได้รับประโยชน์ 139 ครัวเรือน 

510 คน

 ที่กระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปรับผิดชอบ 

นอกจากจะเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้ว 

ยังก่อให้เกิดกระบวนการร่วมคิดช่วยท�าในรูปแบบ

ประชารัฐ โดยประชาชนเสนอให้ทางส่วนราชการ

และภาคเอกชนร่วมกันพิจารณาอนุมัติ และตรวจ

สอบการด�าเนินงานโดยประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไข

ปัญหา และพัฒนาพ้ืนท่ีให้ตรงตามความต้องการ

ที่แท้จริง อันเป็นต้นทุนของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข



วารสารดำารงราชานุภาพ 15

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ส�านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวคิดเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

 การพัฒนาประเทศผ ่านการส ่ง เสริม

ศักยภาพในการแข่งขัน และการลงทุนทางด้าน

เศรษฐกิจ ตามลักษณะของพื้นที่ หรือเรียกว่า 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 

Zone) เป็นแนวคิด ที่พัฒนามาจากแนวคิดการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบต่างๆ ท่ี

ผ ่ านมา เช ่น รูปแบบการพัฒนา ของพื้นที่

เฉพาะเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export  

Processing Zone : EPZ) เขตการค ้าเสรี  

(Free Trade Zone : FTZ) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน (Special Border Economic Zone: SBEZ) 

ซึ่งการพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะในประเทศไทย เริ่มตั้งแต ่

ปี พ.ศ. 2515 โดยมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ภายใต ้การบริหารของการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย (กนอ.) ข้ึน แต่อย่างไรก็ตามการ

ด�าเนินงานยังมีข้อจ�ากัด บางประการที่เป็นอุปสรรค

ต่อการด�าเนินธุรกิจในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 

ได้แก่ 

 (1) นิคมอุตสาหกรรมนั้นไม่รองรับการ

ด�าเนินธุรกิจอื่นที่ไม ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  

 (2) องค์กรท่ีท�าหน้าท่ีการบริหารจัดการ

นิคมอุตสาหกรรมไม่มีอ�านาจในการให้บริการแก ่

ผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงท�าให้เกิดการพัฒนาแนวคิด

เขตเศรษฐกิจพเิศษ (Special Economic Zone) ข้ึน
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงหมายความว่าพื้นที่แห่ง

หน่ึงที่ได ้ รับการก�าหนดนโยบายและพัฒนาขึ้น 

ภาย ใต ้ กฎหมายและการบริ หาร กิจการ ใน 

ลักษณะเฉพาะ โดยมีการปรับปรุงให ้พื้นที่ม ี

ความเหมาะสม เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถ

รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การให้

สิทธิประโยชน์ทางภาษี การอ�านวยความสะดวก

ในการด�าเนินกิจการและบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ 

ประกอบไปด้วย ระบบการขนส่ง ระบบการไฟฟ้า  

ระบบการประปา ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น

จะควบคู ่ไปกับการพัฒนาสังคมท้องถิ่นน้ันให้ม ี

ความเจริญมากยิ่งขึ้น1

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 

– 2579) การพัฒนาประเทศไทยมีจุดมุ ่งหมาย 

การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง (Stability) 

มั่งคั่ง (Prosperity) และยั่งยืน (Sustainability) 

ตามแนวแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 ประเด็นท้าทายของการพัฒนา คือ  

การให้ประเทศไทยน้ันหลุดพ้นจากประเทศรายได ้

ปานกลาง (Middle Income Trap) ขึ้นสู่ประเทศ

ที่มีรายได้สูง และเงื่อนไขของการเปิดประชาคม

อาเซียน ที่ต้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า

และการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน แนวคิดเขต 

เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) 

จึงอาจเป็นค�าตอบที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศให้เติบโต เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ทางด้านเศรษฐกิจ กระจายรายได้ และความเจริญ

สู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล�้าในการพัฒนารวมไปถึง

ช่วยยกคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหา

ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนตามแนวยุทธศาสตร์ที่

ได้วางไว้

 นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  

จันทร์โอชา ได้ก�าหนดให้มีการขับเคลื่อนนโยบาย

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ประเภท ดังนี้

 (1) เขตเศรษฐกิจพิเศษช้ันนอกตามแนว

ชายแดน คือ เขตพื้นที่เฉพาะที่ได้ประกาศก�าหนด

เพือ่ให้มกีารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภค

อนัจ�าเป็น การให้บรกิารจดุเดยีวเบ็ดเสรจ็ในเขตพืน้ท่ี 

และได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ

 (2)  เขตเศรษฐกจิพเิศษชัน้ในแบบคลสัเตอร์

คือ การยกระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพและเป็นฐานการ

ผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับกิจการท่ีใช้

เทคโนโลยีข้ันสูงและอุตสาหกรรมท่ีด�าเนินกิจกรรม

อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความร่วมมือ เชื่อมโยง 

กันอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ 

ห่วงโซ่มลูค่า (Value Chain) เสรมิสร้างศกัยภาพด้าน

การลงทุนของประเทศไทย และช่วยกระจายความ

เจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น2 

 ( 3 )  เขต เศรษฐกิ จ เฉพาะ พ้ืน ท่ีตาม

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้ก�าหนดให้พื้นท่ีจังหวัด

ชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา  

เป็นพืน้ทีท่ีป่ระกาศก�าหนดให้ระเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวันออก ที่จะได้รับการพัฒนาสิทธิประโยชน์ และ

การอ�านวยความสะดวกเป็นการพิเศษ

1รายงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม วุฒิสภา (2551)
2ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (2558).  

อนาคตไทยก้าวไกลด้วยคลัสเตอร์.



วารสารดำารงราชานุภาพ 17

แนวทำงกำรด�ำเนนิกำรพฒันำเขตเศรษฐกจิพเิศษ

 คณะรัฐมนตรีได ้มีมติในคราวประชุม  

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 เห็นชอบแนวทาง 

การศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พเิศษในพืน้ทีท่ีม่ศัีกยภาพ ซึง่มอบหมายให้ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ (สศช.) ด�าเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา

ท�าการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการจัดต้ังเขต

เศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ในการศึกษาถูกแบ่งเป็น  

5 กลุ่มพื้นที่หลัก 10 จังหวัด ได้แก่

 ส�าหรับการก�าหนดเขตพื้นที่ เศรษฐกิจ

พิเศษในระยะแรก เป็นการก�าหนดพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ 

และใช้มาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์ และ

ด้านภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุน ได้มีการใช้กลยุทธ์ที่

ส�าคัญเพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ในฐานะ

ประเทศที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย  

 (1) สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่

  (2) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

  (3) สนับสนุน SMEs                

 (4) จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน

 

 - ภาคเหนือประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย 

และจังหวัดตาก

 - ภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวดักาญจนบรุี 

และจังหวัดสระแก้ว

 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย

จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัด

หนองคาย

 - ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดตราด 

 - ภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา และ

จังหวัดนราธิวาส  

 คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มคี�าสัง่ 

ที่ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีอ�านาจหน้าที่

เสนอแนะคณะรัฐมนตรีในการก�าหนดนโยบาย 

ประกาศก�าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ติดตามและ

ประเมินผล ออกระเบียบเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการในเรื่องต่างๆ ซ่ึงคณะ กนพ. ประกอบ

ด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเลขาธิการ 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

เป็นเลขานุการ

 คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจ

พเิศษ (กนพ.) ได้มกีารก�าหนดพืน้เขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษชายแดน โดยก�าหนดขอบเขตเป็นระดับต�าบล 

รวมทั้งสิ้น 90 ต�าบล ใน 23 อ�าเภอ 10 จังหวัด  

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 

2558 เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ประกอบด้วย 5 พื้นที่จังหวัดชายแดน ได้แก่  

 (1) อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 (2) อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

  (3) อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

  (4) อ�าเภอเมืองมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร  

 (5) อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 

2558 เรื่อง ก�าหนดพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษระยะท่ี 2 ประกอบด้วย 5 พื้นท่ี ได้แก่  

 (1)  อ�า เภอเมืองกาญจนบุรี  จั งหวัด

กาญจนบุรี 

 (2) อ�าเภอเชียงของ อ�าเภอแม่สาย และ

อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

  (3) อ�าเภอเมืองหนองคาย และอ�าเภอ 

สระใคร จังหวัดหนองคาย
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บทบำทของมหำดไทยกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 กระทรวงมหาดไทย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

ของคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและ

บริหารจัดการ  ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต ้

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(กนพ.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เป ็นประธานอนุกรรมการ มีอ�านาจหน้าที่ ใน

การพิจารณาก�าหนดพื้นที่ของทางราชการ ที่

สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ และด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาม

ระเบียบและขั้นตอนของทางราชการ ร่วมกับส่วน

ราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัด ได้แก่ กรมท่ีดิน  

กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และการประปาส ่วนภูมิภาค ได ้มีการเตรียม 

ความพร้อมด้านผงัเมอืง ไฟฟ้า ประปา และการจดัท�า 

ข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง

ที่ผ่านมามีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ประกอบด้วย

 (4) อ�าเภอเมืองนครพนม และอ�าเภอ

ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

กิจกรรม ตำก สระแก้ว ตรำด มุกดำหำร สงขลำ เชียงรำย หนองคำย นครพนม กำญจนบุรี นรำธิวำส

1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง P P P P P P P P P
ใช้สิทธิ

ประโยชน์

ภายใต้

มาตรการ

ส่งเสริม

การลงทุน

ในจังหวัด

ชายแดน

ภาคใต้โดย

ผ่อนปรน

เงื่อนไข

ประเภท

กิจการตาม

นโยบาย

2. เซรามิกส์ P P P

3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง P P P P P P P

4. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน P P P P P P

5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ P P P P P

6. การผลิตเครื่องมือแพทย์ P P P P P

7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน P P P P

8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน P P P P P

9. การผลิตพลาสติก P P P P P

10. การผลิตยา P P P P P

11. กิจการโลจิสติกส์ P P P P P P P P P

12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม P P P P P P P P P

13. กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว P P P P P P P P P

  (5) อ�าเภอเมืองนราธิวาส อ�าเภอตากใบ 

อ�าเภอยี่งอ อ�าเภอแว้ง และอ�าเภอสุไหงโก-ลก 

จังหวัดนราธิวาส โดยมีการก�าหนดกิจการเป้าหมาย

ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษไว้ 13 กลุ่มกิจการ3 ดังนี้ 

3ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (2559).  

คู่มือการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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จังหวัด พื้นที่ หน่วยงำนใช้ประโยชน์/เช่ำ

ตาก

 แปลงที่ 1 : 1,346-0-77 ไร่  เอกชน เช่า

 แปลงที่ 2 : 836-2-87 ไร่  กนอ. เช่า

สงขลา

 1,070-2-20 ไร่  กนอ. เช่า

 126 ไร่  อบจ.สงขลา ใช้ประโยชน์

สระแก้ว

 แปลงที่ 1 : 525-3-00 ไร่  กรมศุลกากรใช้ประโยชน์

 แปลงที่ 2 : 660-2-23 ไร่  กนอ. เช่า

มุกดาหาร  1085-2-57 ไร่  เอกชน เช่า

หนองคาย  718-035.8 ไร่  เอกชน เช่า

ตราด  888-2-72  เอกชน เช่า

* กนอ. หมำยถึง กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

(2) กำรจัดต้ังศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จด้ำนกำรลงทุน 

(One Stop Service : OSS)

 คณะกรรมการน โยบาย เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบให้ศูนย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดเป็นที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

เป็นหน่วยงานอ�านวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูล

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระดับพื้นท่ี ท้ังนี้ เพื่อ

ให้การขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิ เศษในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น 

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้มอบ

นโยบายให้ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด  

(1) กำรจดัหำท่ีดนิของรฐัเพือ่น�ำมำใช้ประโยชน์ใน

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

 การด�าเนินการวิเคราะห์ และเสนอพื้นท่ี

ที่เหมาะสมในเขตจังหวัดเพื่อเสนอประกาศเป็น

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การจัดหาพื้นที่ของรัฐ

เพื่อน�ามาถอนสภาพ และร่วมกับกระทรวงการคลัง 

ในการก�าหนดอัตรา ค่าเช่า/ค่าธรรมเนียมเพื่อให้

ส่วนราชการใช้ประโยชน์ และจัดสรรให้การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเอกชนเช่า โดยที่

ผ่านมาได้จัดหาพื้นที่แล้ว ประกอบด้วย

ตามตาราง ดังนี้
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(นุชจรี วงษ์สันต์, 2559)

 การพัฒนาเมืองชายแดนไปสู ่การเป็น 

เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น กล่าวได้ว่าเป็นฐานของ

การกระจายความมั่งคั่งคล้ายกับ “ทฤษฏีหยดสี” 

ท่ีหมายความว ่า ถ ้าเราหยดเม็ดสีลงในกลาง
จานสี เม็ดสีเหล่านั้นก็จะแพร่กระจายไปทั่วจาน  

เปรียบเหมือนรัฐบาลมีความพยายามในการเพิ่ม

โอกาสทางเศรษฐกิจโดยใช้ความได้เปรียบทาง

ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ 

พเิศษขึน้เพิม่โอกาสและความสามารถในการแข่งขนั

ซ่ึงเพือ่ให้กระจายการพฒันาทางเศรษฐกจิให้ทุกพืน้ท่ี 

ลดความเหลือ่มล�า้ช่องว่างของรายได้ประชาชน ทัง้นี้

ความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศไทยจะ

สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเป็นในลักษณะ “ท�าน้อยได้มาก” โอกาส

ที่มาพร้อมกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีดังนี้

 1. ปริมำณและมูลค่ำกำรค้ำขำยและ

บริกำรตำมแนวชำยแดนเพ่ิมข้ึน ในการมีพื้นท่ี

ชายแดนที่เหมาะสม การวางยุทธศาสตร์ให้เป็นฐาน

การผลิตและจุดศูนย์กลางของอาเซียน และยังมี

การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน  

(One Stop Service : OSS) ในพื้นที่แล้วจะช่วย

เสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนมากข้ึน จะส่งผล

ถึงการจ้างงานและการค้าตามแนวชายแดนให้เพิ่ม

เป็นหน่วยงานอ�านวยความสะดวกเกีย่วกบัข้อมลูเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระดับพื้นที่ได้ปฏิบัติงาน 

เชิงนโยบายส�าคัญของรัฐบาลในการด�าเนินงานของ

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเพื่อท�าหน้าที่ใน

การให้ข้อมูลให้ค�าปรึกษา และอ�านวยความสะดวก

แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการ รวมท้ังให้บริการ

ขึ้นทะเบียน SMEs โดยให้ท�าหน้าที่ให้ข้อมูล ค�า

ปรึกษา วิเคราะห์ เรื่องประสานการด�าเนินการ

กับส่วนราชการ ประสานการนัดหมายหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล และรับเรื่องจากผู้มา

ติดต่อเพือ่ประสานการด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

ภายใน 7 วัน

 ทั้ งนี้ ก ระทรวงมหาดไทยได ้ ด� า เ นิน

การสนับสนุนการจัดตั้ งศูนย ์บริการเบ็ดเสร็จ 

ด้านการลงทุน โดยการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้  

การศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ

ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเสริมสร้างองค์ 

ความรูท้ีจ่�าเป็นในการให้บรกิารนกัลงทนุในทกุพืน้ที่     

(3) กำรสนับสนุนสำธำรณูปโภคพื้นฐำน

 การเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนเขต

เศรษฐกิจพิเศษนั้น กระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียม 

การจดัท�าผังเมอืงให้มคีวามเหมาะสมและรองรบัการ

พฒันาในทกุพืน้ที ่โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงทัง้น้ี

ด้านไฟฟ้าและการประปาเพื่อรองรับการขยายตัว

ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ หน่วยงานรฐัวิสาหกจิ

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การประปาส่วน

ภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�าแผน

พัฒนาระบบประปา แผนพฒันาระบบไฟฟ้า ในพืน้ที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะที่ 1 และระยะ 

ที่ 2 และเสนอคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดิน

และบริหารจัดการและคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความเห็นชอบ

 

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษกบักำรแก้ไขปัญหำฐำนรำก
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มากขึ้น สะท้อนได้จากสถิติผู้ประกอบการที่สนใจ

เข้ามาติดต่อขอข้อมูลจาก OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม 

2558 ถึงกรกฎาคม 2559 จ�านวน 477 ราย และ

มีผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการ

ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จากส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ�านวน 12 ราย 

คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 1,508.7 ล้านบาท และ 

อยู่ระหว่างการพิจาณาอีก 27 ราย 

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559)

 2. เป็นศูนย์กลำงจุดเชื่อมต่อของภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน จะส่งเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็น

จุดเชื่อมต่อในการขนส่งสินค้าต่างๆ และการค้า 

ข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงกับฐานผลิตในภาคต่างๆ  

เ น่ืองจากการมีระบบขนส่งที่ เป ็นระบบ และ

ภูมิประเทศที่มีประเทศเพ่ือนบ้านล้อมรอบ ได้แก่  

เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน และ

มาเลเซีย และอาจส่งผลต่อความใกล้ชิดและการ

เพิ่มความร่วมมือกันในด้านต่างๆ ที่ไม่ใช่เพียงมิติ 

ด้านเศรษฐกิจเท่านั้น

 3. กำรขยำยตัวด ้ำนกำรท ่องเที่ยว  

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการ 

เชือ่มโยงท่องเทีย่วของไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้านด้วย

คมนาคมอย่างเป็นระบบ และความหลากหลายของ

แหล่งท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างตามภูมิประเทศ 

ซึ่งเป็นการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการ

ท่องเที่ยวให้สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วใน 

รูปแบบต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น 

 4. รำยได้เพิ่มขึ้น ท้องถิ่นจะมีรายได้จาก

การเก็บภาษีที่เพ่ิมขึ้น และในภาพรวมของประเทศ

ด้วย ที่จะสามารถเก็บภาษีในด้านศุลกากร ภาษี

เงินได้ ภาษียานพาหนะรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ที่สามารถน�าเงินมาพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่

ให้รองรับการพัฒนาต่อไป

 5. ประชำชนมคีณุภำพชวีติทีด่ ี เนือ่งจาก

ในพื้นที่จะมีธุรกิจต ่างๆ เกิดขึ้นส ่งผลต ่อการ 

จ้างงาน ท้ังนี้จะท�าให้คนต้องพัฒนาตนเองท้ังทาง

ด้านภาษา ทักษะความสามารถในการท�างาน  

รวมไปถึงองค์ความรู้อื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการท�างาน และปรับตนเองให้ทันกับความเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 

 6. ขยำยกำรพฒันำในพืน้ที ่การเตบิโตทาง

เศรษฐกจิกท็�าให้มกีารพฒันาด้านต่างๆ เข้ามามากขึน้ 

ในพื้นที่ เนื่องจากรัฐบาลต้องมีนโยบายรองรับและ

ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการเติบโตของการพัฒนา 

เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

โครงสร้างพืน้ฐาน การศกึษา เป็นต้น ท�าให้การพฒันา 

ในพื้นที่ครบทุกมิติ

 7. กำรปรับปรุงผลิตภำพในกำรผลิต

และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ซึ่งเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจะเป็นแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมและช่วยในการ 

กระจายตวัในการส่งออก ดงันัน้จะได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยแีละปรบัการผลติอยูเ่สมอ ซึง่จะสอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาลที่พยายามให้ประเทศเปลี่ยน

เป็น Thailand 4.0 คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย

นวัตกรรมที่ต้องการเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนจาก

ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมส่งผลให้ภาค

อุตสาหกรรมสามารถยกระดับและคุณภาพการผลิต

ได้มากกว่าเดิม

 นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นกลไกท่ี

จะเสริมสร้างให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถ

ขับเคลื่อนไปสู่ความมั่งคั่งท่ีเศรษฐกิจมีการขยายตัว 

เพิม่รายได้ให้กบัประชากร น�าไปสูล่ดความเหลือ่มล�า้

ของการพฒันาลดลง ก่อให้เกดิความสมบูรณ์ในทนุที่

จะสามารถพัฒนาในด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ

สามารถแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชนได้ตัง้แต่ฐานราก
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 จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดชายแดนมี

พืน้ทีต่ดิต่อกบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน

บน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวล�าภู และ

บึงกาฬ) ได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษหนองคายในพื้นที่  2 อ�าเภอ 13 ต�าบล 

ประกอบด้วย อ�าเภอเมอืงหนองคาย จ�านวน  12  ต�าบล 

อ�าเภอสระใคร จ�านวน 1 ต�าบล รวมพื้นที่ทั้งหมด 

296,042 ไร่ โดยเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษหนองคาย

มีความก้าวหน้าในการด�าเนินงานแล้ว ดังนี้

1. กำรเตรียมพื้นที่

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได ้มีค�า

สั่งเพิกถอนสภาพที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้เอกชน

และหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย จ�านวน 1 แปลง คือ ที่

เลีย้งสัตว์ บ้านไชยาสาธารณประโยชน์ หมูท่ี ่4 ต�าบล 

สระใคร อ�าเภอสระใคร เนือ้ทีถ่อนสภาพ 718-0-0 ไร่ 

(จังหวัดได ้ออกโฉนดเรียบร ้อยแล ้ว เมื่อวันที่  

17 กุมภาพันธ์ 2559) นอกจากน้ีจังหวัดยังได้จัด

เตรยีมพืน้ทีเ่พือ่ให้เอกชนเช่าและหน่วยงานภาครัฐใช้

ประโยชน์ในพืน้ทีอ่�าเภอเมอืงหนองคาย อกี 3 แปลง 

โดยไม่ต้องมีการถอนสภาพประกอบด้วย

 -  แปล งสถ านี ร ถ ไฟนาทา  ต� า บล 

หนองกอมเกาะ อ�าเภอเมืองหนองคาย เนื้อที่  

219-0-0 ไร่ จดัเตรียมพืน้ทีส่�าหรบัเป็นสถานท่ีในการ

รวบรวมและกระจายสินค้าจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษหนองคายไปยังตลาดทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ โดยจังหวัดได้รับการอนุมัติและ

จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อก่อสร้างศูนย์บริการ

การดำ เนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

ส�านักงานจังหวัดหนองคาย

แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ จ�านวน 34,418,800 บาท (ก่อสร้าง

อาคารศูนย์บริการฯพร้อมครุภัณฑ์/สิ่งอ�านวยความ

สะดวก เป็นเงิน 19,418,800 บาท และถนนสาย

ทางเข้าศูนย์บริการฯ เป็นเงิน 15,000,000 บาท) 

นอกจากนี ้กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 

อยู ่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมโครงการ

ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าเพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง

สินค้าระบบล้อและระบบรางเข้าด้วยกัน คาดว่าจะ

เริ่มด�าเนินการก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562 

และจะเริ่มเปิดให้บริการปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ได้มีการ

ทดลองการขนส่งสนิค้า ทางระบบรางจากสถานรีถไฟ

นาทาไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด

ระยองแล้ว

 - แปลงสถานีรถไฟหนองคาย ต�าบล

หนองกอมเกาะ อ�าเภอเมืองหนองคาย เนื้อที่  

152-0-0 ไร่ จดัเตรยีมพืน้ท่ีส�าหรบัเป็นสถานท่ีรองรบั

การขนส่งผู้โดยสารและสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ 

ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศโดยจังหวัด

มีแผนจะน�าระบบแบบ CIQ มาบริการประชาชน

เหมือนท่าอากาศยาน
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 - แปลงสถานีรถไฟหนองคาย (เก่า) ต�าบล

มีชัย อ�าเภอเมืองหนองคาย เนื้อที่ 100-0-0 ไร่  

จัดเตรียมพ้ืนที่ส�าหรับใช้เป็นที่รองรับการคมนาคม

ขนส่ง และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 

2. ควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

    และสำธำรณูปโภค

 2.1 กำรคมนำคมขนส่งและด่ำนศุลกำกร

  -  กรมทางหลวงชนบท โดยแขวง 

ทางหลวงชนบทหนองคายได้รับการจัดสรรงบ

ประมาณพัฒนาและปรั บปรุ ง เ ส ้ นทา งการ

คมนาคมขนส ่ ง ในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิ เศษหนองคาย ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

จ�านวน 18 โครงการ งบประมาณ 135,711,000 บาท 

(หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดแสนหน่ึงหมื่นหนึ่ง 

พันบาทถ้วน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จ�านวน 4 โครงการ งบประมาณ 248,784,000 บาท 

(สองร้อยส่ีสิบแปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาท

ถ้วน)

   - กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวง

หนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนา       

และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 จ�านวน 9 โครงการ งบประมาณ  

227,400,000 บาท (สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสน

บาทถ้วน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�านวน 

8 โครงการ งบประมาณ 151,758,000 บาท  

(หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนแปดพัน

บาทถ้วน)

   -  กรมศุลกากร โดยด ่านศุลกากร

หนองคายได้รบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามโครงการบูรณาการ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ�านวน 2 โครงการ 

งบประมาณ 287,094,700 บาท (สองร ้อย

แปดสิบ เจ็ดล ้ านเก ้ าหมื่ นสี่พัน เจ็ดร ้อยบาท

ถ้วน) แยกเป็น โครงการก่อสร้างด่านศุลกากร

หนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร ้อม

สิ่งปลูกสร้าง งบประมาณ 274,473,000 บาท  

(สองร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาท

ถ้วน) และโครงการพัฒนาด่านพรมแดนหนองคาย  

งบประมาณ 12,621,700 บาท (สบิสองล้านหกแสน

สองหม่ืนหนึง่พันเจด็ร้อยบาทถ้วน)

 2.2 ระบบไฟฟ้ำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

ก�าหนดพ้ืนท่ีส�าหรับใช้เป็นพื้นท่ีในการพัฒนาระบบ

ไฟฟ้าเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ�านวน 

2 แห่ง คือ

    - การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหนองคาย 2 

เนื้อที่ 8-0-0 ไร่ ณ บ้านไชยา หมู่ที่ 4 ต�าบลสระใคร

อ�าเภอสระใคร ก�าลังผลิต 50 MVA 

    - การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหนองคาย 3 

เนือ้ที ่4-0-0 ไร่ ณ บ้านดงเจรญิ หมู่ที ่3 ต�าบลหินโงม 

อ�าเภอเมืองหนองคายก�าลังผลิต 50 MVA

 2.3 ระบบประปำ การประปาส่วนภูมิภาค

ได้ก�าหนดแผนการก่อสร้างระบบผลติน�า้ประปา เพือ่

รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ณ บริเวณบ้านโคกป่าฝาง หมู ่ท่ี 3  
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3. กำรเตรียมกิจกำรเป้ำหมำย

 3.1 กิจกำรเป ้ำหมำยท่ีได ้รับควำม 

เห็นชอบแล้ว  

    - อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง  

และกิจการที่เกี่ยวข้อง

    - อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ ่งห่ม  

และเครื่องหนัง

      - กิจการโลจิสติกส์

      - นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

       - กิจการเพือ่การสนบัสนนุการท่องเทีย่ว

      - กิจการอบพืชและไซโล

      - กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอย

ได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร

      - กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�าหรับ

งานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม

      - กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป

     - กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสม 

อาหารสัตว์

    - กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการ 

ผลิ ตผลิ ตภัณฑ ์คอนกรี ตอั ดแรงส� าหรับงาน

สาธารณูปโภค (ยกเว้นการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา

เซรามิกส์และการผลิตกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)

      - กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�าหรับ

ประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน

      - กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

ส�าหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก

      - กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือ

กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ

    - กิจการพัฒนาอาคารส�าหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า

4. กำรเตรียมควำมพร้อมแรงงำน

 4.1 กำรเตรียมแรงงำนภำยในจังหวัด 

จังหวัดหนองคำย โดยจัดหางานจังหวัดได้ด�าเนิน

การส�ารวจแรงงานในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

และอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบทุกแห่งเพื่อ

รองรบั ความต้องการแรงงานในเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษหนองคาย

 4.2 กำรเตรียมแรงงำนต่ำงด้ำวเพื่อเข้ำ

มำท�ำงำนในลกัษณะมำเช้ำ/กลบัเยน็ (ม.14)   โดย

จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน

เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อตกลง 

ว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทย-ลาว ในการใช้บัตร

ผ่านแดน (Border Pass) เข้ามาท�างานได้ ถ้าหากข้อ

ตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จังหวัดพร้อมให้บริการ

แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาท�างานในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

ต�าบลปะโค อ�าเภอเมอืงหนองคาย เนือ้ที ่100-0-0 ไร่ 

ก�าลังผลิต 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อส่ง

ต่อน�้าประปาไปยังพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

บ้านไชยา หมู่ที่ 4 ต�าบลสระใคร อ�าเภอสระใคร ใช้ 

งบประมาณก่อสร้าง จ�านวน 400,000,000 บาท 

(สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ

ก่อสร้าง 
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5. ศนูย์บรกิำรแบบจุดเดยีวเบ็ดเสรจ็ด้ำนกำรลงทนุ 

   (One Stop Service)                                                                    

 จังหวัดได้มีการจัดต้ังศูนย์บริการแบบจุด

เดียวเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service) 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เพื่อให้ค�า

แนะน�า/ปรึกษา และสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ให้กับ 

ผู้ประกอบการ/นักลงทุน/ประชาชน ณ ศาลากลาง 

จังหวัด ชั้น 1

 โดยมีผู้ประกอบการนักลงทุน และบุคคล

ทั่วไปที่สนใจลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

หนองคาย มาติดต่อสอบถามข้อมูลแล้ว รวมทั้งสิ้น 

433 ราย 7. แผนกำรเสนอขอขยำยพื้นที่เขต

    พัฒนำเศรษฐกิจหนองคำย (เพิ่มเติม)

 จังหวัดหนองคายอยู ่ระหว่างการเสนอ

ขอขยายพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย  

(เพิ่มเติม) ในพื้นที่  อ�าเภอโพนพิสัย 3 ต�าบล 

อ�าเภอท่าบ่อ จ�านวน 3 ต�าบล และอ.ศรีเชียงใหม่  

จ�านวน 3 ต�าบล รวมเนื้อที่ 263,572 ไร่

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ความพร้อม 4 ข้อ ดังนี้

     - ความพร้อมและมีศักยภาพสูง 

     - ด้านการคมนาคมขนส่งสะดวก

ที่สามารถเชื่อมต่อไปถึงทุกพื้นที่ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ  

    - ติดแนวชายแดน เหมาะกับการค้า 

ชายแดน 

    - อยู ่ใกล้กับด่านพรมแดนหนองคาย 

(สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1) 

 7.1 อ�ำเภอโพนพิสัย 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบล

วัดหลวง ต�าบลจุมพล ต�าบลกุดบง 

- ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำ ดังนี้

       - พืน้ท่ีท้ัง 3 ต�าบล ทิศเหนอืตดิชายแดน

ตลอดแนวแม่น�้าโขงอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองปากงึม 

แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

6. กำรสรรหำและคัดเลือกผู้ลงทุน

    ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษหนองคำย

 6.1 รูปแบบกำรด�ำเนินกำร คือ การจัดให้

เอกชนเพยีงรายเดยีวเป็นผูล้งทนุพฒันา โดยการเช่า

พื้นที่ทั้งแปลงเป็นระยะเวลา 50 ปี ด้วยวิธีการเปิด

ประมูล

 6.2 ทำงรำชกำรจะต้องจัดให้มีควำม

พร้อมในเรื่องของระบบสำธำรณูปโภค เช่น ไฟฟ้า 

ประปา และถนนที่ผู้ลงทุนสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่

โครงการได้ทันที

 6.3 ข้อเสนอกำรลงทุนและผลประโยชน์

ตอบแทนกำรเช่ำพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ                               

     - ส่วนที่ 1 แผนผังการใช้ที่ดิน/แนวคิด

ในการจัดท�าแผนแม่บทเบื้องต้น 

     - ส่วนที่ 2 รูปแบบจ�าลองเชิงธุรกิจ 

กรอบระยะเวลาด�าเนินการ  

     - ส่วนที่ 3 ข้อเสนอผลประโยชน์

ตอบแทนการเช่า

  6.4 อตัรำค่ำเช่ำและค่ำธรรมเนยีมการจดั

ให้เช่าทีร่าชพสัดเุขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษหนองคาย

ค่าเช่า 24,000 บาท/ไร่/ปี(ปรับ 15% ทุก 5 ปี)  

ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 160,000 บาท/ไร่/50 ปี
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   - ห ่างจากด่านพรมแดนหนองคาย  

(สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1) ไปทางทิศ

ตะวันออกประมาณ 45 กิโลเมตร

    - ต�าบลจุมพลเป็นที่ตั้งของจุดผ่อนปรน

การค้าจมุพลตรงข้ามกบัด่านประเพณบ้ีานโคน เมอืง

ปากงึม สปป.ลาว

    - ทั้ง 3 ต�าบล ติดกับทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 212 ซ่ึงเป็นถนนเชือ่มโยงระหว่างประเทศ 

เชื่อมต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 

จังหวัดบึงกาฬ และยังเชื่อมต่อไปยังถนนหมายเลข 

12 EWEC (เส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิแนวตะวนัออก 

– ตะวันตก) ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร ไปจนถงึท่าเรอืน�า้ลกึ

ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใต้

- สภำพพื้นที่ 

     - ขนาดพื้นที่รวม 152,122 ไร่

   -  ลักษณะพื้นที่ /การใช ้ประโยชน ์  

เป็นที่ราบเหมาะกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทุก

ชนิด เช่น ข้าว (นาปี/นาปรงั) ยางพารา มนัส�าปะหลงั 

ข้าวโพดหวาน ปาล์ม น�้ามัน เป็นต้น 

     - ชุมชน ทั้ง 3 ต�าบล เป็นชุมชนชนบท

และเมอืงบางส่วน ความหนาแน่นประชากรปานกลาง

 จงัหวดัหนองคายได้ก�าหนดแผนพฒันาเชงิ

พ้ืนที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย กลุ่ม

กิจการเป้าหมายอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

ที่สามารถรองรับผลผลิตทางการเกษตรจากจังหวัด

ใกล้เคียง และ สปป.ลาว มาแปรรูปในพื้นที่ได้

- ควำมพร้อมสำธำรณูปโภค

       - ถนน ทัง้ 3 ต�าบล ติดกบัทางหลวงแผ่น

ดนิหมายเลข 212 เป็นถนนเชือ่มโยงระหว่างประเทศ

ที่เชื่อมต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 

จังหวัดบึงกาฬ และยังเชื่อมต่อไปยังถนนหมายเลข 

12 (เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก –  

ตะวนัตก) ท่ีจงัหวดัมกุดาหาร เลยไปจนถึงท่าเรอืน�า้ลกึ 

ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใต้

   - ไฟฟ้า ท้ัง 3 ต�าบล มีไฟฟ้าท่ัวถึงทุก

พื้นที่เป็นพื้นที่ที่ติดกับสถานที่ที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้า

รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

   - ประปา ทั้ง 3 ต�าบล มีน�้าประปาใช้ 

อย่างทัว่ถึง และเพยีงพอ (แหล่งน�า้ดบิจากแม่น�า้โขง)

- เหตุผล/ควำมจ�ำเป็น  เป็นที่ตั้งของจุดผ่อนปรน

จุมพล

 7.2 อ�ำเภอท่ำบ่อ จ�านวน 3 ต�าบลได้แก่ 

ต�าบลกองนาง ต�าบลโพนสา และต�าบลท่าบ่อ 

- ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำ ดังนี้

       - พืน้ท่ีท้ัง 3 ต�าบล ทิศเหนอืตดิชายแดน

ตลอดแนวแม่น�้าโขงอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองหาดไซย

ฟอง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

   - อยู ่ใกล้กับด่านพรมแดนหนองคาย 

(สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1) ไปทางทิศตะวัน

ตกประมาณ 25 กิโลเมตร 

   - ทั้ง 3 ต�าบลติดกับทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 211 (หนองคาย-เลย) ที่เชื่อมต่อไปยัง

จงัหวดัเลย (ผ่านอ�าเภอท่าลี)่ ไปแขวงไชยะบุร ี/เมือง

หลวงพระบางของ สปป.ลาว และจังหวัดทางภาค

เหนือของประเทศไทยได้

- สภำพพื้นที่ 

     - ขนาดพื้นที่รวม 49,537 ไร่

   -  ลักษณะพื้นที่ /การใช ้ประโยชน ์  

เป็นที่ราบเหมาะกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทุก

ชนิด เช่น ข้าว (นาปี/นาปรัง) มันส�าปะหลัง อ้อย

โรงงาน มะเขือเทศยาสูบ ยางพารา มันส�าปะหลัง

เป็นต้น
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    - ชุมชน ทั้ง 3 ต�าบล เป็นชุมชนชนบท 

และเมืองบางส ่วน ความหนาแน่นประชากร

ปานกลางโดยมีสถานท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลป

วัฒนธรรมและประเพณีเป็นจ�านวนมาก จังหวัดได้

ก�าหนดแผนพัฒนาเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษหนองคาย กิจการเป้าหมายอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยว

ส�าคญัของ สปป.ลาว และกจิการเป้าหมายโลจสิติกซ์

ที่เชื่อมต่อไปยังภาคเหนือของประเทศไทยได้

- ควำมพร้อมสำธำรณูปโภค

     - ถนน ทั้ง 3 ต�าบลติดกับทางหลวงแผ่น

ดินหมายเลข 211 (หนองคาย-เลย) เช่ือมต่อไปยัง

ภาคเหนือของประเทศไทย

   - ไฟฟ้า ท้ัง 3 ต�าบลมีไฟฟ้าทั่วถึงทุก 

พื้นที่

     - น�้าประปา ทั้ง 3 ต�าบล มีน�้าประปาใช้

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ (แหล่งน�้าดิบจากแม่น�้าโขง)

 7.3 อ�ำเภอศรีเชียงใหม่ จ�านวน 3 ต�าบล

ต� าบลบ ้ านหม ้อ  ต� าบลพระพุทธบาล และ 

ต�าบลพานพร้าว

- ด้ำนศักยภำพกำรพัฒนำ ดังนี้

     - ทั้ง 3 ต�าบล ด้านทิศเหนือติดชายแดน

ตลอดแนวแม่น�้าโขงอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองสีโคด

ตะบอง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

   - อยู ่ใกล้กับด่านพรมแดนหนองคาย 

(สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห ่งที่  1) ไปทาง 

ทิศตะวันตกประมาณ 45 กิโลเมตร

   - เป็นที่ตั้งจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหม้อ 

ซึ่งอยู่ระหว่างการผลักดันให้เป็นด่านพรมแดนถาวร

ของจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง เพราะเป็นจุดผ่อนปรน 

ที่มีศักยภาพในการค้าชายแดนมากที่สุดของจังหวัด 

(จาก 1 ใน 4 จุดผ่อนปรนของจังหวัด) อยู่ตรงกัน

ข้ามด่านประเพณีบ้านหนองดา เมืองสีโคดตะบอง 

สปป.ลาว

  - ทั้ง 3 ต�าบลติดกับทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 211 (หนองคาย-เลย) ที่เชื่อมต่อไปยัง

จงัหวดัเลย (ผ่านอ�าเภอท่าลี)่ ไปแขวงไชยะบุร ี/เมอืง

หลวงพระบางของ สปป.ลาว และจังหวัดทางภาค

เหนือของประเทศไทย

- สภำพพื้นที่ 

   - ขนาดพื้นที่รวม 61,913 ไร่

  - ลักษณะพื้นท่ี/การใช้ประโยชน์เป็น 

พื้นที่ราบทางทิศตะวันออกสลับกับพื้นที่ภูเขาทาง

ทิศตะวันตกเหมาะกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ทุกชนิด เช่น ข้าว (นาปี/นาปรัง) มันส�าปะหลัง อ้อย

โรงงาน มะเขอืเทศ สบัปะรด ยางพารามนัส�าปะหลงั 

เป็นต้น มโีรงงานแปรรปูมะเขอืเทศในพืน้ที ่3 โรงงาน

  - ชุมชน ทั้ง 3 ต�าบล เป็นชุมชนชนบท

และเมืองบางส ่วน ความหนาแน่นประชากร 

ปานกลาง โดยมีสถานท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีหลายแห่ง จังหวัดจึงได้

ก�าหนดแผนพัฒนาเชงิพืน้ที ่เขตพฒันาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษกิจการเป้าหมายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ี

เชื่อมโยงไปยังของ สปป.ลาว ได้

- ควำมพร้อมสำธำรณูปโภค

   - ถนน ทั้ง 3 ต�าบลติดกับทางหลวงแผ่น

ดินหมายเลข 211 (หนองคาย-เลย) เช่ือมต่อไปยัง

ภาคเหนือของประเทศไทย

   - ไฟฟ้า ทั้ง 3 ต�าบล มีไฟฟ้าทั่วถึงทุกพื้นที่

   - ทั้ง 3 ต�าบล มีน�้าประปาใช้อย่างทั่วถึง

และเพียงพอ (แหล่งน�้าดิบจากแม่น�้าโขง)

- เหตุผล/ควำมจ�ำเป็น  เป็นที่ตั้งของจุดผ่อนปรน

บ้านหม้อ

8. ปัญหำ/อุปสรรค (ไม่มี)

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหำคม 2559
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Digital Economy
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร1

 จ ากการแถลงน โยบายของรั ฐบาล  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 รัฐบาลมี 

นโยบายสนับสนุนให้เกิด Digital Economy  

เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ โดย

การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญใน

การขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ ในด้านต่าง ๆ  อาทิ 

การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในประเทศ 

ทัง้ภาคการเกษตร การผลติและการบรกิาร การแก้ไข

ปัญหาความเหลื่อมล�้าของสังคม การจัดการสังคม 

ผู้สูงอายุ การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น และการพัฒนา

ศักยภาพของคนในประเทศ เป็นต้น 

  Digital Economy หมายถึง เศรษฐกิจ

และสังคมที่ ใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทันยุค 

ทนัสมยั) เป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่นการปฏริปู

กระบวนการผลติ การด�าเนนิธรุกจิ การค้า การบรกิาร 

การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการ

แผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ  ที่

ส่งผลต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิ การพฒันาคณุภาพ

ชีวิตของคนในสังคมและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น2 

 ควำมส�ำคัญของ Digital Economy 

คือ การน�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตใน

ด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. การลดต้นทุนในการประกอบการไม่ว่า

ด้านการผลติ ด้านการขาย ผ่านทางเทคโนโลยรีะบบ

อินเตอร์เน็ตและการส่ือสาร อาทิ อีเมล์ โทรศัพท์ 

มือถือ การประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

 2.  การต่อยอดในการผลติสินค้าและบรกิาร

ใหม่ออกสูต่ลาดเพ่ือสนองความต้องการของผูบ้รโิภค 

อาทิ การน�าข้อมลูข่าวสารใหม่ ๆ  จากแหล่งอืน่ๆ ท่ัวโลก 

มาช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ 
1กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2สืบค้นจาก www.mict.go.th
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 3 .  ก า รขยาย ตั วของระบบพานิ ชย ์

อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) อาทิ การขาย

สินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องมีร ้านค้า 

เกษตรกรม ีApplication ใช้เพือ่ช่วยในการตดัสนิใจ 

ที่จะปลูกพืชอะไร เป็นต้น

 4. ขยายการจ้างงานและการสร้างงาน

ในลักษณะใหม่ๆ อันเป็นผลจากการตลาดและ

การค้ารูปแบบใหม่ อาทิ นักกลยุทธ์การตลาดทาง  

Social Media ที่ปรึกษา  E – Commerce เป็นต้น

 5.   การลงทนุธรุกจิข้ามพรมแดนมากยิง่ขึน้ 

อาทิ การจองโรงแรม และโปรแกรมการท่องเที่ยว      

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 6. สนับสนุนการเรียนรู ้ของประชาชน 

อาทิ สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต                           

(E – Learning)

ควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย

Digital- Economy 

 ปัจจบุนัภายใต้การน�าของ พลเอก ประยทุธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก�าลังอยู่ในวาระของ

การปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติของการพัฒนา

เศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความจ�าเป็น 

เร่งด่วนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่อง

มือส�าคัญในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู ่ความ

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และได้แถลงนโยบายต่อ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติในด้านนโยบายเศรษฐกิจ 

และสังคมดิจิทัล ดังนี้

 “ข้อ 6.18 ส่งเสรมิภาคเศรษฐกจิดิจิทลัและ

วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้

อย่างจริงจัง ซ่ึงจะท�าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้า

ไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 

ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

โดยตรง ทัง้ผลติภณัฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลติภณัฑ์ซอฟต์แวร์  

 

อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล 

และการใช้ดจิทิลัรองรบัการให้บรกิารของภาคธรุกจิ

การเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัล

รองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจ

ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลัก

ดันงานส�าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัด

ให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้

อย่างจริงจัง”

 กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

กำรสือ่สำรได้ขบัเคลือ่นนโยบำยดงักล่ำว โดยมกีาร

แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และร่างกฎหมายฉบับใหม่

เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนี้

 1. (ร่าง) พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมฯ ซ่ึงในร่าง พ.ร.บ ฉบับนี ้

ได้ก�าหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก�าหนดให้

มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม และส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 2. (ร ่าง) พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง 

ทบวง กรมฯ ซึ่งได้ปรับช่ือกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เป ็น “กระทรวง

ดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิจและสั งคม” และจัด ต้ัง

ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ เป็นส่วนราชการระดับกรม  

 3. แต ่งตั้ งคณะกรรมการเตรียมการ 

ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการแต่ง

ตั้งตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี เพื่อด�าเนิน

การในระหว่างที่กฎหมายอยู่ระหว่างการจัดท�า ซึ่ง

ในการประชุมคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมาได้มีมติใน

เรื่องที่ส�าคัญ ได้แก่ การจัดท�าแผนพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม การด�าเนินโครงการน�าร่อง
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เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม และการด�าเนิน

โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม  

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 4. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

 -  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ 

สังคมดิจิทัล คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  

22 ธันวาคม 2558  

 - โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน

โทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 

2559

  - แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบเมือ่วันที ่5 เมษายน 2559

แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 เพื่ อ ให ้ทราบทิศทางการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบเมือ่วนัท่ี 5 เมษายน 2559 

จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของแผนพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพอสังเขป โดยแผนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ก�าหนดวิสัยทัศน์  

“ปฏิรูปประเทศไทยสู ่ดิจิทัลไทยแลนด์” โดยม ี

เป้าหมายรวม 4 ประการ ดังนี้ 

 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยดีจิทิลัเป็นเครือ่งมอืหลกัในการสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมการผลิต การบริการ

 2.  สร้างโอกาสทางสงัคมอย่างเท่าเทยีมด้วย

ข้อมลูข่าวสารและบรกิารต่าง ๆ  ผ่านสือ่ดิจิทัลเพ่ือยก

ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 3. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม 

มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด�าเนินชีวิต

และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล

    4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท�างานและ

การให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ

การใช้ประโยชน์จากข้อมลู เพือ่ให้การปฏบิตังิานเกดิ

ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 โดยมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเป็นหน่วยงานหลักในการ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

รวมทัง้จดัท�าแผนปฏบิตักิารเพือ่ขบัเคลือ่นการพัฒนา

รายยทุธศาสตร์และ/หรอืรายวาระร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

 การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่าง

ยั่งยืนสอดคล้องกับการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 

แต่เนือ่งจากเทคโนโลยดีจิทิลัมกีารเปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเร็ว ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมฉบับนี้ จึงก�าหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล เพื่อก�าหนด

ทิศทาง  การพัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ ดังนี้  

แผนภาพที ่1 ภมูทิศัน์ดจิทิลัของไทยในระยะเวลา 20 ปี

ที่มา : เอกสารเผยแพร่งานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016  

        สืบค้นจาก www.mict.go.th



วารสารดำารงราชานุภาพ 31

 1. ระยะที่ 1 ประเทศไทยลงทุนและสร้าง 

ฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

(Dig ital Foundation) ใช ้ เวลาด�าเนินการ 

1 ปี 6 เดือน  

 2. ระยะที่ 2 ทุกภาคส่วนของประเทศไทย 

มีส ่วนร ่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิ จิทัลตาม 

แนวทางประชารัฐ  (D ig i ta l  Tha i land I I 

: Inclusion) ใช้เวลาด�าเนินการ 5 ปี   

 3. ระยะที่ 3 ประเทศไทยก้าวสู ่ดิจิทัล 

ไทยแลนด ์ที่ขับเคลื่อนและใช ้ประโยชน ์จาก

นวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ (Digital  

Thailand II : Full Transformation) ใช้เวลาด�าเนนิการ 

10 ปี 

 4. ระยะท่ี 4 ประเทศไทยอยูใ่นกลุม่ประเทศ

ทีพ่ฒันาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยดีจิทิลั สร้างมลูค่า

ทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมได้อย่างยั่งยืน  

ใช้เวลาด�าเนินการ 10-20 ปี

  เพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการ

พฒันาตามแผนพฒันาดจิิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม     

ประสบผลส�าเรจ็และบรรลเุป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ 

   ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดย

ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 

 (1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอินเตอร์เน็ต

ความเรว็สูงให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ มคีวามทนัสมยั 

มีเสถียรภาพตอบสนองความต้องการใช้งานของทุก

ภาคส่วนในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

 (2) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน

ศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ

อาเซียน โดยเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูล

ในภูมิภาค และเป็นท่ีตั้งของผู้ประกอบการเนื้อหา

รายใหญ่ของโลก

 (3) จดัให้มนีโยบายและแผนบรหิารจดัการ

โครงสร้างพื้นฐาน คลื่นความถ่ี และการหลอมรวม

ของเทคโนโลยีในอนาคต เพือ่ให้เกดิการใช้ทรัพยากร

ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แผนภาพที่ 2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา : เอกสารเผยแพร่งานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 สืบค้นจาก www.mict.go.th

จงึก�ำหนดกรอบยทุธศำสตร์กำรพฒันำไว้ 6 ด้ำน คอื
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 (4) ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให ้

เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของ

อุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั โดยยทุธศาสตร์นีป้ระกอบด้วย

แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ

 (1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจ

ให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการ

ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปฏิรูปการผลิตสินค้า 

และบริการ

 (2) เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็น

ฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

 (3) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

ของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน

เชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรม

แห่งอนาคต

 (4) เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการ

ค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดย

ด�าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน

 ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้างสังคมคุณภาพ 

ที่ทั่ วถึ ง เท ่า เทียมด ้วยเทคโนโลยี ดิ จิทัล โดย

ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ

 (1) สร้างโอกาสและความเท่าเทียมใน

การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

ส�าหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ  

กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล

  

 (2)  พฒันาศกัยภาพของประชาชนในการใช้

เทคโนโลยดิีจทัิลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์รวม

ถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะ

ข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี

 (3) สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อ

การเรียนรู ้ตลอดชีวิตท่ีประชาชนเข้าถึงได้อย่าง

สะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพ

กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม

 (4) เพื่มโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์

และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง และเท่าเทียมสู่สังคม 

สูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 ยุทธศำสตร์ที่ 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ

เป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 

แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ

 (1) จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อน

ความต้องการของประชาชนหรือผู ้ใช้บริการโดย

เฉพาะอย่างยิ่งบริการท่ีอ�านวยความสะดวกต่อ

ประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว

 (2) ปรับเปลี่ยนการท�างานของภาครัฐด้วย

เทคโนโลยดิีจทิลั ให้มปีระสทิธภิาพ และธรรมาภบิาล 

โดยเน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากรการ 

เชื่อมโยงข้อมูล และการท�างานของหน่วยงานภาค

รัฐเข้าด้วยกัน

 (3) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ตามมาตรฐาน open  data และส่งเสริม

ให้เกดิการมส่ีวนร่วมของประชาชนและภาคธรุกจิใน

กระบวนการท�างานของรัฐ

 (4) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน 

ภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่น

หรือบริการรูปแบบใหม่
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 ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนาก�าลังคนให้พร้อม

เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  โดยยุทธศาสตร์

นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   

3 ด้าน คือ 

 (1) พฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยดิีจิทลัให้แก่

บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ 

ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากร

ทุกช่วงวัย

 (2)  ส่งเสรมิการพฒันาทกัษะ ความเชีย่วชาญ 

เทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพ

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและ

เอกชน เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต

 (3) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้สามารถวางแผนการน�าเทคโนโลยดิีจทัิลไปพฒันา

ภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลของ

องค์กร

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย

แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ

 (1) ก�าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ 

และกติกาด ้ านดิจิทัลให ้มีความทันสมัยและ 

มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออ�านวยความ

สะดวกด้านการค้าและการใช้ประโยชน์ในภาค

เศรษฐกิจและสังคม

 (2) ปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข ้องกับ

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให ้ มีความทันสมัย 

สอดคล้องต่อพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบท

ของสังคม

 (3) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี

ดจิทิลัและการท�าธรุกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้างความ

มัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศและการสือ่สาร 

การคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล การคุ้มครองผู้บริโภค

 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะต้องด�าเนินการ

ผ่านกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างครบวงจร

และเตม็รปูแบบเพือ่วางรากฐานเศรษฐกจิและสงัคม

ไทยให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยมีการด�าเนินการใน  

4 ด้าน ดังนี้

 1. การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมในระยะ 

เร่งด่วน (1 ปี 6 เดือน) 

 2. ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท�างานของ

ภาครัฐ บูรณาการท�างานในลักษณะข้ามกระทรวง

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ ลดบทบาท 

ภาครฐักระจายและมอบอ�านาจในการปฏบิตัริาชการ 

และจัดให้มีหน่วยงานกลางเพื่อท�าหน้าท่ีก�าหนด

นโยบาย ประสานและขับเคลื่อนให้การพัฒนา

ดิจิทัลของประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด

 3. การบูรณาการงาน งบประมาณ และ

ทรัพยากรในการด�าเนินงาน โดยจะต้องบูรณาการ

การท�างานร่วมกันหรือเช่ือมโยงงานและข้อมูล 

ในลกัษณะทีเ่ป็นองค์รวม ก�าหนดเจ้าภาพรบัผดิชอบ

ในแต่ละภารกิจ ปรับปรุงกฎระเบียบ และระบบ 

งบประมาณให้เอื้ออ�านวยต่อการท�างานร่วมกันของ

ส่วนราชการในการให้บริการประชาชน นอกจากนี ้

จะจดัตัง้กองทนุพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

ให้เป็นกลไกทางเลือกในการสนับสนุนทางการเงิน

กับโครงการด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมนอกเหนือจากการ สนับสนุนงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีของภาครัฐ

 4 .  กลไกติดตามความก ้าวหน ้าของ

นโยบาย แผนงาน โดยจะต้องมีการติดตามตรวจ

สอบและประเมินผลความเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

เป็นระยะเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคในการน�า

นโยบายไปปฏิบัติ ต ้องจัดให้มีกลไกช่วยเหลือ 
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แก ้ป ัญหาหรือจัดสรรทรัพยากรเ พ่ิมเติมตาม 

ความจ�าเป ็นและเหมาะสมอย่างเพียงพอและ 

ทันท่วงที และน�าผลที่ได้จากการติดตามมาทบทวน 

เพื่อปรับปรุงให้สามารถด�าเนินการได้อย่างเป็น 

รูปธรรม นอกจากน้ี จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการปรึกษาหารือ การ

เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปจนถึงการ 

ตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงาน

เพ่ือน�าไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งเน้นความ

โปร่งใสและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานเป็นหลัก

กำรปรับเปลี่ยนภำครัฐเพื่อน�ำไปสู่รัฐบำลดิจิทัล 

 รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได ้ริ เริ่ม

ผลักดันแนวคิด National e - Payment ซึ่ง

เป ็นระบบการช� าระเงินแบบอิ เล็กทรอนิกส ์

ที่ได ้มาตรฐาน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  

22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบในหลักการแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการ

ช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึ่งเป็นการ

ด�าเนินงานทีส่อดคล้องตามยทุธศาสตร์ที ่4 ของแผน

พัฒนาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ทีต้่องการปรบั

เปลี่ยนภาครัฐเพ่ือน�าไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ประกอบ

ด้วยโครงการที่ส�าคัญตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้3 

 1. ระบบการช�าระเงินแบบ Any ID (ปัจจุบนั 

เปลี่ยนชื่อเป ็นบริการโอนเงินและรับโอนเงิน 

แบบใหม่ “พร้อมเพย์ – PromptPay”)  เป็นการโอน

เงินหรือช�าระเงิน จากเดิมใช้หมายเลขบัญชีธนาคาร    

เป็นการช�าระเงินหรือโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ 

ซึ่งจะสามารถท�าได้โดยใช้หมายเลขอ่ืนที่ผู ้รับโอน  

ได้ลงทะเบียนไว้กับสถาบันการเงินโดยในระยะ

แรกจะเริ่มต้นจากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ

หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน ซึ่งจะท�าให้

การโอนเงินระหว่างประชาชนด้วยกันหรือระหว่าง

ประชาชนกับภาคธุรกิจสะดวกปลอดภัยมากขึ้น 

ในขณะท่ีท�าให้การจ่ายเงินระหว่างภาครัฐและ

ประชาชนตรงกับเป้าหมายง่ายขึ้น ทั้งนี้ สามารถให้

ประชาชนมาลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ได้ตั้งแต่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และจะสามารถให้บริการ

โอนเงนิระหว่างบุคคลได้ตัง้แต่วนัท่ี 31 ตลุาคม 2559 

เป็นต้นไป

 2. การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการ

ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นวงกว้างข้ึน โดยเฉพาะ

บัตรเดบิตท่ีมีค่าธรรมเนียมต�่าแทนการใช้เงินสด  

ในขณะท่ีต้องเพิ่มการกระจายอุปกรณ์รับช�าระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายมากข้ึนด้วย 

ควบคู่กันไปตามความเหมาะสมของผู้รับช�าระเงิน

ท่ีเป็นร้านค้าในแต่ละพื้นท่ี รวมท้ังหน่วยราชการท่ี

เกีย่วข้องกบัการจ่ายเงนิให้ประชาชนไปพร้อม ๆ  กนั 

โดยการขยายการใช้บตัรในลกัษณะเช่นนี ้จะเป็นการ

เพิ่มทางเลือกในการช�าระเงินท่ีสะดวกปลอดภัย

มากข้ึนให้กับประชาชน ท้ังนี้ โครงการนี้คาดว่าจะ

ออกประกาศให้นิติบุคคลติดต้ังอุปกรณ์รับช�าระเงิน 

ได้ ในเดือนสิงหาคม 2559 จะออกหลักเกณฑ์ให้

หน่วยงานราชการตดิตัง้อปุกรณ์รบัช�าระเงนิในเดอืน 

สิงหาคม 2559 และจะเริ่มกระจายอุปกรณ ์

รับช�าระเงินในเดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป

 3. ร ะบบภาษี และ เ อกสา รธุ ร ก ร รม

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพัฒนาการจัดท�าและน�าส่ง

ข้อมูลใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) 

และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่ออ�านวย

ความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดท�า รวม

ทั้งการน�าส่งรายงานการท�าธุรกรรมทางการเงิน

และการน�าส่งภาษีเมื่อมีการช�าระเงินผ่านระบบ  

e-Payment ซึง่จะเป็นการช่วยลดต้นทนุ ระยะเวลา 

และข้ันตอนของภาคเอกชนในการจัดท�าเอกสาร

และการช�าระภาษี ส�าหรับโครงการนี้คาดว่า จะ3สืบค้นจาก www.epayment.go.th
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เริ่มให้สามารถจัดส่งใบก�ากับภาษีระบบ Centrally 

Signed E-mail ได้ในเดือนมกราคม 2560 และระบบ 

e-Tax Invoice และ e-Receipt จะพร้อมใช้ในเดอืน

มกราคม 2560

 4. โครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นการ 

บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และพัฒนา 

ระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย

ส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐผ่าน

ทางอเิล็กทรอนิกส์ ส่งเสรมิให้มฐีานข้อมลูกลางเกีย่ว

กับสวัสดิการของภาครัฐ ควบคู่กับการจ่ายเงินให้แก่

ประชาชนโดยตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะ

ช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินสวัสดิการ

ให้แก่ประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความผิด

พลาด ความซ�้าซ้อน และโอกาสการทุจริตจากการ

จ่ายด้วยเงนิสดหรอืเชค็ส�าหรบัโครงการนีค้าดว่า เริม่

โอนเงินสวัสดิการประชาชนผ่านเลขที่บัญชีธนาคาร

ได้ในเดอืนกนัยายน 2559 จ่ายเงนิสวสัดิการผ่านเลข

บตัรประชาชนตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2559 และให้

หน่วยงานภาครัฐรับจ่ายเงิน ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

ได้ทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2560

 นอกจากนี้รัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และส�านักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ยังได ้จัดท�าระบบโปรแกรมไลน์

ภาครัฐ (G-CHAT) เพ่ืออ�านวยความสะดวกใน

การติดต่อส่ือสารของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐท่ี

สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานได้ และยังได้

จัดท�าแอปพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการ

ภาครัฐ (G-News) เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่

ประชาชนในการบริการข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ 

 โดยสรุป จะเห็นได้ว่ารัฐบาลภายใต้การน�า

ของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี

ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล 

และใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนให้การ

พฒันาประเทศชาตเิกิดความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ และ

ความมั่นคงทางสังคม ตลอดจนสามารถแข่งขันกับ

ประเทศ ต่าง ๆ ได้ในเวทีโลก ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี

และบรบิททางเศรษฐกจิและสงัคมก�าลงัเปลีย่นแปลง

ไปสู ่ยุคดิจิทัลอย ่างรวดเร็วในหลายประเทศ 

ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในสหภาพ

ยุโรป  ออสเตรเลีย มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ อินเดีย  

เกาหลีใต ้ ฯลฯ ก�าลังแข ่งขันและพัฒนาและ 

ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หากรัฐบาล

สามารถผลักดันนโยบายนี้ให้ประสบผลส�าเร็จอย่าง

เป็นรูปธรรม จะท�าให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้าง

มูลค่า และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม  

เป็นประเทศ ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
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บทบาทกรมการปกครองในการขับเคลื่อนการดำ เนิน
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (คปช.)

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

 1. ควำมเป ็นมำ คณะรัฐมนตรีมีมติ 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบโครงการ 

ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐานรากตามแนวทางประชารฐั เพือ่พฒันาและเสรมิ

สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคท้ังด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการสนับสนุน 

งบประมาณให้แก่หมู่บ้าน จ�านวน 74,588 หมู่บ้าน 

ภายในวงเงนิไม่เกินหมูบ้่านละ 200,000 บาท โดยใช้ 

งบกลางรายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ

จ�าเป็น งบเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไปให้แก่

หมู่บ้านเพื่อสาธารณประโยชน์ ภายในวงเงินไม่เกิน  

15,000 ล้านบาท ก�าหนดห้วงเวลาด�าเนนิการภายใน 

90 วัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 

เป็นกลไกหลักรับผิดชอบด�าเนินการในหมู่บ้าน และ

มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง

เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ สั่งการ ก�ากับดูแล 

ติดตามความคืบหน้าและรายงานให้คณะรัฐมนตรี

ทราบทุกเดือน 
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2. กำรด�ำเนินงำนของกระทรวงมหำดไทย

    โดยกรมกำรปกครอง

 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง

ร่วมกับกระทรวงการคลัง ส�านักงบประมาณ และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง พจิารณาขัน้ตอนการด�าเนนิการ  

การจัดท�าคู่มือและหลักเกณฑ์การด�าเนินโครงการฯ 

เสนอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 

วันที่ 12 เมษายน 2559 รับทราบการจัดท�าคู่มือ

ด�าเนินงานโครงการฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทย

โดยกรมการปกครองน�าเสนอแล้วและก�าหนดห้วง

เวลาการด�าเนินการตามโครงการฯ ระหว่างวันท่ี  

1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2559 

 หลงัจากคณะรฐัมนตรไีดร้ับทราบคูม่ือการ

ด�าเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 

กรมการปกครองประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด 

หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ปลัดจังหวัด และ

นายอ�าเภอ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video  

Conference System, DOPA TV และระบบ DOPA 

Radio ไปยังจังหวัดทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ 

และเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.  

ได้กราบเรียนเชิญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมมอบนโยบาย 

(Kick off) ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด  

นายอ�าเภอ ก�านัน ผู ้ใหญ่บ้านในฐานะประธาน

กรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย 

จั งห วัดปทุ มธานี  จั งหวั ดนนทบุ รี  จั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัด

ส มุ ท ร ป ร า ก า ร  แ ล ะ จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร  

จ�านวน 3,821 คน ณ หอประชุมธรรมศาสตร์

รัง สิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  ศูนย ์รังสิต  

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และถ่ายทอด

การประชุมผ ่านระบบ Video Conference  

System, DOPA TV และระบบ DOPA Radio ไป

ยังจังหวัดอีก 70 จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งม ี

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู ้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้า 

ส่วนราชการในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปลัดจังหวัด 

นายอ�าเภอ ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน สารวตัร

ก�านัน แพทย์ประจ�าต�าบล อีกกว่า 291,257 คน 

ร่วมรับมอบนโยบาย

 ในส่วนของกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนิน

งำนในระดับพ้ืนท่ีได้ก�าหนดบทบาทของกลไกหลัก 

ในแต่ละระดับไว้ ดังนี้

 2.1 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เนื่องจากการ

ด�าเนินการตามโครงการฯ รัฐบาลมีเป้าหมายท่ีจะ

กระตุน้เศรษฐกจิฐานรากตามแนวทางประชารฐั และ

เป็นโครงการที่มอบอ�านาจให้ประชาชนรับผิดชอบ 

ทั้งกระบวนการ กล่าวคือ “เสนอโดยประชำชน 

ท�ำโดยประชำชน  เพ่ือประโยชน์ของประชำชน” 

ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินการตามโครงการฯ เป็น

ไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน จึงก�าหนดบทบาทของ 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดให้ตรวจติดตาม เร่งรัด ให ้

ค�าแนะน�านายอ�าเภอ ชุดปฏิบัติการประจ�าต�าบล 

และก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะประธานกรรมการ

หมู่บ้าน ขับเคลื่อนการด�าเนินการตามโครงการให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และมีข้อแนะน�า

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือหัวหน้าส่วน

ราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และหัวหน้า

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในระดับจังหวัดทุกหน่วยท่ีตั้ง

อยู่ในจังหวัด เพื่อขอก�าลังเจ้าหน้าท่ีร่วมเป็นคณะ

ท�างานตดิตามผลการด�าเนนิงานตามโครงการฯ ของ

หมู่บ้าน โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นรายต�าบล และ 

มอบภารกิจให้ลงพื้นที่อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

จนกว ่าจะสิ้นสุดห ้วงเวลาการด�าเนินการตาม

โครงการฯ การมอบภารกิจให้ลงพื้นที่ติดตาม  

อาจพิจารณามอบหมายตามโครงการที่หมู ่บ้าน

ด�าเนินการให ้สอดคล ้องกับภารกิจของแต ่ละ 

หน่วยงาน และใช้คู ่มือการด�าเนินงานโครงการฯ  

เป็นหลักในการติดตามฯ
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 2.2 นำยอ�ำเภอ ก�าหนดบทบาทให ้ 

นายอ�าเภอท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�า สร้าง

การรับรู ้ ส่งเสริม สนับสนุนการด�าเนินงานของ

หมู่บ้าน ทั้งในขั้นตอนของการประชุมประชาคมเพื่อ

เสนอโครงการและคัดเลือกคณะกรรมการให้มอบ

หมายชุดปฏบิตักิารประจ�าต�าบล (ทมีประชารฐั) ร่วม

สังเกตการณ์และเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�า สนับสนุน

การจัดประชุมประชาคม การให้ค�าแนะน�าการเขียน

รายละเอียดโครงการที่ได้จากการประชุมประชาคม 

โดยให้นายอ�าเภอขอความร่วมมือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

และบัญชี นายช่างโยธา ให้ความร่วมมือสนับสนุน

หมู่บ้านในการจัดท�าโครงการ ประมาณการราคา 

ออกแบบแปลน เมื่อหมู่บ้านประชุมประชาคมและ

เสนอโครงการมายงัอ�าเภอแล้ว ก�าหนดให้นายอ�าเภอ

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานอ�าเภอ (กบอ.) 

ร ่วมกับหน่วยทหารในพ้ืนที่ เพื่อพิจารณาความ 

เป็นไปได้และความยัง่ยนืของโครงการก่อนพจิารณา

อนุมัติ พร้อมทั้งประสานธนาคารของรัฐในพื้นที่ ทั้ง

ธนาคารออมสนิ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์  

ธนาคารกรงุไทย และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

อ�านวยความสะดวกให้แก่หมู่บ้านในการเปิดบัญชี

โครงการของหมู่บ้านเพื่อรอรับการโอนเงินเข้าบัญชี

และเบิกจ่ายเงินเพื่อด�าเนินการตามโครงการ

 2.3 ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ก�าหนดให้ ก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน สร้าง

การรับรู้และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน

การด�าเนินการตามโครงการให้ทั้งคณะกรรมการ

หมู่บ้านและชาวบ้านได้รับรู้ เข้าใจอย่างทั่วถึงก่อน

ก�าหนดประชุมประชาคมเพื่อเสนอโครงการและ

คัดเลือกคณะกรรมการด�าเนินการตามโครงการ 

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกครัวเรือน 

ในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทางการด�าเนิน

โครงการ คือ ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับประโยชน์ และ 

ด�าเนินการทุกขั้นตอนด้วยความสุจริต โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

โครงการของหมูบ้่านต้องเป็นโครงการท่ีสามารถตอบ

โจทย์และแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนจ�าเป็นเร่งด่วน

ของประชาชนในหมู่บ้านได้ สิ่งส�าคัญต้องน้อมน�า

หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก 

ในการพิจารณาเสนอโครงการหรือการด�าเนินการ

ตามโครงการเพ่ือสร้างความยัง่ยนืในการแก้ไขปัญหา

ของประชาชนในหมู่บ้าน

3. ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำร

 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง

ได้แจ้งแนวทางการด�าเนินงานตามคู่มือการด�าเนิน 

โครงการฯ และขั้นตอนการด�าเนินงานให้จังหวัด 

อ�าเภอ ใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้ก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน และ

คณะกรรมการหมู่บ้านรับทราบ เพื่อให้การด�าเนิน

การตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

รวดเร็ว และได้ก�าหนดห้วงเวลาด�าเนินการระหว่าง

เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559 ดังนี้

 3.1 ขั้นตอนกำรเสนอโครงกำร 

         (ระหว่างวนัที ่1-15 พฤษภาคม 2559)

 3.1.1 กำรด�ำเนินงำนของหมู่บำ้น                                                                                

     - ประธานคณะกรรมการหมูบ้่าน เรยีก

ประชุมประชาคมหมูบ้่าน โดยประกาศล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุม 3 วนั ผูเ้ข้าร่วมประชุมเป็นราษฎร อายไุม่ต�า่

กว่า 18 ปี ครวัเรอืนละ 1 คน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  
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ของจ�านวนครัวเรอืนทีอ่าศยัอยูจ่ริง เพือ่ด�าเนนิการ ดงันี้ 

           - คดัเลอืกโครงการฯ ไม่เกนิหมูบ้่านละ  

2 โครงการฯ ภายในวงเงินไม ่เกินหมู ่บ ้านละ  

200,000 บาท และโครงการฯ ทีห่มูบ้่านเสนอต้องไม่

เป็นโครงการที่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

         • ต ่อยอดกองทุนหมู ่บ ้าน หรือ

ลกัษณะกองทุนหมุนเวียนให้ประชาชนกู้ยืมเป็นเงิน

หรือสิ่งของ

         • ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ใน

ลกัษณะแจกจ่ายโดยหารเฉลีย่ตามจ�านวนประชาชน

หรือครัวเรือนในหมู่บ้าน เช่น แจกจ่ายเป็นเงินหรือ

สิ่งของ

      • ห้ามรวมเงินงบประมาณมากกว่า  

1 หมู่บ้านเพ่ือไปด�าเนนิการในหมูบ้่านหนึง่หมูบ้่านใด

     •  ห ้ามด�าเนินโครงการฝ ึกอบรม  

สัมมนา ศึกษา ดูงาน

     •  ไม ่ เป ็นโครงการที่ซ�้ าซ ้อนกับ 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ของส่วนราชการ/หน่วย

งาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีด่�าเนนิการในพ้ืนที่

หรือมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว

            • ห้ามจดัซือ้ครภุณัฑ์ ยกเว้นครภุณัฑ์

จ�าเป็นที่ใช้ประกอบโครงการ โดยหมู ่บ้านต้อง

เสนอแผนการใช้งานและบ�ารุงรักษาประกอบการ 

เสนอโครงการฯ ด้วย 

        - โครงการ ท่ีหมู ่ บ ้ านสามารถ

ด�าเนินการได้ต้องมีลักษณะ ดังนี้

          • โครงการขยายผลโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                               •   โครงการส่งเสรมิอาชพี คณุภาพชวีติ 

การมีงานท�าของประชาชน

          • โครงการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

การศึกษาการบ�ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน

          • โ ค ร งก า รด ้ านกา รอนุ รั กษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          • โครงการพัฒนาแหล่งน�้า

          • โครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณ

ประโยชน์ในหมู่บ้าน

              • โครงการท่ีเคยเสนอตามโครงการ

ต�าบลละ 5 ลา้นบาท แตไ่มไ่ด้รบัการอนุมตัเินือ่งจาก

หมดวงเงิน และไม่เป็นโครงการที่มีลักษณะก่อสร้าง

       - คัดเลือกคณะกรรมการ จ�านวน 

3 ชุด แต่ละชุดไม่ซ�้ากัน ดังนี้ 

          • คณะกรรมการจัดซือ้จดัจ้าง 

จ�านวน 3 คน

          • คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 

จ�านวน 3 คน

          • คณะกรรมการเบิกจ่ายและ

จัดท�าบัญชี จ�านวน 3 คน

 -  เ มื่ อประชุ มประชาคม เสร็ จแล ้ ว 

คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท�าการบันทึกการประชุม 

ตามแบบ คปช. 02 และจดัท�าประกาศฯ ตามแบบ  

คปช. 04 ปิดประกาศให้ประชาชนในหมูบ้่านทราบโดย

ทั่วกัน หลังจากนั้นคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดท�า 

รายละเอยีดโครงการฯ ตามมตทิีป่ระชมุประชาคมหมูบ้่าน  
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ตามแบบ คปช. 05 และมอบหมายคณะกรรมการ

เบิกจ่ายเงินและจัดท�าบัญชี ด�าเนินการเปิดบัญชีกับ

ธนาคารของรัฐในพื้นที่ ตามแบบ คปช. 06 (เสนอ

นายอ�าเภอรับรองก่อนเปิดบัญชีที่ธนาคารของรัฐ 

ในพื้นที่) โดยใช้ชื่อ “คปช. บ้าน ...หมู่ที่ .. ต�าบล...”  

แล้วส�าเนาหน้าสมุดบัญชีแจ้งให้อ�าเภอทราบ

   - อ�าเภอรวบรวมหมายเลขบญัชโีครงการ

ของหมู่บ้านแจ้งจังหวัดพร้อมกับการรายงานแผน/

รายงานผลการปฏบัิติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแต่ละครั้ง

     - คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท�าหนังสือ

น�าส่งโครงการฯ ตามแบบ คปช. 01 พร้อมส่งเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องให้อ�าเภอ ดังนี้

       • หนังสือน�าส่ง แบบ คปช. 01

          • บนัทึกรายงานการประชมุ ประชาคม

หมู่บ้านฯ แบบ คปช. 02

     • รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม

หมู่บ้าน แบบ คปช. 03

     • ประกาศประชาคมหมู่บ้าน แบบ 

คปช. 04

       • แบบ เสนอโครงการยกระ ดับ

ศักยภาพหมู่บ้านฯ แบบ คปช. 05 (ตามจ�านวน

โครงการที่เสนอไม่เกินหมู่บ้านละ 2 โครงการ)

       • ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ของหมู่บ้าน

       • เอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ยวข ้อง เช ่น 

แบบแปลนโครงการ /ใบประมาณการราคา / 

แบบ ปร. 4 ปร. 5 (กรณีท�าสัญญากับผู้รับจ้าง) 

หนังสืออนุญาตใช้พื้นที่หรือให้ใช้ที่ดิน ฯลฯ

 3.1.2 กำรด�ำเนินงำนของอ�ำเภอ 

           (ระหว่างวนัที ่16 – 25 พฤษภาคม 2559)

       - นายอ�าเภอเชิญประชุม คณะกรรมการ

บริหารงานอ�าเภอ (กบอ.) และหน่วยทหารในพื้นที่

เพื่อพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโครงการฯ ท่ี

หมู่บ้านเสนอ 

     - การพิจารณาโครงการฯ ของ กบอ.ให้ 

พจิารณาตามแนวทางทีก่�าหนดไว้ในคูม่อืการด�าเนนิ

งานโครงการฯ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง การ

พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณตาม 

โครงการฯ ให้พิจารณาตามอัตราค่าใช้จ่ายของทาง

ราชการ กรณทีีท่างราชการได้ก�าหนดอตัราค่าใช้จ่าย 

หรอืราคามาตรฐานเรือ่งใดไว้ ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกนิหลกั

เกณฑ์ของทางราชการ หากเรื่องใดทางราชการมิได้

ก�าหนดอัตราค่าใช้จ่ายไว้ ให้ใช้ราคาตลาดในพื้นที่

เพื่อเปรียบเทียบ 

    - โครงการใดที่ไม่ผ่านการพิจารณาของ 

กบอ. เพราะมีการแก้ไขเล็กน้อยให้หมู่บ้านกลับไป

แก้ไขตามมติที่ประชุม กบอ. และเสนอเข้าสู่การ

พิจารณาของ กบอ. ในครั้งต่อไป หากโครงการใด

ไม่ผ่านการพิจารณาของ กบอ. เพราะผิดหลักเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้ในคู่มือการด�าเนินงานโครงการฯ และ

หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้องให้หมู่บ้านกลับไปประชุม

ประชาคมเพื่อเสนอโครงการฯ ใหม่เหมือนการ 

ประชุมฯ ในครั้งแรก แล้วจึงเสนอ กบอ. พิจารณา

       -  ให้ กบอ. ก�าหนดวนัประชมุเพือ่พจิารณา 

โครงการของหมู ่ บ ้ านทุ กสั ปดาห ์  จนกว ่ า 

การพิจาณาโครงการของหมู ่บ ้านจะแล้ว และ

ประกาศวันประชุมให้หมู่บ้านทราบโดยทั่วกัน

   - มอบหมายผู ้รับผิดชอบของอ�าเภอ 

บนัทกึข้อมลูโครงการฯ ทีไ่ด้รบัอนมุตัจิาก กบอ. แล้ว 

ลงในแบบจัดท�าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 (สงป. 301/คปช.) (สามารถดาวน์โหลด

คู่มือการบันทึกข้อมูลได้ที่ www.dopa.go.th)
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        - ประมวลผลข้อมูลในข้อ 5) ตามแบบ 

สงป. 301/คปช. ในภาพรวมของอ�าเภอแล ้ว

ปริ๊นแบบฯ จ�านวน 3 ชุด เสนอนายอ�าเภอลงนาม 

รับรองฯ ท้ายแบบฯ แล้วจัดเก็บไว้ที่อ�าเภอ 1 ชุด  

จัดส่งให้ที่ท�าการปกครองจังหวัด  2 ชุด พร้อมกับ

บัญชีโครงการของหมู่บ้าน

       - ส่งไฟล์ข้อมลูตามข้อ 5) ให้ทีท่�าการ

ปกครองจังหวัดทาง E-Mail ในโอกาสเดียวกันด้วย

 3.1.3 กำรด�ำเนินกำรของจังหวัด 

            (ระหว่างวนัที ่26-30 พฤษภาคม 2559)

     - เมือ่ทีท่�าการปกครองจังหวดั ได้รบัไฟล์

ข้อมูลจากอ�าเภอแล้ว ให้ประมวลผล ตามแบบ สงป. 

301/คปช. ในภาพรวมของจังหวดั แล้วจัดพมิพ์ 6 ชดุ 

เสนอปลัดจังหวัดลงนามในฐานะผู้รายงานท้ายแบบ

ทุกชุด และลงลายมือชื่อก�ากับตราจังหวัดที่ประทับ

ลงในแบบทุกแผ่นแล้วเสนอผู ้ว ่าราชการจังหวัด

พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ

          - จังหวดัจัดส่งไฟล์ข้อมลูแผน/รายงาน

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.

301/คปช.) ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแล้ว ให้

กรมการปกครองทราบ ทาง E-Mail: Villageaa55@

gmail.com เพือ่ประมวลผล ในภาพรวมของประเทศ 

ควบคู่กับการรายงานตามแบบรายงานตามหนังสือ 

สั่งการที่อ้างถึง

       - เมื่อผู ้ว่าราชการจังหวัดลงนามให้

ความเห็นชอบแล้ว ให้ที่ท�าการปกครองจังหวัด น�า

ส่งแบบ สงป.301/คปช. ให้ส�านักจัดท�างบประมาณ

เขตพื้นที่ 1-18 แล้วแต่กรณี จ�านวน 5 ชุด จัดเก็บ

ไว้ที่จังหวัด จ�านวน 1 ชุด พร้อมทั้งจัดส่งไฟล์ข้อมูล

ให้ส�านักงานจัดท�างบประมาณเขตพื้นที่ 1-18 แล้ว

แต่กรณีทาง E-mail Address ของส�านักจัดท�า 

งบประมาณเขตพื้นที่ในโอกาสเดียวกันด้วย

3.2 ข้ันตอนกำรโอนเงนิงบประมำณตำมโครงกำรฯ

 3.2.1 กำรด�ำเนินงำนของจังหวัด 

           (ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2559)

 เมือ่ส�านกัจดัท�างบประมาณเขตพืน้ที ่1-18 

แล้วแต่กรณี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน/

รายงานผลการปฏบัิตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแบบ สงป. 

301/คปช. และแจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว ให้ที่ท�าการ

ปกครองจังหวัด ด�าเนินการโอนเงินงบประมาณเข้า

บัญชีธนาคารของรัฐที่หมู่บ้านได้เปิดบัญชีโครงการ

ของหมู่บ้านไว้แล้ว ดังนี้

       - กรณีธนาคารของรัฐที่หมู่บ้านเปิด

บัญชีโครงการฯ เป็นธนาคารเดียวกับธนาคารท่ี

ที่ท�าการปกครอง จังหวัดเปิดใช้บริการ ให้โอนเงิน

งบประมาณตามโครงการฯ ไปยังสาขาจังหวัดของ

ธนาคารของรัฐแห่งนั้นโดยตรง (ตามจ�านวนเงินท่ี

ได้รับความเห็นชอบในแต่ละครั้ง) พร้อมแจ้งราย

ละเอียดจ�านวนหมู่บ้านที่เปิดบัญชีตามโครงการไว้

กับธนาคารท่ีได้รับเงินงบประมาณ เพื่อให้กระจาย

เงนิงบประมาณไปยงัสาขาของธนาคารในอ�าเภออืน่ๆ 

ในจังหวัดที่หมู่บ้านไปเปิดบัญชีโครงการฯ ไว้แล้ว

       - กรณีธนาคารของรัฐที่หมู่บ้านเปิด

บัญชีโครงการฯ ไม่ใช่ธนาคารตามข้อ 1) ให้ที่ท�าการ

ปกครองจังหวัดเขียนเช็คสั่งจ่ายให้สาขาจังหวัดของ

ธนาคารนั้นๆ (ตามจ�านวนเงินที่ได้รับความเห็นชอบ

ในแต่ละครั้ง) พร้อมแนบบัญชีรายละเอียดจ�านวน

หมูบ้่านท่ีเปิดบัญชีตามโครงการไว้กบัธนาคารท่ีได้รบั

เงนิงบประมาณ เพือ่ให้กระจายเงนิงบประมาณไปยงั

สาขาของธนาคารในอ�าเภออืน่ๆ ในจงัหวดัทีห่มูบ้่าน

ไปเปิดบัญชีโครงการฯ ไว้แล้ว

 - แจ้งให้อ�าเภอรับทราบการโอนเงินงบ

ประมาณเข้าบญัชโีครงการของหมูบ้่าน ภายใน 1 วนั

หลังจากที่โอนเงินงบประมาณแล้ว
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 3.2.2 กำรด�ำเนินงำนของอ�ำเภอ

    - แจ้งให้หมู ่บ้านทราบว่ามีการโอน

เงินงบประมาณเข้าบัญชีโครงการของหมู่บ้านแล้ว  

ภายใน 1 วัน หลังจากได้รับแจ้งจากจังหวัดเพื่อ

ให้หมู่บ้านด�าเนินงานตามโครงการฯ และเบิกจ่าย 

งบประมาณ

       - ประสานธนาคารของรัฐในพื้นที่เพื่อ

ขอข้อมลูการเบกิจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ของ

หมูบ้่าน แล้วสรปุรายงานจังหวดัตามแบบรายงานทกุ

สัปดาห์ 

 3.2.3 กำรด�ำเนินงำนของหมู่บ้ำน 
              (ระหว่างวนัที ่8 มถินุายน – 29 กรกฎาคม 2559)

 เมื่อคณะกรรมการหมู่บ้านได้รับแจ้งการ

โอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีโครงการของหมู่บ้าน

แล้วให้พิจารณาด�าเนินการ ดังนี้

       - คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและ

จดัท�าบญัช ีน�าสมดุเงินฝากบัญชโีครงการไปปรบัหน้า

สมุด ที่ธนาคารของรัฐที่หมู่บ้านได้เปิดบัญชีไว้

       - กรณีที่มอบหมายให ้หน ่วยงาน

อื่นด�าเนินการให้ลงนามในสัญญาโดยก�าหนดระยะ

เวลาด�าเนินการตามโครงการฯ ไม่เกิน 30 วัน

     - กรณีที่หมู ่บ ้านด�าเนินการเองทั้ง

กระบวนการให้ด�าเนินการตามโครงการฯ ที่ได้รับ

อนุมัติจาก กบอ.

          - ขัน้ตอนการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ

ของหมู่บ้าน

         • เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ท�าการตรวจรบัพสัด ุตรวจงานจ้างเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว

ให้รายงานให้ประธานกรรมการหมู่บ้านทราบ เพื่อ

เรียกประชุมประชาคมหมู่บ้าน

      • ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านจัด

ประชุมประชาคมหมู ่บ้านเพื่อให้คณะกรรมการ

ด�าเนินงานทั้งสามชุด รายงานผลการด�าเนินโครง

การฯ ต่อท่ีประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีโครง

การฯ หากท่ีประชุมไม่ให้ความเหน็ชอบให้ด�าเนนิการ

ปรับปรงุแก้ไข และให้ประธานกรรมการหมูบ้่านเรียก

ประชุมประชาคมเพื่อให้ความเห็นชอบฯ ใหม่ต่อไป

         • กรณีที่ประชุมประชาคมให้

ความเห็นชอบและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินแล้วให้

คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดท�าบันทึกรายงานการ

ประชุมประชาคมหมู่บ้านตามแบบ คปช. 10 และ

ปิดประกาศประชาคมหมู่บ้าน เรื่องเห็นชอบผลการ

ด�าเนินโครงการและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามแบบ 

คปช. 09 ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบโดยทั่วกัน

         • คณะกรรมการหมู ่บ ้าน จัดท�า

รายงานผลการด�าเนินงานตามโครงการฯ ตามแบบ 

คปช. 08 พร้อมส�าเนาหลกัฐาน เอกสารท่ีเกีย่วข้องใน

การด�าเนนิโครงการฯ ให้นายอ�าเภอรบัทราบ จ�านวน 

1 ชุด และจัดเก็บต้นฉบับไว้ที่หมู่บ้าน เพื่อให้หน่วย

งานตรวจสอบสามารถเข้าตรวจสอบได้

          • คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและ

จดัท�าบญัช ี จัดท�าแบบเบิกเงนิโครงการฯ ตามแบบ 

คปช. 07 พร้อมแบบ คปช. 09 และใบถอนเงิน

ธนาคารไปยื่นต่อธนาคารเพื่อขอเบิกเงินไปจ่ายแก่

ผู้รับจ้าง

                  • เมือ่สิน้สดุโครงการฯ คณะกรรมการ 

เบิกจ่ายเงินและจัดท�าบัญชี ด�าเนินการปิดบัญชีฯ 

พร้อมน�าเงินคงเหลือ (ถ้ามี) คืนท่ีท�าการปกครอง

จังหวัดเพื่อส่งคืนคลังต่อไป

       - กรณีที่หมู่บ้านด�าเนินโครงการเอง

และมีความจ�า เป ็นอย ่างยิ่ งที่ จะต ้องเบิกเงิน 

งบประมาณจากธนาคารมาด�า เนินการก ่อน  



วารสารดำารงราชานุภาพ 43

ให้คณะกรรมการหมู่บ้านขอความเห็นชอบจากที่

ประชุมประชาคมหมู่บ้านไปพร้อมๆ กับการเสนอ 

โครงการฯ หรือหลังจากเสนอโครงการแล ้ว  

เสนอนายอ�าเภอรับทราบก่อนเบิกเงิน

      - การท�าป้ายโครงการฯ 

        • กรณีหมู ่บ ้ านท�า เองให ้จัดท� า

ป้ายชื่อโครงการฯ ด้วยวัสดุที่หาง่าย ประหยัด เช่น 

ผ้า ไวนิล ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ เพื่อบันทึกภาพไว้เป็น

หลักฐาน ทั้งก่อนด�าเนินการ ขณะด�าเนินการ และ

หลังด�าเนินการ โดยใช้งบประมาณตามโครงการฯ

        • กรณีจ ้ าง เหมา ให ้จัดท� าป ้ าย

โครงการที่มั่นคง แข็งแรงพร้อมรับการตรวจสอบ 

      - ในกรณีจ้างเหมา หากผู ้รับจ้างไม่

สามารถด�าเนินการตามโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 

30 วนัเน่ืองจากเหตุสดุวสิยั ให้คณะกรรมการหมูบ้่าน

เสนอนายอ�าเภอพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา

ด�าเนินการ ทัง้น้ี ต้องไม่เกนิวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559

4. ผลกำรด�ำเนินโครงกำร 

    ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559

 4.1 ผลกำรด�ำเนินกำรตำมกรอบระยะ

เวลำที่ก�ำหนดไว้ในขั้นตอน (Road Map) ดังนี้

      - หมู ่บ ้านท่ีประชาคม/เป ิดบัญชี

ครบแล้วจ�านวน  74,588  หมูบ้่าน คดิเป็นร้อยละ 100

     - หมู่บ้านที่เสนอโครงการแล้ว 

จ�านวน  74,588  หมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ 100

     - โครงการที่หมู่บ้านเสนอ 

จ�านวน  85,443  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 ได้

รับอนุมัติ/เห็นชอบครบแล้ว 

     - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 

จ�านวน  14,917,600,000  บาท 

 ยอดงบประมาณอนุ มั ติ จ าก  กบอ .

จ�านวน  14,907,251,930  บาท คิดเป็นร้อยละ 

99.93 คงเหลอืงบประมาณ จ�านวน 10,348,070  บาท 

คิดเป็นร้อยละ 0.07 (มียอดงบประมาณคงเหลือ

เนื่องจากมีบางหมู่บ้านเสนอโครงการไม่เต็มวงเงิน 

200,000 บาท)

 4.2 ผลกำรด�ำเนินกำรที่สำมำรถด�ำเนิน

กำรได้ก่อนกรอบระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้ในขั้นตอน 

ดังนี้

 จ�านวนโครงการทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็และ

ด�าเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว จ�านวน 3,081 โครงการ 

งบประมาณท้ังสิ้น 526,212,092 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 3.53

   4.3 ประเภทของโครงกำร/กิจกรรม

ที่หมู ่บ ้ำนด�ำเนินกำรตำมโครงกำร แยกเป็น  

3 ประเภท ดังนี้

       - ด้านเศรษฐกจิ จ�านวน 4,315 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 5.05 (เช่น เศรษฐกิจพอเพียง  

ฝึกอาชีพ ลดต้นทุนการผลิต ด้านการท่องเที่ยว  

ป่าเศรษฐกิจ เป็นต้น)
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   - ด้านสังคม จ�านวน 1,201 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 1.41 (เช่น การศึกษา สาธารณสุข 

วัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาความ

ปลอดภัย เป็นต้น)

     - ด้านสาธารณประโยชน์ 

จ�านวน 79,924 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.54 

(เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ขุดลอกแหล่ง

น�้า ซ่อมแซมฝาย บ่อบาดาล ท่อระบายน�้า เป็นต้น)

 4.4 รำยละเอียดวิธีกำรด�ำเนินโครงกำร 

มีดังนี้

   - โครงการประเภทหมู่บ้านจ้างเหมา  

จ� า น ว น  6 5 , 4 8 8  โ ค ร ง ก า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ  

11,530,976,414 บาท

   - โครงการประเภทหมู่บ้านด�าเนินการ 

จ� า น ว น  1 9 , 9 5 2  โ ค ร ง ก า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ  

3,376,401,997 บาท
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 4.5 กำรติดตำมประเมินผล 

 กระทรวงมหาดไทยมีข้อแนะน�าให้ผู ้ว ่า

ราชการจังหวัดและนายอ�าเภอขอความร่วมมือ

หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

มอบหมายเจ้าหน้าท่ีร่วมลงพื้นที่ติดตามและให้

ค�าแนะน�าหมู ่บ ้านให้สอดคล้องกับภารกิจของ

แต่ละหน่วย โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นราย

ต�าบลก�าหนดให้ลงพื้นที่อย ่างน้อยเดือนละ 2 

ครั้ง นอกจากนั้นยังมอบหมายให้ผู ้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาด ไทย  และผู ้ ต ร วจราชการ 

กรมการปกครองลงพืน้ทีติ่ดตามในเขตตรวจราชการ

ที่รับผิดชอบด้วย

5.บทสรุป  

 การด�าเนินการตามโครงการดังกล ่าว

นอกจากจะสามารถยกระดับศักยภาพการท�างาน

ของหมู ่บ ้านเพื่อแก ้ไขป ัญหาความเดือดร ้อน 

ตามความต้องการของประชาชนในหมู ่บ ้านท่ี

สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและ

กระตุน้เศรษฐกจิในระดบัฐานรากได้แล้ว ยงัเป็นการ

สอนให้ประชาชนในหมู่บ้านเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานที่ต้องมีการพูดคุย

แลกเปลี่ยนเพื่อปรึกษาหารือ การด�าเนินการในเรื่อง

ใดๆ ต้องปฏบัิตติามเสยีงข้างมาก และรับฟังเสยีงข้าง

น้อยซ่ึงจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนการท�างานเพื่อ

แก้ไขปัญหาของประเทศในทุกมิติต่อไป
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ประชารัฐ วิสาหกิจเพื่อสังคม 
และ บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี จำ กัด 

อะไร ทำ ไม อย่างไร
ไพบูลย์ บูรณสันติ 

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี 

        รักษาการในต�าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 บทควำมนี้ เรียบเรียงขึ้นจากการติดตามผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนและได้มี

โอกาสรบัฟังในการประชมุเวทีการชีแ้จง การหารอืแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ทัง้ในส่วนกลางและจงัหวดั 

ประกอบกบัการไปเยีย่มพืน้ที ่ศกึษาดงูานกจิการเพือ่สร้างความเข้าใจร่วมระหว่างผูเ้กีย่วข้องกบั 

การด�าเนินงานการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั ระหว่างเดอืน มนีาคม – กรกฎาคม 2559 

ส่วนหนึ่งเป็นความเข้าใจจากการศึกษาค้นคว้างานท่ีเก่ียวข้องและส่วนหนึ่งเป็นความคิดเห็น 

ส่วนตัวของผู้เรียบเรียง จึงขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเป็นต้นทางความรู้ ความเข้าใจท่ีน�ามา 

เรียบเรียงน�าเสนอในบทความนี้
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 ประชากรของไทย เปลี่ยนจาก 30 ล้าน

คนเศษ เมื่อ ราว 50 ปีที่แล้ว แต่วันนี้ไทยเรามี

ประชากร ประมาณ 67 ล้านคน และยังมีบางส่วน

เป็นภาคแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ย้ายถิ่น

มาท�างานในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน  

ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ่ร ่อยหรอลง

เร่ือยๆ บางอย่างหมดไป บางอย่างเสือ่มสภาพต้องได้

รับการฟ้ืนฟู ความอดุมสมบรูณ์ทีเ่คยมอียูห่ลายอย่าง  

จึงเปล่ียนไปเป็นความขาดแคลน เช่น ปัญหาการ

แสวงหาทีด่นิท�ากนิซึง่เป็นปัจจัยพืน้ฐานของประเทศ

ที่ได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลก โลกวันนี้ส่งผลต่อพื้นที่

ป่าไม้ พื้นที่ส่วนกลางเพื่อประโยชน์สาธารณะ การ

อพยพของคนชนบทเพ่ือหางานท�าในเขตเมืองและ

อตุสาหกรรมจนมปีระชากรหนาแน่นและสร้างปัญหา

อืน่ๆ ตามมาอกีมากทัง้การมงีานท�า การจราจร ความ

อบอุ่นของครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน เป็นต้น ในขณะที่สภาพแวดล้อมหลาย

อย่างก็เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก โดยเฉพาะความ

เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ และรูปแบบการบริหารจัดการที่

เปลี่ยนไปทั้งในระดับการจัดการองค์กรทุกรูปแบบ

และการจัดการภาครัฐ เพื่อให้มีประสิทธิภาพใน

การรับมือกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนไป ดังที่ม ี

นักวิชาการสร้างศัพท์ภาษาขึ้นว่า “ความสามารถใน

การแข่งขนั” เพือ่ความอยูร่อดได้อย่างแขง็แรง มัน่คง 

ยั่งยืน ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลจนถึงชุมชน องค์กร 

ประเทศชาต ิ ใครปรบัตัวได้น้อยกว่าระดับทีจ่ะรบัมอื

กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทุกวันย่อมหมายถึง

การเสียโอกาส ความขาดแคลนปัจจัยด�ารงชีพ   การ

ไม่สามารถเข้าถึง แหล่งทุนและปัจจัยการประกอบ

อาชีพ  และศักยภาพอื่นอีกหลายด้าน ที่สุดแล้วเป็น

ความแตกต่างเหลื่อมล�้าที่รุนแรง ซับซ้อนมากขึ้น  

จนเป็นประเด็นการเมืองที่ต้องมีนโยบายและวิธีการ

ทีช่ดัเจนในการแก้ไขและอาจเป็นประเด็นขดัแย้งของ

สังคมได้ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกด้านที่ยก

ตัวอย่างมาจะรุนแรงเพียงใด แก้ไขได้ยากง่ายเพียง

ใดขึน้อยูก่บัภมูคิุม้กนัในเรือ่งนัน้ๆ ทีบ่คุคล ครวัเรอืน 

ชุมชน องค์กร หรือสังคมและแม้แต่ประเทศชาติมี

อยู่ว่าเพียงพอจะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ซึ่ง

เป็นการบริหารความเสี่ยงและเป็นไปตามหลักคิด

ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเด็จ          

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้

 นอกเหนอืจากความก้าวหน้าทางวทิยาการ

และเทคโนโลยีท่ีเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิด

ขึ้นรวดเร็วขึ้นอย่างมากและส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่

ถงึความสามารถในการแข่งขนัทีแ่ตกต่างกนัระหว่าง

ผู้คนในสังคมแต่ละระดับ การเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน

ทางการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มี

ศกัยภาพเพยีงพอท่ีจะเป็นกลไกขับเคลือ่นการพฒันา

ก็เป็นนวัตกรรมท่ีส�าคัญเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้

จากพัฒนาการขององค์ความรู้ในการบริหารจัดการ

ที่ส่งผ่านกันมาไม่ว่าจะเพื่อพัฒนาองค์กรธุรกิจหรือ

การบริหารจัดการสาธารณะก็ตาม โดยในส่วนของ

การบริหารจัดการสาธารณะ เดิมทีเป็นการจัดการ

ในรูปแบบที่รัฐท�าให้ประชาชนเป็นหลัก ประชาชน

ถูกก�าหนดให้เป็นผู้รับบริการ ต่อมาให้ความส�าคัญ

กับการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจัดการ 

ผลประโยชน์สาธารณะผ่านการมีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดนโยบาย การเสนอโครงการเพื่อสนอง

ความต้องการการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่ 

การมีส ่วนร ่วมในการบริหารจัดการโครงการ 

ร่วมตรวจสอบรับรองและร่วมรับประโยชน์ โดย

ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนก็แสดงบทบาทใน

การผลิต ค้าขาย ให้บริการโดยมุ่งที่ผลประกอบ

การ ก�าไรของกิจการเป็นส�าคัญ แม้ต่อมาจะมี

แนวคิด กลไกการจัดการ ให้เอกชนเข้ามาแสดง

บทบาทรับผิดชอบต ่อสังคมในพื้น ท่ีประกอบ

การด้วยกิจกรรม CSR (Corporate Social  

Responsibility) 
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ในการพัฒนาหรือลดความสูญเสีย เสียหายท่ีเกิด

ขึ้นในพ้ืนที่อันอาจมีที่มาส่วนหนึ่งจากการประกอบ

กิจการก็ตาม มาจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาแนวคิด

การดูแลสังคมหรือกิจการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็

มีการเปิดแนวคิดว่า ภาคเอกชนก็เป็นภาคีส�าคัญที่

สามารถแสดงบทบาทได้มากขึ้นในการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขสาธารณะ ร่วมกับภาค

รฐัและประชาชนบนพ้ืนฐานของแนวคิด “ประชารัฐ”

 จากแนวคิดพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนของสังคม หรือ “ประชารัฐ” ซึ่ง 

นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) กล่าว

ไว้ว่า 

 ค�าว่า “ประชา” รวมกับค�าว่า “รัฐ” นั้น  

มาจากเนื้อเพลงชาติไทยที่เราขับร้องหรือได้ยินกัน 

ทุกวัน ซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อ

ชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน  

อยู ่ด�ารงคงไว ้ ได ้ ทั้ งมวล ด ้วยไทยล ้วนหมาย  

รักสามัคคี ...”

“เป็นการร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ สร้างพลัง

ในการท�าความดีให้ประเทศชาติ ไม่ใช่เพื่อตนเอง 

หรือข ้าราชการ แต ่ท�า เพื่อประชาชนทุกคน  

ค�ามัน่สญัญานีไ้ม่ใช่นโยบายหาเสยีงแต่ถอืเป็นสญัญา

ระหว่างรัฐและประชาชน ที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหา

หรือแก้ไขความผิดพลาดในอดีตทั้งหมดให้ได้ โดย

ความร่วมมือกัน”

 จึงเห็นภาพชัดว่า เป็นการสื่อเพื่อเน้นย�้า

ให้เราตระหนักร่วมกันว่า ค�าว่า “ประชารัฐ” เป็น

ค�าท่ีใช้มานานอาจกล่าวได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์ท่ีคนรุ่น

เก่าคาดหวังให้ประเทศไทย เป็น “ประชารัฐ” เป็น

เพลงท่ีเราร่วมกันร้องอย่างภาคภูมิใจในความเป็น

ไทยมายาวนาน ซึ่งหมายถึงการเป็นรัฐหรือประเทศ

ที่รวมใจไทยทุกภาคส่วนมาร่วมกันดูแลบ้านเมืองให้

สงบสุข พัฒนาไปในทิศทางที่มุ่งหวัง

 สานพลงัประชารฐั เป็นโครงการที ่ดร.ทศพร 

ศิริสัมพันธ์ (ส�านักงานโครงการสานพลังประชารัฐ  

เข้าถึงได้ท่ี : www.สานพลงัประชารฐั.com) ระบุว่า

 สานพลังประชารัฐ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ

การบรหิารกจิการบ้านเมอืง (Public Governance)  

ร่วมสมัย ในส่วนที่เกี่ยวกับการผนึกก�าลังหรือสาน

พลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม  

(Collaborative Governance) โดยเฉพาะการ

ท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

(Public-Private Collaboration) เพื่อแก้ไขปัญหา

และตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งตั้งอยู่บน

รากฐานของปรัชญาและแนวคิดเก่ียวกับบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม 

 ปัญหาความยากล�าบากของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองในปัจจุบันเป็นผลมาจากการ

เปลีย่นแปลงในบริบทหลายประการ โดยเฉพาะปัจจัย

การเปลี่ยนแปลงภายนอกในยุคโลกาภิวัตน์ท�าให้

ปัญหาสาธารณะของประเทศมีความสลับซับซ้อน 

มากขึ้น มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับบุคคล

หลายฝ่าย จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือผนึกก�าลัง

หรือสานพลังระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในภาครัฐ 

ด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่นๆ  

ในสังคมมากขึ้น
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  อย่างไรก็ดี หน่วยงานราชการมักจะได้

รับการออกแบบให้ตอบสนองหรือมุ ่งเน้นแก้ไข

ปัญหาใดปัญหาหนึ่งเป็นการเฉพาะ การบริหารงาน 

เป็นไปตามโครงสร้างสายการบังคับบัญชาและหลัก

การแบ่งงาน เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญช�านาญการ

ตามหน้าทีเ่ฉพาะด้าน (Functional Specialization) 

ตามขอบ เขตอา ณั ติและความรั บผิ ดชอบที่

ก�าหนดไว้ โดยอาศัยวิธีการควบคุมและสั่งการ  

(Command and Control) ในลกัษณะแบบบนลงล่าง  

(Top–down) รวมทั้งไม่มีแรงจูงใจ ในการท�างาน 

ร่วมกันหรือท�างานข้ามฝ่าย (Cross boundary) 

บรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังคงขาด

ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์

ท�างานแบบบูรณาการ ท�าให้ต้องประสบกับปัญหา

ความยากล�าบากในการด�าเนินงานค่อนข้างมาก

 จากแนวคิดความร่วมมือภายใต้โครงการ

สานพลังประชารัฐ ซ่ึงมีคณะท�างาน 12 คณะ        

เพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายสานพลงัประชารฐัของรฐับาล 

ประกอบด้วย กลุ่ม Value Driver (7D) ได้แก่  

 D1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์  

 D2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ            

                 ขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น 

 D3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว & Mice  

 D4 การส่งเสริมส่งออกและการลงทุนใน  

                 ต่างประเทศ

 D5 การพฒันา คลสัเตอร์ภาคอตุสาหกรรม 

                แห่งอนาคต (New S-Curve)

 D6 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

 D7 การสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้       

                จ่ายของประเทศ 

กลุ่ม Enable Driven (5E) ได้แก่

 E1 การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนา 

      โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  

 E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ   

 E3 การพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั  

 E4 การปรับแก้กฎหมาย 

 E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�า

      ด�าเนินงานและประสานความร่วมมือกัน โดยมี

วัตถุประสงค์ร่วม คือ การลดความเหลื่อมล�้า พัฒนา

คุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

อย่างไรก็ดี ยังมีแนวคิดท่ีนักวิชาการในทีมรัฐบาล

น�าเสนอสู่สังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในความจ�าเป็น

ของการเปลี่ยนแปลงตนเองและเป็นกรอบคิด ร่วม

ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวม คือ แนวคิด 

ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 

“Thailand 4.0 : สร้างความเข้มแขง็จากภายใน เชือ่มโยง 

เศรษฐกิจไทยสู ่โลก” ซึ่ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  

(เข้าถึงได้ที่ : https://th-th.facebook.com/ 

drsuvitpage/) สรุปแนวคิดไว้ว่า

 พลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

มีอยู่ด้วยกัน 3 กระแสหลัก คือ

 1) Globalization ที่ทั่วโลกก�าลังเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆ เหล่านี้พร้อมกัน อาทิ

ร่วมในกำรพัฒนำเศรษฐกิจไทยในภำพรวม คือ แนวคิด ประเทศไทย 4.0  

หรือ Thailand 4.0
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 - กระแส Digitization ก่อให้เกิดการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมของผู ้คนและรูปแบบในการท�า

ธุรกิจ 

 - กระแส Urbanization ทีม่กีารกระจายตัว

ไปโดยรอบทกุคนเริม่มชีวีติความเป็นอยูแ่บบคนเมอืง 

มีการกระจายตัวทางความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น

 - กระแส Communization ที่เป็นเรื่อง

ที่ผู้คนในโลกได้รับผลกระทบร่วมกันอย่างถ้วนทั่ว  

ไม ่ว ่าจะเป ็นเ ร่ืองการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ 

ภมูอิากาศ การก่อการร้าย โรคระบาดท่ีสามารถแพร่

ไปในทุกภูมิภาคของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 2 )  Reg ional i zat ion กระแสการ

รวมกลุ ่มกันในภูมิภาค ไม่ว ่าจะเป็นในเชิงของ              

ภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ การรวมกลุ่ม 

ดังกล่าวท�าให้มีอ�านาจต่อรองของประเทศที่อยู่ใน

กลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี

 3) Localization กระแสของการมคีวามเป็น

ท้องถิ่นและชุมชนอย่างเข้มข้น จังหวัดเชียงใหม่เป็น

ตัวอย่างหนึง่ของการม ี Locality ทีเ่ข้มแขง็ เน่ืองจาก

มคีวามเป็นเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ทีช่ดัเจน รวมถงึ 

มีศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดและเชื่อมโยง 

คนในท้องถิ่นมายาวนาน

 โดย ดร.สวุทิย์  เมษนิทรย์ี   ได้ตัง้เป็นข้อคดิไว้ว่า 

สามกระแสหลักดังกล่าวจะเหนี่ยวน�าให้จังหวัด

เชียงใหม่พัฒนาไปในทิศทางใด เป็นการบ้านท่ีชาว

เชียงใหม่ได้ขบคิดและขับเคลื่อนกันต่อไป

 นอกจากนี ้ดร.สวุทิย์ เมษนิทรย์ี ยงักล่าวถงึ

ภาพของพลวัตการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิของไทย

ทีผ่่านมา เศรษฐกจิไทยขบัเคลือ่นด้วยการพึง่พาทนุ

จากต่างชาตเิป็นหลกั ผ่าน BOI และพึง่พารายได้จาก

การส่งออกสนิค้าเป็นหลกั ซึง่แน่นอนเจ้าของกจิการ

ของธุรกิจส่งออกก็เป็นชาวต่างชาติ ไทยจะได้รับก็

เพียงค่าแรงและตวัเลขการส่งออกทีส่วยหรเูท่านัน้ 

 ผลจากการขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ

แบบนัน้ ท�าให้ในท่ีสดุประเทศไทยก�าลงัตดิกบัดกัของ

การท่ีเป็นประเทศท่ีม ี“รายได้ปานกลาง” ไม่สามารถ

พฒันาตวัเองไปสูป่ระเทศทีม่รีายได้สงู เนือ่งจากต้อง

พึ่งพาต่างชาติมากจนเกินไป นอกจากนี้ยังท�าให้เกิด

การเหลื่อมล�้าของความมั่งคั่ง อ�านาจ และโอกาส

มากมาย

 ทั้งหมดนี้  จึงเป ็นที่มาของการเปลี่ยน

ผ่านสู่ “Thailand 4.0” ที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  

กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยน

ตวัเอง และสร้างความสมดลุทางเศรษฐกจิและสงัคม

ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามแนวทาง

ท่านนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้

กล่าวไว้

 ดร.สวุทิย์  ได้สรปุไว้อกีว่า “Thailand 4.0” 

ประกอบด้วย 2 แนวคิดส�าคัญ คือ 

 1. “Strength from With-in” คือ การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน

 2. “Connect to the World” เมื่อภายใน

เข้มแข็งแล้วเราก็ต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับ

เศรษฐกิจโลก

 โดย ดร.สุวทิย์  ได้มคี�าอธบิาย ว่า Strength 

from With-in หรือการสร้างความเข้มแข็งจาก

ภายในนั้น มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู่ 3 ตัว คือ

 • การยกระดับนวัตกรรม (Innovation 

Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ

 • การสร้างสังคมที่มีจิตวิญาณของความ

เป็นผู ้ประกอบการ (Entrepreneur Driven  

Proposition)

 • การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ

เครือข่าย (Community Driven Proposition) ซึ่ง

ทั้ง 3 กลไกนี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน 
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 นวัตกรรมจะถูกยกระดับขึ้น ผ่าน Growth 

Engine 3 ตัวใหม่ อันประกอบด้วย Green Growth 

Engine, Productive Growth Engine และ  

Inclusive Growth Engine

 การยกระดับนวัตกรรมเ ม่ือผนวกกับ

การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ  

จึงจะเอื้อให้เกิดการสร้าง Smart Enterprise ที่มี

โมเดลการท�าธุรกิจแบบใหม่ๆ มากมาย ท่ามกลาง 

Enabling Ecosystem ที่เอื้อให้เกิดการรังสรรค์

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

 ส ่ วนสุดท ้ ายของ St rength f rom  

With-in คือ การสร้างความเข้มแข็งในระดับ

ฐานรากหรือชุมชน ซึ่งเมื่อผนวกความเข้มแข็ง 

ในระดับฐานรากกับการสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณ 

ผู ้ประกอบการจะก่อให้เกิดการขยับปรับเปลี่ยน

สถานะของผู้คนในสงัคม (Social Mobility) ผ่านการ

สร้างสงัคมแห่งโอกาส (Society with Opportunity) 

ควบคูไ่ปกบัการสร้างสงัคมทีส่ามารถ (Society with 

Competence)

 และเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม

ภายในประเทศเกิดความเข้มแข็งแล้ว การเชื่อมโยง

ภายนอก (Connect to the World) เป็นสิ่งที่ต้อง

ด�าเนินควบคู่กันไป ซึ่งในส่วนนี้ ดร.สุวิทย์ฯ ให้มอง

ระบบเชื่อมโยงกับโลกใน 3 ระดับด้วยกัน คือ

 • Domestic Economy เศรษฐกิจภายใน

ประเทศ

 • Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค

 • Global Economy เศรษฐกิจโลก

 เศรษฐกิจในประเทศ เมื่อเชื่อมโยงกับ

แนวคิดการสร ้างความเข ้มแข็งของเศรษฐกิจ

ฐานราก จะก่อให้เกิดการเติมเต็มพลังในท้องถิ่น  

(LocalEmpowerment) ผ่านการค้าและการลงทุน

ในท้องถิ่น การจ้างงานในท้องถิ่น และน�าไปสู่ความ

เป็นเจ้าของของคนในท้องถิ่น

 ขณะเดียวกัน การผนวก Domestic กับ  

Regional Economy เข้าด้วยกัน จะเห็นภาพของ 

ASEAN ในภาพใหญ่ และ CLMVT ในภาพทีเ่ลก็ลงมา 

ซึ่งส่วนนี้จะสอดรับกับแนวคิด “CLMVT As Our 

Home Market” ท่ีรัฐบาลก�าลังผลักดันอยู่ ผ่าน

การเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในระดับรัฐบาลกับ

รัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และประชาชนกับประชาชน

สุดท้ายเป็นการเชื่อมโยง Regional กับ Global 

Economy ขยายความเชื่อมโยง และเรียงร้อย  

ASEAN เข ้าด ้วยกัน เพ่ือเป ็นพลังต ่อรองกับ 

ส่วนอื่นๆ ของประชาคมโลกผ่านบทบาทในมิติทาง

ภมูริฐัศาสตร์และภูมเิศรษฐศาสตร์ของภมิูภาคแห่งนี้
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 ทั้งหมดนี้ เป ็นภาพต่อ (Jigsaw) ของ  

“Thailand 4.0” ที ่ดร.สวุทิย์สรปุไว้ท้ายสดุว่าเชือ่ว่า

จะน�าพาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยัง่ยนืได้ ซึง่จะท�าให้สงัคมไทยเป็นสงัคมทีม่คีวามหวงั 

(Hope) มีความสุข (Happy) และความสมานฉันท์ 

(Harmony) ได้อย่างแท้จริง

 โดยสรุป แนวคิด ประเทศไทย 4.0 หรือ 

Thailand 4.0 คือ ความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ “Value-based  

Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด ้วย

นวตักรรม ความรู ้เทคโนโลย ีและความคิดสร้างสรรค์      

กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 

         การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นเป้าหมาย

ส�าคัญประการหนึ่งตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน      

ด้วยเหตุที่มีข้อสรุปเชิงสถิติหลายด้านที่ชี้ให้เห็น

พัฒนาการความเป็นมาของปัญหาความเหลื่อมล�้า           

ในสงัคมไทยหลายเรือ่งจากผลพวงวธิกีารการพฒันา

ที่ผ่านมา ทั้งในด้านช่องว่างรายได้ โอกาสทาง  

การศึกษา การมีงานท�าและความมั่นคงในอาชีพ 

ปัญหาเรื่องที่อยู ่อาศัยและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหายาเสพติด ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความอบอุ่นและอยู่

อย่างเป็นสุขของครอบครัว ซึ่งทั้งหมดพันผูกกัน 

ซับซ้อนเป็นลูกโซ่จนยากที่จะหาจุดเริ่มต้นแก้ไข

ปัญหาอย่างหน่ึงอย่างใด แบบแยกส่วนคิดได้ อย่างไร

ก็ดี เป็นที่ยอมรับว่าปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของ

สมาชิกสังคมกลุ่มใหญ่ที่สุด คือ คนส่วนใหญ่ที่เป็น

เกษตรกรและอาศัยอยู ่ในชนบท โดยที่ส่วนหนึ่ง

อพยพมารับจ้างหรือค้าขายเล็กๆ น้อยๆ อยู่ในเมือง

หรือใช้แรงงานอยู่ในย่านอุตสาหกรรม ซ่ึงในภาพ

ทั่วไปคือมีอาชีพที่ให้รายได้น้อย ไม่มั่นคง ขาดการ

ออมและมีแนวโน้มจะมีหนี้สินที่สะสมเรื้อรัง สมาชิก

ครอบครัวบางส่วนต้องออกจากบ้านไปเพือ่หารายได้ 

เพิ่มให้กับครอบครัว เป็นผลให้คนชนบทละทิ้ง

ถิ่นฐานมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อเกิดปัญหาอ่ืนตาม

มาอกีมากดังทีก่ล่าวมาแต่แรก และแน่นอนความเป็น

ชุมชนที่สุขสงบ เรียบง่าย พึ่งตนเองได้และพึ่งพากัน 

เป็นภาพทีจ่างเลอืนลงทกุขณะ จงึเป็นความคาดหวงั 

ความพยายามของรฐับาลในการท่ีจะคดิหาวธิจีดัการ

แก้ไขอย่างถูกต้องและมีความยั่งยืน หรืออาจกล่าว

สรุปว่าเป็นการสร้าง “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ใน

ระดับชุมชน

 ค ณ ะ ท� า ง า น ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

ฐานรากและประชารัฐ หรือที่นิยมเรียกอย่างย่อว่า  

คณะท�างาน E3 เป็น 1 ใน 12 คณะท�างาน ภายใต้

คณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ จงึเป็นกลไกความ

ร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนในการพฒันาสงัคม

อย่างเป็นองค์รวมทีถู่กสร้างข้ึนมาจัดการกับประเดน็

ปัญหาดังกล่าว

 คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

และประชารัฐ ได้น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระราชทาน

ไว้ประกอบกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน

มาเป็นแนวคิดการด�าเนินการในทุกข้ันตอน ท้ังการ

คิดพิจารณา ระบุปัญหา คิดค้นแนวทางที่จะแก้ไข 

จนถงึขัน้การปฏบิตั ิการสรปุประเมนิผล เรยีนรูข้้อมลู

ข้อเท็จจริงจากสภาพภูมิสังคม คิดอย่างรอบคอบ  

น�าไปใช้ปฏิบัติอย่างระมัดระวัง มีการทบทวน

เรียนรู้และปรับแก้ให้เหมาะสมย่ิงข้ึน ท่ีส�าคัญคือ
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การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใช้ในพ้ืนที่การท�างาน ผ่านการสื่อสารสร้างความ

เข้าใจเรียนรู้สภาพปัญหา การแก้ปัญหาด้วยข้อมูล  

ข ้อเท็จจริง  เหตุผล ใช ้หลักคิดพอประมาณ 

ตามสมควร ซึ่งน�าไปสู่การมีหรือการสร้างภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี กับการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งทีม 

ขั บ เ ค ล่ื อ น แ ล ะ ชุ ม ช น ห รื อ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 

กลุ ่มเป้าหมายที่ร ่วมงานกันในกระบวนงานการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

 ในด ้านวัตถุประสงค ์การด�า เนินงาน  

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานสาน

พลังประชารัฐ คือ การลดความเหลื่อมล�้า พัฒนา

คุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

แล้ว คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ

ประชารัฐยังมีการก�าหนดเป้าหมายเฉพาะที่ชัดเจน 

คือ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีรำยได้

เพิ่มและมีควำมสุข

เศรษฐกิจชุมชน

        ในความคาดหวังให้เศรษฐกิจชุมชนมีความ

เข้มแข็ง หมายรวมถึงว่าชุมชนพึ่งตนเองได้  ในทาง

เศรษฐกิจและมีความยั่งยืนโดยเฉพาะเอื้อต่อการ

พัฒนาที่มุ ่งถึงประโยชน์ของคนหมู ่มากในชุมชน  

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจึงเป็นการมองถึงภาพ

ประกอบของปัจจัยความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทุก

ด้านหรือเป็นองค์รวม เพื่อไม่ให้เป็นการมุ่งเน้นไปใน

ทางหนึง่ทางใดกระทัง่บางปัจจยัมคีวามเข้มแข็งมาก 

ในขณะท่ีบางปัจจัยกลับอ่อนด้อยลง ก็จะเป็นการ

สร้างปัญหาใหม่ในที่สุด ปัจจัยความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจท่ีเป็นองค์รวม จึงควรหมายถึงการจัดการ

เชงิเศรษฐกจิกบัทนุชมุชนทกุด้านทีม่อียูโ่ดยทีส่มาชกิ

ชุมชนมีส่วนร่วมโดยตรง ได้รับรู้และมีความเข้าใจ  

ร ่วมบริหารจัดการและรับประโยชน ์ร ่ วมกัน  

ทั้งทุนชุมชนท่ีเป ็นทุนการเงิน เช ่น กลุ ่มออม

ทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนโครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจน (กข.คจ.) กองทุนหมู่บ้านและชุมชน 

(กทบ.) ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น  

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น�้า การมีแหล่งท่องเที่ยว

ตามธรรมชาติ ทุนวัฒนธรรมและสังคม กลุ่มองค์กร

ต่างๆ ในชุมชน ทักษะและความสามารถในการผลิต 

การจัดการ และอื่นๆ ที่ส�าคัญยิ่ง คือ ทุนมนุษย์ ที่

หมายถงึ นกัคดิหรอืนกัปฏบิตัทิีมุ่ง่มัน่พฒันาชมุชนสู่

ความเข้มแขง็ มคีวามเป็นผูน้�า ความเสยีสละ ปราชญ์
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ชุมชนที่สะสมภูมิปัญญา มาพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

รอบด้านน�ามาพัฒนาตนเอง เพ่ือนบ้าน ส่วนรวม  

ซ่ึงเป็นตัวกลางจัดการให้ทุนชุมชนทุกแบบเกิดขึ้น

หรือเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

แนวคิดวิสำหกิจเพื่อสังคม

 วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)  

ซ่ึงอาจแปลเป็นไทย ใช้ค�าแตกต่างกนัไป เช่น กจิการ

เพื่อสังคม เป็นต้น 

 กจิการเพือ่สงัคม (ท่ีมา : วกิพิเีดยี สารานกุรม

เสรีเข้าถงึได้ที ่https://th.wikipedia.org /wiki) เกดิ

ขึ้นจากแนวคิดที่ว่า เมื่อสังคมก้าวหน้า ขยายขนาด 

และมีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น ปัญหาสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมจึงเกิดข้ึนตามมาโดยทวีความซับซ้อน 

หลากหลาย และความรุนแรงเช่นเดียวกัน จนยาก

ท่ีหน่วยงานภาครัฐจะรับมือได้ทั้งหมด ในขณะที่

หน่วยงานเอกชนก็มักด�าเนินงานเพ่ือผลประโยชน์

ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

โดยตรง เช่น ผู้ถือหุ้น เท่านั้น

 ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จึงเกิดหน่วยงาน

ท่ีเรียกว่า องค์การสาธารณประโยชน์ (Non- 

governmental Organization - NGO) ซึ่งเป็น

หน่วยงานทีไ่ด้รบัการรับรองตามกฎหมาย ด�าเนินการ 

เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมตั้งแต่ระดับโลกไป

จนถึงระดับท้องถิ่น

 อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานขององค์กร

พัฒนาเอกชนมักต้องพึ่งพาแหล่งทุนจากภายนอก  

ในลักษะต่าง ๆ เช่น การรับบริจาค การขอการ

สนับสนุนแบบให้เปล่า ท�าให้ประสบปัญหาความต่อ

เนือ่งในการด�าเนนิงาน ข้อจ�ากดัในการขยายขอบเขต

และงานและความยั่งยืนขององค์กร สิ่งนี้จึงเป็น 

ข ้อจ�ากัดที่ เป ็นจุดก�าเนิดของกิจการเพื่อสังคม  

ทีด่�าเนินงานเพ่ือเป้าหมายทางสงัคมหรอืสิง่แวดล้อม 

โดยมีแผนธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เพื่อหล่อเลี้ยง

การด�าเนินงานและขยายงานให้เต็มศักยภาพ

     กิจกำรเพื่อสังคม มักมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ด�าเนินงานเพื่อผลประโยชน์ทางสังคม

หรือสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางการหารายได้ด้วย

ตนเองเพื่อหล่อเลี้ยงการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน 

โดยท่ีมาของรายได้สามารถอยู่ในรูปแบบการขาย

ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การระดมทุนโดยให ้

ผลตอบแทนแก่ผู ้ลงทุน จนถึงการขอรับบริจาค

หรือการสนับสนุนทางการเงินแบบให้เปล่าเหมือน

องค์การสาธารณประโยชน์ (ด ้วยลักษณะการ 

ด�าเนินงานและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น จึงเป็น

รูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่แตกออกเป็นหลาย

รูปแบบ ซึ่งจะได้น�าเสนอต่อไป : ผู้เรียบเรียง)

 2. เน้นการใช้นวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา  

นั่นคือการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ที่สามารถแก้ปัญหา

ท่ีเป ็นเป ้าหมายของการด�าเนินงานได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพได้ผล อย่างยั่งยืน และสามารถต่อย

อดผลลัพธ์ได้ ตัวอย่างเช่น การให้เงินกู้ขนาดย่อม

ส�าหรับแม่บ้านในบังกลาเทศเพื่อลงทุนสร้างกิจการ

ของตนเอง  โดยธนาคารกรามีนของมูฮัมหมัด ยูนูส,  

การสร้างปั๊มน�้าที่ใช้พลังงานจากเครื่องเล่นเด็กของ

บริษัท Play pumps ในประเทศแอฟริกาใต้

 3. การด�าเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือ

อย่างกว้างขวาง เพื่อใช้ศักยภาพเฉพาะทางของ

หน่วยงานต่างๆ ในเครือข่ายเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาท่ี

ซับซ้อน

 4.  รฐับาลของหลากหลายประเทศเหน็ความ

ส�าคัญของกิจการเพื่อสังคม และมีนโยบายในการ

สนบัสนนุกจิการเพือ่สงัคม เช่น ในประเทศองักฤษ มี

การก่อต้ังหน่วยงานช่ือ Office of the Third Sector 

(OTS) ซึง่อยูภ่ายใต้การดแูลของส�านกัคณะรฐัมนตรี 

โดย OTS มีนโยบายหลัก คือ การผลักดันและ

สนับสนุนกิจการเพ่ือสังคม และยังช่วยเหลือในด้าน

การให้ข้อมูลและค�าปรึกษาท่ีดี การเข้าถึงแหล่ง
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เงินทุน และลดอุปสรรคในการท�างานร่วมกับภาค

ธุรกิจเอกชน นอกจากนี้ยังมีคณะท�างานเฉพาะกิจ 

Social Investment Task Force ซึ่งท�าหน้าท่ี

ให้ค�าแนะน�าแก่รัฐบาลในเรื่องการขยายตัวของ 

กองทุน Phoenix (กองทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของ

ชุมชนโดยการกระตุ้นการลงทุนผ่านทางสังคมและ

ธุรกิจ) การจัดตั้งการให้เครดิตทางภาษีของการ

ลงทุนเพื่อชุมชน การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ

สู่กองทุนร่วมพัฒนาชุมชน และการสนับสนุนการ

พัฒนาทางด้านการเงินแก่ชุมชน

 จากการส�ารวจตัวเลขการลงทุนในกิจการ

ที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการสังคมของ Global 

Sustainable Investment Alliance (GSIA)  

เมื่อปี 2557 ระบุว่ามีเม็ดเงินที่ลงทุนในกิจการที่จัด

อยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการสังคมกระจายอยู่ทั่วโลก 

ราว 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 26 จากการส�ารวจในปี 2555

 5. ประเทศแคนาดามีเงินกองทุนสนับสนุน 

Social Enterprise ภายใต้การดูแลของรัฐมนตร ี

ด้านการพฒันาทรพัยากรมนษุย์และศกัยภาพ พร้อม

ทัง้มกีารออกพระราชบญัญัติความร่วมมอืขององค์กร

ไม่แสวงหาผลก�าไร โดยลดความแตกต่างของกฎ

ระเบยีบส�าหรบัองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรและรฐับาล 

ปรับปรุงความน่าเชื่อทางการเงินท�าให้บทบาทและ

ความรับผิดชอบของพนักงานและผู ้อ�านวยการ 

มีความเข้าใจง่าย และปกป้องสิทธิของสมาชิก 

นอกจากนัน้ยงัก่อต้ัง Co-operative Development 

Initiative (CDI) ในปี 2003 ซึ่งเป็นโครงการ 5 ปี 

เพื่อช่วยพัฒนา ท�าวิจัย รวมถึงทดลองใช้นวัตกรรม

กับของโมเดลของสหกรณ์ต่าง ๆ

 6. ในส่วนภูมิภาคเอเชีย ประเทศสิงคโปร์  

มีการจัดตั้งกองทุน Social Enterprise (Social  

Enterprise Fu - SEF) ซึ่งเป็นผู้ให้เงินทุนสนับสนุน

เริ่มต้นส�าหรับกิจการเพื่อสังคม และยังมีการจัด

ตั้งคณะกรรม Social Enterprise Committee 

(SEC) โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นความรับผิดชอบ

ทางสังคมของธุรกิจ สร้างกิจการเพื่อสังคมที่ม ี

ความช�านาญด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรม

ของการเป็นผู้ประกอบการด้านสังคม

 7.   ส�าหรบัประเทศไทย ได้มกีารตัง้ส�านกังาน

สร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ (สกส. หรือ 

TSEO) ซึง่จดัตัง้ข้ึนตามระเบียบกองทุนสนบัสนนุการ

สร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการจัดตั้งส�านักงานสร้าง

เสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เพื่อเป็น

กลไกสนบัสนนุการด�าเนนิงาน ตามแผนแม่บทว่าด้วย

การสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553 - 2557 

ตามนโยบายของรัฐบาล

 สกส. มีเป้าหมายส�าคัญในการกระตุ ้น 

สนับสนุนประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดกิจการ

เพื่อสังคมและพัฒนาเป็นเครือข่ายกิจการเพื่อ

สังคมท่ัวประเทศไทย รวมท้ังตอบสนองต่อปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ 

สิ่ งแวดล ้อม โดยครอบคลุมการประกอบการ

จากบุคคลทั่วไปที่มีจุดมุ ่งหมายในการท�าธุรกิจที่ 

ค�านึงถึงผลกระทบต ่อสังคมและสิ่ งแวดล ้อม  

ให ้เกิดแรงบันดาลใจและสร้างจิตส�านึกที่ดีให ้ 

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม น�าพา

ให้สังคมโดยรวมดีข้ึนและเนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติ

มีการยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ

สังคม พ.ศ. .... ขึ้น ประกอบกับการด�าเนินงาน 

ของส�านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่ง

ชาติ (สกส.) สิ้นสุดปีงบประมาณจาก ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
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ภายใต้แผนงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ส่งผลให้ 

สกส. ต้องหยุดด�าเนินการชั่วคราว ต้ังแต่วันท่ี  

1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา จนกว่าพระราช

บัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจะประกาศใช้  

(ที่มา : ส�านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม 

            แห่งชาติ เข้าถึงได้ที่  

https://www. facebook.com/tseopress)

 จากตัวอย่างที่ยกมา จึงเห็นได้ชัดเจน

ว่าแนวคิดในการสร้างการมีส ่วนร่วมในการใช้ 

จุดแข็งของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมมาร่วมกันพัฒนา

บ้านเมือง เป็นพัฒนาการด้านการบริหารจัดการ

สาธารณะ (Public Administration) เพื่อประโยชน์

สขุร่วมของคนในชาติ โดยแนวทางหนึง่ในการพฒันา

เศรษฐกิจฐานรากและผสมผสานด้วยหลักการ 

“ประชารัฐ” หรือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในบ้านเมืองเป็นการด�าเนินการโดยใช้แนวคิดการ

ด�าเนินงาน “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ทั้งนี้ เมื่อแปลง

แนวคิดสู่การปฏิบัติ ได้มีการจัดตั้ง “บริษัทจ�ากัด” 

ขึ้นเป็นกลไกการขับเคลื่อน ภายใต้ช่ือ “บริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคี จ�ากัด” โดยมีเป้าหมายจัดตั้ง

ขึ้นในระดับจังหวัด ทั่วประเทศ 76 จังหวัด ยกเว้น

กรุงเทพมหานคร ใช้ชื่อว่า “บริษัท ประชารัฐ 

รักสามัคคี (ชื่อจังหวัด) (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด” 

และจัดตั้งบริษัทเพื่อด�าเนินกิจการและสนับสนุน

การพัฒนาเชิงธุรกิจในภาพรวมที่ส่วนกลาง ใช้ชื่อว่า 

“บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ�ากัด”

พาณิชย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซ่ึงระบุ

แนวทางข้ันตอนการจัดต้ังไว้ใน บรรพ 3 ลักษณะ 

22 หุ้นส่วนและบริษัท หมวด 4 บริษัทจ�ากัด ที่เป็น

เรื่องการจัดตั้งและด�าเนินกิจการบริษัท ทั้งนี้ มีส่วน

เชื่อมโยงกับส่วนอื่นของกฎหมายนี้อยู่บางประการ 

ในกรณีที่เป็นค�าในความหมายเดียวกัน ในปัจจุบัน

การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ จึงมีที่มา 

ข้อปฏิบัติเดียวกันในทางกฎหมายที่ก�าหนดที่มา

อ�านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับ

บริษัทและความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกของ

บริษัท

 ท้ังนี้ การจัดตั้งและการด�าเนินงานการ

จัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ในระยะต่อไป

อาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดท้ังข้อกฎหมายท่ี

ก�าหนดการจัดตั้ง บทบาทหน้าที่และรายละเอียด

อื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอร่าง

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ.... 

พจิารณาในชัน้นติบิญัญตั ิซึง่เชือ่ว่าจะเป็นพฒันาการ

ทีเ่อือ้ความสะดวก คล่องตวัในการด�าเนนิการมากข้ึน

ท�ำไม ไม่เป็นนิติบุคคลรูปแบบอื่น

          เพื่อตอบค�าถามนี้ที่อาจสงสัยว่า ในเมื่อ

เรามีองค์กรธุรกิจและ/หรือองค์กรนิติบุคคลอ่ืน 

อยู่หลายรูปแบบแล้วมีเหตุผลความจ�าเป็นใดที่ถึง

ต้องมีการด�าเนินกิจการในแบบ บริษัท ประชารัฐ  

รักสามัคคี จ�ากัด ผู้เรียบเรียงขอเสนอให้พิจารณา

จากวตัถปุระสงค์การจดัตัง้และลกัษณะส�าคญัในการ

ประกอบการของนติบิคุคลรปูแบบต่าง ๆ  โดยย่อ ดงันี้

ตามตารางหน้า 57

 การจัดต้ังบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ 

ดังกล่าว จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ



ที่

รูปแบบ 

นิติบุคคล 

วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งหรือลักษณะส�ำคัญในกำรประกอบกำร

มีสมำชิกหรือ     

ผู้ถือหุ้น  

ที่ลงทุนร่วมกัน 

เป็นเจ้ำของ 

ม ี

วัตถุประสงค์ 

เชิงพำณิชย์

(ท�ำกำรค้ำ และ

หวังผลก�ำไร) 

มีกำรปันผลก�ำไรแก่

สมำชิกหรือผู้ถือหุ้น

มีกำรเฉลี่ยคืน

ผลก�ำไร 

แก่สมำชิก 

หรือผู้ถือหุ้น 

จัดตั้งขึ้นเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม/

สำธำรณะ เป็น 

วัตถุประสงค์หลัก

1 บริษัททั่วไป P P P O เฉพาะผู้ถือหุ้น

2 สหกรณ์ P P P P เฉพาะสมาชิก

3 สมาคม P O O O เฉพาะสมาชิก

4 มูลนิธิ O O O O P

5

กองทุน 

หรือองค์กร

นิติบุคคลรูปแบบอื่น 

ที่มีวัตถุ- 

ประสงค์เฉพาะ 

อาจก�าหนดให้

มีสมาชิก เช่น 

กทบ.

ขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์การ

จัดตั้ง

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

การจัดตั้ง

ขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์

การจัดตั้ง

ขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค ์

การจัดตั้ง 

6

บริษัทประชารัฐรัก

สามัคคี จ�ากัด 

(แนวทางวิสาหกิจ  

เพื่อสังคม รูปแบบ

ที่ 1) 

P P O O

P 

(มุ่งประโยชน ์

เพื่อสังคมและ 

ไม่มีการปันผลก�าไร

แบ่งกัน ในระหว่าง 

ผู้ถือหุ้น) 

7

แนวทางวิสาหกิจ

เพื่อสังคม รูปแบบ

ที่ 2   

P P

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

การจัดตั้ง  

(มีปันผล  

ไม่เกิน  

ร้อยละ 30) 
O

P 

(มุ่งประโยชน์เพื่อ

สังคม  

แต่มีการปันผล 

ก�าไรบางส่วน 

แบ่งกัน 

ในระหว่างผู้ถือหุ้น) 

8

แนวทางวิสาหกิจ  

เพื่อสังคม รูปแบบ

ที่ 3

P P

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

การจัดตั้ง  

(มีปันผลมากกว่า 

ร้อยละ 30 O

√ 

(มุ่งประโยชน ์

เพื่อสังคม  

แต่มีการปันผลก�าไร

บางส่วนแบ่งกัน 

ในระหว่างผู้ถือหุ้น) 
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 โดยรวม บรษิทัประชารฐัรกัสามคัค ีจ�ากดั 

จึงเป็นการผสมผสานแนวคิดหลักของนิติบุคคล

หลายรูปแบบ คือ มีการลงทุนและด�าเนินกิจการ

ในรูปบริษัทที่ค�านึงถึงการจัดการเชิงธุรกิจ คือ 

ต้นทุน ความคุ้มค่า ผลก�าไร เพื่อให้มีรายได้

เลี้ยงกิจการหรือขยายผลเพื่อสังคมได้มากขึ้น 

แต่ก�าไรไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดแบบธุรกิจแต่เพื่อ

สังคมโดยรวม ซึ่งคล้ายกับการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อ

สร้างประโยชน์ต่อสาธารณะแต่ในขณะที่มูลนิธิ 

ไม่ได้ด�าเนนิธรุกจิแบบบรษิทัจ�ากัด รายได้มลูนิธิมา

จากการบรจิาค เป็นหลกั เมือ่ต้นทนุการด�าเนนิการ 

หมดลงก็ต้องแสวงหาเงินบริจาคใหม่ แม้จะมี 

รายได้บางส่วนมาจากดอกผลเงินฝากก็ตามแต่

โดยทั่วไปก็ไม่มากพอท่ีจะด�าเนินกิจการตาม

วตัถปุระสงค์ของมลูนธิไิด้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการ

จัดตั้งนิติบุคคลในแบบสหกรณ์ สมาคม กองทุน 

(เช่น กองทุนหมู่บ้าน) หรือองค์กรนิติบุคคลอื่น 

ก็แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังตารางข้างต้นท่ี

เปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน เว้นแต่การจัด

ตั้งนิติบุคคลตามแนวคิด “วิสาหกิจเพื่อสังคม” 

ในรูปแบบที่ 1 – 3 ตามตารางล�าดับที่ 6 ถึง 8 ที่

แม้มีหลักการ วิธีการด�าเนินกิจการคล้ายกันมาก 

แต่กต่็างกนัด้วยการจดัการผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ 

จากการด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคมท่ีมีการปันผลแก ่

ผูถ้อืหุน้หรอืไม่ และถ้ามกีารปันผล คดิเป็นสดัส่วน

มากน้อยเพียงใดของก�าไรท้ังหมด ท่ียกมาอ้าง

ข้างต้น มท่ีีมาจากการน�าเสนอของกรมสรรพากร 

ในประเด็นมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจ

เพื่อสังคม ที่ เสนอไว ้ ในงานสัมมนา เ ร่ือง  

“ท้องถิน่ ก้าวไกล เศรษฐกจิไทยก้าวหน้า” จดัโดย 

ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน เมือ่วนั

ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ การด�าเนินงานของ

บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จ�ากัด ที่กล่าวมาโดย

ตลอด อยู่ในรูปแบบที่ 1 คือ เป็นการบริหารแบบ

บริษัทจ�ากัด ที่ไม่มีการปันผลก�าไรแก่ผู้ถือหุ้นเลย 

โดยระบุให้ก�าไรถูกน�าไปใช้เพ่ือขยายผลการ

ด�าเนินงานหรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 วิสาหกิจ เ พ่ือ สังคม หรือ Soc ia l  

Enterpr ise ที่พัฒนาข้ึนตามแนวคิดของ 

คณะท�างาน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐ ส่วนกลาง โดยภาครฐัมรัีฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) 

เป็นหวัหน้าทีมภาครัฐ และภาคเอกชน น�าทีมโดย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ�ากัด (มหาชน) (นายฐาปณ สิริวัฒนภักดี) เป็น

หัวหน้าทีมภาคเอกชน เป็นแนวคิดการประกอบ

กิจการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือสังคม มีหลัก

การพื้นฐาน 5 ประการ คือ 

 (1) มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคม ไม่ใช่เพื่อ

ก�าไรสูงสุด

 (2) เป็นรปูแบบธรุกจิทีร่ายได้หลกัมาจาก

การขายสินค้าและบริการ (การให้ค�าปรึกษาเพื่อ

พัฒนากจิการจนมผีลประกอบการทีดี่ แขง็แรงขึน้ 

หรือเติบโตข้ึนอย่างมั่นคง เป็นบริการหนึ่งที่

ส�าคัญ) ไม่ใช่เงินของรัฐหรือเงินบริจาค

 (3) ก�าไรต้องน�าไปขยายผล ไม่ใช่ปันผล

เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

 (4) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 (5) จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท
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 จากที่กล่าวมาแต่ต้น การด�าเนินงาน

ของคณะท�างานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐหรือคณะท�างาน E3 ได้ใช้แนวคิด

วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นแนวทางการด�าเนินงาน 

โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งบริษัทประชารัฐ 

รักสามัคคีฯ ขึ้นเป็นกลไกการขับเคลื่อน

 ในส่วนของการด�าเนินงานของบริษัท

ประชารัฐรักสามัคคี จ�ากัด ทั้งในระดับจังหวัด

และประเทศ มีเป้าหมายเดียวกันกับเป้าหมาย

ของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

และประชารัฐ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ 

เข ้มแข็ง โดยสร ้างรายได ้ให ้กับชุมชนและ

ประชาชนมีความสุข

 ในระดับจังหวัด คณะท�างานขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจะ

ท�าหน้าทีท่ัง้ด้านการส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ

ฐานรากตามบทบาทของคณะท�างานฯ ที่มีทั้ง

ตัวแทนภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

ผูท้รงคณุวฒุมิาร่วมกนัก�าหนดแนวทางการพฒันา

และส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากในพื้นท่ี โดยการค้นหาหมู่บ้าน ชุมชน 

ที่มีความสนใจ สมัครใจ มีความพร้อมของผู้น�า

และคนในชุมชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมี

ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่เป็น

หน่วยธุรกิจ (หมายถึง มีการประกอบกิจการ มี

การลงทุน (ทั้งรายบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร) มี

การจัดท�าบัญชีรับ-จ่าย เพื่อให้ทราบสถานะทาง

ธุรกิจเพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาและ

เปรียบเทียบผลประกอบการ เป็นต้น) ท่ีพร้อม

ใช้ทุนชุมชน ศักยภาพชุมชน เพื่อร่วมพัฒนา

เศรษฐกิจของชุมชน ท้ังในส่วนชุมชนหรือกลุ่ม 

องค์กรที่มีการท�างานร่วมกับบริษัทประชารัฐ 

รักสามคัค ีจ�ากดั และชมุชนหรือกลุ่มองค์กรอืน่ๆ 

ท่ียังไม่ได้เข้าร่วมด�าเนินงานกับบริษัทฯ ก็ตาม 

ซึ่งมจี�านวนมากกว่ากลุม่แรกและมีความต้องการ

การพฒันาศกัยภาพทางธรุกิจด้วยแน่นอน ดงันัน้  

ทกุฝ่ายทีม่ปีฏบิติัการ ท�างานร่วมกนัในการพัฒนา

กลุ ่มเป้าหมายในพื้นที่ซึ่งมีจ�านวนมากและมี

ความหลากหลายทั้งรูปแบบการก่อตั้ง จ�านวน

ผู้ประกอบการร่วมและสมาชิก รูปแบบธุรกิจ 

ที่มาของเงินทุนด�าเนินการ ความเข้มแข็งของ

กรรมการและสมาชกิ ฯลฯ จ�าเป็นต้องมกีารหารือ

แลกเปลี่ยน วางแผนด�าเนินการร่วมกัน เพื่อใช้

ต้นทุนของแต่ละภาคส่วนอย่างคุ้มค่าและด�าเนิน

การร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

          กลุ่มงานหรือกลุ่มกิจการที่เป็นเป้าหมาย

การด�าเนินงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนตามกรอบคิด  

ของคณะท�างานการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและ

ประชารัฐ และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จ�ากัด            

มี 3 กลุ่ม คือ การเกษตร การแปรรูป (SME / 

OTOP) และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 การเกษตร เป็นการสนับสนุนการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน อาจ

เป็นพืชผลจากไร่ นา สวน ผลิตภัณฑ์ประมง 

ปศุสัตว์ ที่ผูกโยงกับอัตลักษณ์ คุณค่าในทางหนึ่ง

ทางใด เช่น ประวัติศาสตร์ชุมชน หรือวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน สายพันธุ ์ที่เป็น

เอกลักษณ์ รสชาติที่โดดเด่น เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีดี

ต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย ปลูกหรือเลี้ยง

ด้วยระบบอินทรีย์ การดูแลเป็นพิเศษโดยใส่ใจ

ต่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค รวมทั้งการดูแล

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น สามารถผูกเรื่องเป็นต�านาน

เรือ่งเล่าให้เหน็คณุค่าท่ีแตกต่างได้ เพือ่สร้างมลูค่า

เพิม่ของผลติภณัฑ์เกษตรจากระบบคณุภาพต่างๆ 
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เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  

(PGS : Participatory guarantee system) 

มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี ท่ีพฒันาข้ึนโดยสหพันธ์

เกษตรอนิทรย์ีนานาชาต ิ (IFOAM : International 

Federation of Organic Agriculture Movements) 

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP : 

Good Agriculture Practices) มาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหาร (มาตรฐาน “Q”) เป็นต้น 

รวมถึงการสะสมชื่อเสียงของเกษตรกรในการ

ดูแลผลิตภัณฑ์ของตนให้ดีพร้อมในทุกด้านอย่าง

สม�่าเสมอ

 การแปรรูป (SME / OTOP) เป็นการส่ง

เสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท่ีมีอยู่ใน

พื้นที่ ทั้งที่เป็น ผลิตภัณฑ์เกษตรทุกกลุ่ม (เกษตร 

ปศุสัตว์ ประมง) วัตถุดิบจากธรรมชาติอ่ืนท่ีมี

อยู่ในพื้นที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการ

แปรรูป ถนอมอาหารหรือปรับปรุงรสชาติใน

แบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป การผลิตงานฝีมือ

จากทักษะภูมิปัญญาชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน เป็น

ข้าวของเครื่องใช้ ประดับตกแต่ง เครื่องแต่งกาย 

ของฝากของทีร่ะลกึ ซึง่ปรบัเปลีย่นจากผลติภัณฑ์

ชุมชนที่ผลิต เพื่อบริโภค เพื่อใช้ในครัวเรือน ใน

ชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจาก

ภายนอกจนสามารถเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและ

สร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้มากข้ึน ตัวอย่าง 

ที่เด่นชัด คือ ผลิตภัณฑ์โอทอป ผลิตภัณฑ์จาก 

ผูป้ระกอบการ SME หลายรายทีเ่ตบิโตอย่างมาก

จากการพฒันาคณุภาพ มาตรฐานการผลติ การท�า

บรรจภุณัฑ์ การจดัการทางการตลาดท่ีเหมาะสม 

 การท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นการส่ง

เสริมให้ชุมชนได้ประโยชน์จากการจัดการท่อง

เที่ยวของชุมชนเอง ทั้งที่ เป ็นการท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ชุมชนมีอยู่ หรือ 

การท่องเที่ยวที่ชุมชนสร้างขึ้นเช่ือมโยงกับการ

สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา การ

ประกอบอาชีพ วิถีชีวิตพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะถิ่น เป็นต้น โดยสร้างความเชื่อมโยง

กจิกรรมการท่องเทีย่วเข้าด้วยกนั คอื มแีหล่งท่อง

เที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยวมีบริการมัคคุเทศก ์
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น�าเที่ยวมีร้านอาหารหรือบริการตามสั่ง มีบริการ

ที่พักและสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นที่เหมาะสม 

เช่น จักรยานหรือเรือให้เช่า มีผลิตภัณฑ์ชุมชน

ที่น่าสนใจ มีร้านจ�าหน่ายของฝากของที่ระลึก  

รวมทัง้ระบบการจดัการท่องเทีย่วของชมุชน เช่น 

โปรแกรมน�าเที่ยว ราคา สถานที่ติดต่อ การรักษา

ความปลอดภัยการรกัษาพยาบาลพืน้ฐาน ซึง่เป็น

ไปตามศักยภาพของชุมชนและควรต้องมีความ

พร้อมทีเ่อือ้ต่อการท่องเทีย่วอยูพ่อสมควร เพือ่ให้

มแีรงดงึดดูนกัท่องเทีย่วเข้ามาเทีย่ว มาใช้บรกิาร

และจับจ่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 รูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีบริษัท

ประชารัฐรักสามัคคี จ�ากัด ด�าเนินการ คือ การ

เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาตลอดเส้นทางของ

กระบวนการด�าเนนิธรุกจิแก่ชมุชนและผูป้ระกอบ

การกลุ่มเป้าหมาย จากต้นทาง กลางทาง และ 

ปลายทาง รูปธรรมหนึง่ คอื การพฒันาแผนธรุกิจ

ทีค่าดหวงัประสทิธผิลในการสร้างรายได้เพิม่ของ

ชมุชนและกจิการทัง้ 3 กลุม่งาน ทีบ่รษิทัฯ เข้าไป

ร่วมพัฒนา ครอบคลุม การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 

การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารเพื่อ

สร้างการรบัรูท้ีย่ัง่ยนื และ การบรหิารจดัการ โดย

ในส่วนของการขายสินค้าและบริการอาจเป็นไป

ได้ในกรณีที่เป็นการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย

การจัดจ�าหน่าย การจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะ

เป็นไปต่อเมื่อไม่เป็นการขายสินค้าแข่งกับชุมชน 

ผูป้ระกอบการในพืน้ทีแ่ละเป็นไปตามผลสรปุจาก

การหารือร่วมกันในการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ และการสนับสนุน

ตามอ�านาจหน้าที่ของคณะท�างานขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับ

จังหวัด

         การเข้าถึงปัจจัยการผลิต หมายถึง การ

เข้าถึงทั้งด้านทรัพยากรและโอกาสในการเข้าถึง 

แหล่งทุน

 การสร้างองค์ความรู้ หมายรวมถึง ท้ัง

ความรูจ้ากในชมุชนและการส่งเสรมิความรูใ้นการ

ผลิตและพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ต่อยอด

 การตลาด มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการ

พัฒนาแบบบูรณาการ ต้ังแต่การวิเคราะห์ตลาด       

ไปจนถึงช่องทางการขายใหม่ ๆ

 การสือ่สารเพือ่สร้างการรบัรูท้ีย่ัง่ยนื เพือ่

ส่งเสริมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและความ

เป็นชุมชน ตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่ชุมชนมีอยู่ 

คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างความยอมรับ

โดยเป็นผู้บริโภคและใช้สินค้าที่ผลิตได้ การช่วย

สร้างการยอมรับในตราสินค้า (การสร้างแบรนด์ 

:  Branding) และหาช่องทางการประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ

 การบริหารจัดการ ในท่ีนี้ครอบคลุมถึง 

ทั้งด้านต้นทุน บัญชี และการบริหารความเสี่ยง

         ในกระบวนการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน เปรียบ

กระบวนการขับเคลื่อนดังกล่าว เสมือนฟันเฟือง 

ของกลไกการท�างานของเคร่ืองจักรที่ต้องสอด

ประสานเก้ือหนุนกัน ส่งผลต่อกันและกัน โดย

ทั้ง 5 ฟันเฟือง จะขับเคลื่อนไปด้วยรูปแบบของ

วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) 

 เนื่องจากวัตถุประสงค์ส�าคัญของการ

สานพลังประชารัฐ คือ การลดความเหลื่อมล�้า 

พัฒนาคุณภาพคน และการเพ่ิมความสามารถ

ในการแข่งขัน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

และประชารัฐ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนมากอยู่ใน

ชมุชนชนบทและมอีาชพีพืน้ฐานด้านเกษตรกรรม 

เป้าหมายมุ่งเน้นที่การสร้างอาชีพ รายได้เพิ่มขึ้น 
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และประชาชนมีความสุข จึงยึดถือชุมชนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาในการส่งเสริมอาชีพเพื่อ

สร้างรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

                ในทางปฏิบัต ิการจดัตัง้บรษิทัประชารฐั  

รักสามัคคีฯ ด�าเนินการใน 2 ระดับ คือ การจัดตั้ง

บรษัิทประชารฐัรกัสามคัคีฯ ในระดบัจงัหวดั โดย

คณะท�างาน E3 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งบริษัทฯ 

ขึ้นในทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จึงมี

แผนการจัดตั้ง รวม 76 จังหวัด ก�าหนดแผนการ

จัดตั้ง แบ่งเป็น 4 ระยะ โดยจังหวัดที่มีแผนจัดตั้ง 

ในระยะที่ 1 – 3 เป็นจังหวัดท่ีคณะท�างาน 

E3 เลือกเป็นจังหวัดตัวแทนกลุ่มจังหวัดๆ ละ  

1 จังหวัด รวม 18 จังหวัด เพื่อกระจายพื้นที่และ

การเรียนรู้ในการพัฒนาการด�าเนินงานวิสาหกิจ

เพื่อสังคมให้เป็นไปโดยทั่วถึง ดังนี้ 

 ระยะที ่1 ก�าหนดแผนจดัต้ังภายในเดอืน

เมษายน 2559 มี 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด

ภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัด

เพชรบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์

 ระยะที่ 2 ก�าหนดแผนจัดต้ังภายใน

เดือนมิถุนายน 2559 มี 6 จังหวัด ประกอบ

ด้วยจังหวัดชุมพร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดน่าน 

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด

อุบลราชธานี

 ระยะที ่3 ก�าหนดแผนจดัตัง้ภายในเดอืน

กันยายน 2559 มี 7 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด

สระบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด

สกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดกาญจนบุรี และ

จังหวัดตราด

          ระยะที่ 4 คือ 58 จังหวัดที่เหลือ นอกจาก

จังหวดัในระยะที ่1 – 3 ก�าหนดแผนจัดต้ังภายใน

เดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้ หากจังหวัดใดมีความ

พร้อมจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทก่อนก�าหนด

ระยะเวลาตามแผนก็ให้ด�าเนินการได้

 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ในระดับ

จังหวัด ก�าหนดแนวทางการจดทะเบียนจัดต้ัง

บรษิทั ด้วยทนุจดทะเบียน ประมาณ 1 – 5 ล้านบาท 

แต ่ ในทางปฏิบั ติ จ ากการ เ รี ยน รู ้ ร ่ วมกัน 

และมีการหารือจากหลายฝ่ายเห็นว่าทุนจด

ทะเบียนที่ เหมาะสมในการเริ่มกิจการควร 

อยู่ที่ ราว 4 ล้านบาท จึงเป็นที่มาว่า  ณ ปัจจุบัน  

(11 สิงหาคม 2559) มีจังหวัดที่สนับสนุนการ

จัดต้ังบริษัทฯ เพ่ือเป็นกลไกขับเคล่ือนแล้ว  

18 จังหวัดหรือบริษัท โดยมีทุนจดทะเบียน  

4 ล้านบาท ทุกจังหวัดมีการช�าระทุนค่าหุ้นเมื่อ

วันจดจัดตั้งท่ี ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

โดยบางจังหวัดเรียกทุนช�าระที่ร้อยละ 100 ทั้งนี้  

มีเอกชนส่วนกลางที่ร่วมลงทุนถือหุ้นต้ังแต่แรก 
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จดัตัง้บรษิทั ในทกุจงัหวัด คอื บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 

จ�ากัด (มหาชน) ร่วมถือหุ้นบริษัท (จังหวัด) ละ  

1 ล้านบาท และ ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 

ร่วมถือหุ้น บริษัท (จังหวัด) ละ 390,000 บาท 

ร่วมด้วยกับเอกชนอื่นทั้งในส่วนกลางและแต่ละ

พื้นที่จังหวัดอีกจ�านวนหนึ่ง

 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการจัดตั้งบริษัท

ประชารัฐรักสามัคคี ในระดับประเทศ ใช้ช่ือว่า 

“บรษัิท ประชารฐัรกัสามคัค ี(ประเทศไทย) จ�ากดั” 

จดทะเบยีนจดัต้ังบรษิทั เมือ่วนัท่ี 29 เมษายน 2559 

มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

 จากการท�างานร่วมกันระหว่างทีมงาน

ภาครัฐและทีมงานภาคเอกชน ในส่วนกลาง 

และระหว่างทีมงานส่วนกลางกับคณะท�างาน 

ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ

ประชารัฐ ระดับจังหวัดและภาคีการพัฒนา

ในแต่ละจังหวัด การประชุมร่วมกันและการ 

ออกเยี่ยมกิจกรรมของชมุชน กลุม่ผูป้ระกอบการ

ในชุมชนจ�านวนมากได้มโีอกาสเรยีนรูแ้ลกเปลีย่น 

ความคิดเห็นระหว่างกัน ทีมงานขับเคลื่อน 

ส่วนกลางสรุปความเห็นว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานในการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากผ่านแนวคิดการด�าเนินงาน 

สานพลงัประชารฐั โดยมกีารจดัตัง้บรษิทัประชารฐั 

รักสามัคคี จ�ากัด เป็นกลไกขับเคลื่อน ของแต่ละ

จังหวัด มีอยู่ 4 ประเด็น คือ

 1) ทั้ง 3 ภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน) ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง

 2)  มชีมุชนเป็นหลกัในการขบัเคลือ่นและ

ช่วยเลอืกกลุม่เป้าหมายท่ีต้องการความช่วยเหลอื

ที่มีความเข้าใจแนวทางการด�าเนินงานวิสาหกิจ

เพื่อสังคมและวิธีการพัฒนาร่วมกันสู่เป้าหมายที่

ก�าหนด และมีความพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วม

 3) มีผู้จัดการบริษัท หรือ CEO ที่เป็น 

นักบริหารที่ดีเป็นที่ยอมรับและมีจิตอาสาที่จะ

ท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 4) จังหวัด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด และ

หน่วยงานภาคีในจังหวัดให้การสนับสนุนการ 

ขับเคลื่อนโดยใช้ศักยภาพของจังหวัด

 ในทางนโยบาย รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

มหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) ในฐานะ

หัวหน้าทีมภาครัฐของคณะท�างานการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ได้ให้

แนวทางการด�าเนินงานโดยสั่งการเน้นย�้าถึง

การมอบหมายให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องส่ง

เสริมการใช้บทบาทของคณะท�างานขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

ระดับจังหวัดให้เต็มท่ี ท้ังการสร้างความเข้าใจ

ต่อทุกภาคส่วน การประสานความร่วมมือกัน

ระหว่างจังหวัด หน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

สนบัสนนุให้มกีารจดัตัง้บรษิทัประชารฐัรักสามัคคี  

(ชื่อจังหวัด) (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ขึ้นเป็น

กลไกการด�าเนินงานวิสาหกิจเพ่ือสังคมตาม

วัตถุประสงค์การด�าเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากและประชารัฐ ให้แล้วเสร็จทุกจังหวัด

ตามแผนที่ก�าหนด โดยในกรณีที่จังหวัดมีความ

พร้อมในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ได้ก่อน

แผนที่ก�าหนดไว้ก็ให้ด�าเนินการได้ และในส่วน

ของจังหวัดที่จัดต้ังบริษัทฯ ข้ึนแล้ว บริษัทฯ  

ก็มีภารกิจต่อเนื่องที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากตามเจตนา จงึจ�าเป็นต้องมกีาร

ประสานงานกับทั้งคณะท�างานขับเคลื่อนฯ ที่มี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลัก ร่วมกับภาคส่วน

ต่างๆ ในคณะท�างานฯ 
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และบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการบริหารและ 

ผู้จัดการบริษัท เพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนา 

ชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

ทั้ง 3 กลุ่มงาน (เกษตร แปรรูป และ ท่องเที่ยว

โดยชุมชน) ที่เริ่มต้นพัฒนาในรุ่นแรก ให้มีการ

วิเคราะห์ต้นทุน ศักยภาพ จัดท�าแผนธุรกิจ 

ประเมินความเป็นไปได้ของแผนตามหลักธุรกิจ 

ก�าหนดแผนปฏิบัติการพร้อมท้ังช่วยประสาน

การปฏิบัติในระยะเริ่มแรก ทั้งน้ี ภายในกรอบ

บทบาทหน้าที่ที่กระท�าได้ และควรระมัดระวัง

ว่า เม่ือจัดตั้งบริษัทฯ แล้ว บทบาทใดที่เป็น

อ�านาจหน้าที่ของบริษัทฯ โดยตรงซึ่งเป็นการ

ด�าเนินการในทางธุรกิจในรูปแบบบริษัท สร้าง

ความส�าเร็จ มีความคุ้มค่ามีก�าไรเพื่อให้บริษัท

ยังด�ารงกิจการอยู่ได้พร้อมกับยังสามารถให้การ

สนับสนุน พัฒนาธุรกิจของชุมชน กลุ่มกิจการ  

ผู ้ประกอบการในชุมชนได ้อย ่ างต ่อ เนื่ อง  

มีความยัง่ยืนทัง้การบรหิารจัดการภายในและการ

สร้างประโยชน์เพื่อสังคมตามวัตถุประสงค์การ 

จัดตัง้ และบทบาทใดทีเ่ป็นการสนบัสนนุทีส่มควร 

เป็นอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานท้ังภาครัฐและ

เอกชน ประชาสังคม มีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ เอื้อต่อการ

ท�างานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ที่ตั้งขึ้น 

โดยไม่เป็นการเอ้ือที่ขัดกับระเบียบ กฎหมาย  

ก็ให้พิจารณาสนับสนุนได้ 

สรุป 

 อาจให้บริการแก่ชุมชนได้จ�ากัดจ�านวน

และน้อยกว่าความต้องการการพัฒนาของชุมชน 

จงึให้จงัหวดัใช้บทบาทของคณะท�างานขบัเคลือ่น

การพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั ระดับ

จงัหวดั ประสานพลงัการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก

กับภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดและใช้แนวทางการ

ด�าเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมตามแบบที่คณะ

ท�างานฯ ได้พัฒนาไว้ ประกอบด้วย 1 เป้าหมาย 

คือ การสร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชนมี

ความสุข 3 กลุ่มงาน คือ การเกษตร การแปรรูป  

(SME/OTOP) และการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 

5 กระบวนการหรือฟันเฟือง จากต้นทาง กลาง

ทาง ถงึปลายทาง ด�าเนนิการเต็มพืน้ที ่76 จงัหวดั 

ทั้งนี้โดยน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นหลักการส�าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มศักยภาพของจังหวัด

 นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยยงัมอบนโยบายอกีว่า โดยศกัยภาพและ

บทบาทหน้าทีข่องจังหวดัยงัมคีวามรบัผดิชอบต่อ

กลุ่มเป้าหมายทั้งชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการอีก

มากท่ีต้องการโอกาสในการพัฒนา แต่ยงัไม่ได้เข้า

ร่วมกระบวนการพฒันาร่วมกบับรษิทัฯ ในโอกาส

แรก  ในระยะแรกตั้งบริษัท และโดยก�าลังของบ

ริษทัฯ โดยเฉพาะด้านก�าลังคนทีจ่ะท�างานในช่วง

แรกนี้ก็ยังไม่มากนัก
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               ประเทศไทย งำนที่ดินปรำกฏเริ่มแรก

ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นรำชธำนี ในรัชกำลของ

พ่อขนุรำมค�ำแหง ซึง่ทรงด�ำเนนิรฐัประศำสโนบำย

ส่งเสรมิเศรษฐกิจเกีย่วกบักำรท�ำประโยชน์ในทีด่นิ 

เพ่ือให้ได้พืชผลมำเป็นปัจจัยในกำรบริโภคและ

อปุโภคพอควรแก่ระดบักำรครองชีพ ในสมยัน้ัน เมือ่

ราษฎรเข้าบกุเบกิหักร้างถางพงในทีด่นิจนเพาะปลกู 

ได้ผลได้ประโยชน์แล้ว ก็โปรดให้ที่ดินนั้นๆ เป็น

กรรมสทิธิข์องผูอ้อกแรงออกทนุไป ดังปรากฏในหลกั

ศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า “ฯลฯ สร้างป่าหมากป่าพลู 

ทั่วเมืองทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าคาง 

(ขนุน) ก็หลายในเมืองนี้  หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ 

หมากขามกห็ลายในเมอืงน้ีใครสร้างได้ไว้แก่มนั ฯลฯ”  

 

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเดินสำ รวจ
ออกโฉนดที่ดินด้วยนโยบายประชารัฐ

กรมที่ดิน

กระทรวงมหาดไทย

 สมัยกรุงศรีอยุธยำ ได้จัดแบ่งองค์การ

บริหารออกเป็นรูปจตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา 

ประจ�าอยูส่่วนกลาง การจดัเรือ่งทีด่นิขึน้อยูแ่ก่กรมนา 

ในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) 

(พ.ศ. 1903) ต�าแหน่งเสนาบดีกรมนามีช่ือเรียก

ว่า “ขุนเกษตราธิบดี” ในแผ่นดินสมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991) เรยีกว่า “พระเกษตราธิบด”ี  

ในแผ่นดนิพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2175) เรียกว่า 

“เจ้าพระยาพลเทพเสนาบดีศรไีชยนพรตัน์เกษตราธบิดี 

อภัยพิริยะปรากรมพาหุ” นามเจ้าพระยาพลเทพ

นี้ใช้อยู่จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และในสมัยนี้มี

กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จซึ่งตราขึ้นใช้บังคับตั้งแต่

แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดี ท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง)  

บทที่ 35, 42 และ 43 เป็นแม่บทส�าหรับด�าเนินการ 
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สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

สมัยรัชกำลที่ 1 – 2 งานที่ดินยังคงยึดหลักการตาม

กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ

สมัยรัชกำลที่ 3 มีการออกหนังสือส�าหรับที่บ้าน 

เพื่อระงับข้อพิพาทการรุกล�้าเขตกัน

สมยัรชักำลที ่4 มกีารประกาศขายฝากและจ�าน�าที่

สวน ทีน่า และมกีารออกตราแดง ในเขตจงัหวดักรงุเก่า 

(จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ ่างทอง 

จังหวดัลพบรุ ีจงัหวดัสพุรรณบรุ)ี เป็นหลกัฐานแสดง

ว่ามีผู้มีชื่อเป็นเจ้าของและใช้ในการเก็บภาษีที่นา

สมัยรัชกำลที่ 5  มีการออกหนังสือส�าคัญชนิดต่างๆ 

เพิม่ขึน้อกีหลายชนดิ เช่น โฉนดสวน ใบตราจอง เพือ่

ประโยชน์ในการเก็บภาษีค่านา ต่อมามีปัญหาเรื่อง

กรรมสิทธ์ิท่ีดินสู่ศาลบ่อยข้ึน เพราะหนังสือส�าคัญ

ที่เจ้าหน้าที่ผู ้เก็บภาษีอากรออกให้เจ้าของที่ดิน 

ยดึถอื ไว้นัน้ไม่อาจระงบัข้อพพิาทโต้แย้งได้ เนือ่งจาก

มีข้อความไม่กระจ่างว่าผู้ใดมีสิทธิอยู่ในที่ดินเพียงใด

อย่างใด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงประสบถึงความเดือดร้อนของราษฎรในกรณี 

ดงักล่าว จงึได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวง

เกษตรพาณิชยการ จัดด�าเนินงานเรื่องสิทธิในที่ดิน

ให้รัดกุมข้ึน ต่อมากระทรวงเกษตรพาณิชยการ 

ถูกยกเลิกไป ได้สถาปนากระทรวงเกษตราธิการข้ึน

ใหม่ โปรดเกล้าฯ  ให้เจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ 

มาด�ารงต�าแหน่งเสนาบดี เมื่อวันที่ 2 กันยายน ร.ศ. 

118 (พ.ศ. 2442) และโปรดเกล้าฯ ให้พระยาประชาชีพ

บรบิาล (ผึง่ ชูโต) เป็นข้าหลวงเกษตร ออกไปด�าเนนิการ 

ออกโฉนดท่ีดิน โดยให้อยู ่ ในบังคับบัญชาของ

เทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า ข้าหลวงเกษตรพร้อม

ด้วยเจ้าพนกังานกรมแผนทีไ่ด้เริม่ออกเดนิส�ารวจเป็น 

ครัง้แรก  เมือ่วนัท่ี 7 มถุินายน ร.ศ. 120 (พ.ศ.  2444)  

โดยโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้ผู้ที่ถือโฉนดที่ดินเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โฉนด

ทีด่นิฉบบัแรกเป็นของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาจฬุาลงกรณ์พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ออกเมื่อ 

วันท่ี 1 ตุลาคม ร.ศ.120 (พ.ศ. 2444) ท่ีต�าบล

บ ้านแป ้ง อ�าเภอพระราชวัง จังหวัดกรุงเก ่า 

(พระนครศรีอยุธยา)  เนื้อที่ 89 - 1 - 52 ไร่ มีการ

ออกโฉนดตราจองเป็นหนังสือส�าคัญส�าหรับที่ดิน

ที่ได้ท�าประโยชน์แล้ว ปัจจุบันยังคงมีอยู ่ในเขต

มณฑลพิษณุโลก คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร 

จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย ได้มีการจัดตั้ง 

หอทะเบียนท่ีดินแห่งแรก คือ หอทะเบียนมณฑล 

กรงุเก่า ท่ีสภาคารราชประยรูในพระราชวังบางปะอนิ 

โดยก�าหนดให้มีการจัดที่ดินซึ่งยังรกร้างเป็นท�าเล

เปล่าให้ราษฎร เข้ากันสร้างให้มีประโยชน์ขึ้น 
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เมือ่วนัที ่ยีสิ่บสาม เดือนหก รตันโกสนิทรศก 120 ซ่ึง

ตรงกับวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2444 และหลังจาก

ได้มีการจัดตั้งหอทะเบียนขึ้นแล้วก็ได้มีการสถาปนา  

กรมทะเบียนที่ดิน หรือกรมที่ดินปัจจุบันข้ึนใน 

กระทรวงเกษตราธิการ เมือ่วนัที ่สบิเจ็ด เดือนสิบเอด็ 

รัตนโกสินทรศก 120 ซึ่งตรงกับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2444 (การนับวันเดือนปีของปฏิทินก่อนปี 

พ.ศ. 2483 ให้นับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี

เป็นวันขึ้นปีใหม่ ดังน้ันเดือนเมษายนจึงเป็นเดือน

ที่หนึ่งของปีปฏิทิน และเดือนมีนาคม จึงเป ็น

เดือนที่สิบสองของปีปฏิทิน จึงเห็นได้ว่าการจัด

ตั้งหอทะเบียนที่ดินน้ัน ได้จัดต้ังขึ้นก่อนการจัดต้ัง 

กรมที่ดิน) มีการออกพระราชบัญญัติออกโฉนด

ที่ดิน ร.ศ.127 (พ.ศ. 2451) ซึ่งได้รวบรวมการ

ด�าเนินการเร่ืองที่ดิน แต่ด้ังเดิมหลายฉบับไว้เป็น

ฉบับเดียว และถือเป็นมูลฐานของกฎหมายเกี่ยวกับ

การออกโฉนดที่ดินต่อมา และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

เป็นพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดินอีกหลายฉบับ 

ฉบับสุดท้าย คือ พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน   

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2479 ซึ่งได้วิวัฒนาการจนเป็น

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ใช้บังคับเกี่ยวกับ 

การออกโฉนดที่ดินและหนังสือแสดงสิทธิ ในท่ีดิน

ต่างๆ สืบมาจนถึงปัจจุบัน 

 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน 

ท�ากินของประชาชนก็มีมาอย่างต่อเน่ือง และการ

แก้ไขปัญหาที่ดินเร่ืองท�ากินและลดการบุกรุก 

แผ้วถางป่า รวมถึงเข้าไปท�ากินในที่ดินของรัฐก็มีอยู่ 

เช่นกัน ท�าให้การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลแต่ละ

ยุคสมัย มีการด�าเนินการแตกต่างกันไป จึงท�าให้

ประเทศไทยมีเอกสารที่ใช้ในการยืนยัน สิทธิครอบ

ครองในทีดิ่นของประชาชนมมีากมายหลายประเภท

ด้วยกัน ในส่วนของกรมที่ดิน ได้แก่

 แบบแจ้งกำรครอบครองทีดิ่น (ส.ค. 1)  คอื

ใบแจ้งการครอบครองท่ีดินเป็นหลักฐานว่าผู้ครอบ

ครองเป็นผูแ้จ้งว่าตนครอบครองท่ีดนิแปลงใดอยู ่(แต่

ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค. 1 อีกแล้ว) ส.ค. 1 ไม่ใช่

หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทาง

ราชการออกให้เพียงแต่เป็นการแจ้งการครอบครอง

ที่ดินของราษฎรเท่านั้น ดังนั้นตามกฎหมายที่ดินที่มี 

ส.ค. 1 จึงท�าการโอนกันได้เพียงแต่แสดงเจตนาสละ

การครอบครองและไม่ยึดถือพร้อมส่งมอบให้ผู้รับ

โอนไปเท่านั้น ก็ถือว่าเป็นการโอนกันโดยชอบแล้ว 

 ผูม้ ีส.ค. 1 มสีทิธนิ�ามาขอออกโฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอื

รับรองการท�าประโยชน์  (น.ส. 3 น.ส. 3 ก. หรือ 

น.ส. 3 ข) ได้ ในปัจจุบันหากมีผู้น�าหลักฐาน ส.ค. 1 

มาขอออกโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรอง การท�า

ประโยชน์พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะออกโฉนดท่ีดินหรือ

หนังสือรับรองการท�าประโยชน์ให้ได้ต่อเมื่อศาล

ยุติธรรมได้มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งถึงที่สุดว่าผู้นั้น

เป็นผูซ้ึง่ได้ครอบครองและท�าประโยชน์ในทีด่นิ  โดย

ชอบด้วยกฏหมายอยู่ก่่อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ี

ดนิใช้บงัคบั (มาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่

เติมประมวลกฎหมายที่ดิน) (ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2551)

         ใบจอง (น.ส. 2) ใบจอง คือ หนังสือที่ทาง

ราชการออกให้เพื่อเป็นการแสดงความยินยอมให้

ครอบครองท�าประโยชน์ ในทีด่นิเป็นการชัว่คราว ซึง่

ใบจองนีจ้ะออกให้แก่ราษฎรทีท่างราชการได้จดัท่ีดนิ

ให้ท�ากินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งทางราชการ

จะมีประกาศเปิดโอกาสให้จับจองเป็นคราวๆ ใน

แต่ละท้องท่ีและผู้ต้องการจับจองควรคอยฟังข่าว

ของทางราชการ ผู้มีใบจองจะต้องเริ่มท�าประโยชน์

ในทีด่นิให้แล้วเสรจ็ภายใน 7 เดอืน ต้องท�าประโยชน์

ในที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับต้ังแต่วันที่ได้

รับใบจองและจะต้องท�าประโยชน์ให้ได้อย่างน้อย 

ร้อยละ 75 (3 ใน 4) ของทีด่นิทีจ่ดัให้ ทีด่นิทีม่ใีบจอง

นี้จะโอนให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะตกทอดทาง
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มรดก เมื่อท�าประโยชน์ตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว มี

สิทธิน�าใบจองน้ันมาขอออกหนังสือรับรองการท�า

ประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก. หรือ น.ส.3 ข) หรือโฉนด

ทีด่นิได้ แต่หนังสอืรบัรองการท�าประโยชน์หรอืโฉนด

ทีด่นิน้ันจะต้องตกอยูใ่นบงัคบัห้ามโอนตามเงือ่นไขท่ี

กฎหมายก�าหนด

        หนังสือรับรองกำรท�ำประโยชน์ (น.ส. 3  

น.ส. 3 ก. และ น.ส. 3 ข) หมายความว่าหนังสือ

รับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ท�าประโยชน์ใน

ทีด่นิแล้ว น.ส. 3 ออกให้แก่ผูค้รอบครองทีดิ่นทัว่ๆ ไป 

ในพ้ืนทีท่ีไ่ม่มรีะวาง มลีกัษณะเป็นแผนทีร่ปูลอยไม่มี

การก�าหนดต�าแหน่งที่ดินแน่นอน หรือออกในท้องที่ 

ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้

ประกาศยกเลิกอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตาม

ประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอ�าเภอ 

หรือปลัดอ�าเภอ ผู ้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอ  

(นายอ�าเภอท้องท่ีเป็นผู้ออก) น.ส. 3 ก. ออกใน 

ท้องที่ที่มีระวางรูปถ ่ายทางอากาศ โดยมีการ

ก�าหนดต�าแหน่งท่ีดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ  

(นายอ�าเภอท้องทีเ่ป็นผู้ออกให้) และ น.ส. 3 ข. ออกใน 

ท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ และรัฐมนตรี

ได้ประกาศยกเลกิอ�านาจหน้าทีใ่นการปฏบิติัการตาม

ประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอ�าเภอ

หรือปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอแล้ว 

(เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นผู้ออก)

        ใบไต่สวน (น.ส. 5) คือ หนังสือแสดงการ

สอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดินเป็นหนังสือแสดงให้

ทราบว่าได้มีการสอบสวนสิทธิในที่ดินแล้ว สามารถ

จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ใบไต่สวน

ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสทิธิ ์แต่สามารถจดทะเบยีน

โอนให้กนัได้ ถ้าทีด่นิมใีบไต่สวนและมหีนงัสอืรบัรอง

การท�าประโยชน์แสดงว่าท่ีดินนั้นนายอ�าเภอได้

รับรองการท�าประโยชน์แล้ว เมื่อจดทะเบียนโอนจะ

ต้องจดทะเบียนในหนังสือรับรองการท�าประโยชน์

ก่อน แล้วจึงมาจดแจ้งหลังใบไต่สวน แต่ถ้าใบไต่สวน

มแีบบแจ้งการครอบครองท่ีดนิ (ส.ค. 1) หรอืไม่มหีลกั

ฐานท่ีดนิใด ๆ  และเป็นท่ีดนิท่ีนายอ�าเภอยังไม่รบัรอง

การท�าประโยชน์ จะจดทะเบียนโอนกันไม่ได้ เว้นแต่

เป็นการจดทะเบียนโอนมรดก

        โฉนดที่ดิน คือ หนังสือส�าคัญแสดงกรรมสิทธิ์

ในทีด่นิ ซึง่ออกให้ตามประมวลกฎหมายทีด่นิปัจจบุนั 

นอกจากนี้ ยังรวมถึงโฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง 

และตราจองท่ีว่า “ได้ท�าประโยชน์แล้ว” ซึ่งออก

ให้ตามกฎหมายเก่า แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกัน  

ผูเ้ป็นเจ้าของทีด่นิ ถอืว่ามกีรรมสทิธิใ์นทีด่นินัน้อย่าง

สมบูรณ์ เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากท่ีดิน มีสิทธิ

จ�าหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับ

ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรมทีด่นิได้ก�ำหนดแบบโฉนดทีด่นิรวม 6 แบบ คอื

 1.  แบบโฉนดท่ีดนิ น.ส. 4 ก. เป็นแบบโฉนด

ที่ดินที่ออกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2497) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล

กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ซ่ึงต่อมาถูกยกเลิก 

โดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2510) ออกตาม

ความในพระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่นิ  

พ.ศ.2497 

 2. แบบโฉนดท่ีดิน น.ส. 4 ข. เป็นแบบ 

โฉนดที่ดินที่ ออกโดยกฎกระทรวงฉบับที่  5  

(พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดนิ พ.ศ. 2497 ซ่ึงต่อมาถูก

ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2510) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย

ท่ีดนิ พ.ศ. 2497 

 3. แบบโฉนดท่ีดนิ น.ส. 4 ค. เป็นแบบโฉนด

ที่ดินที่ออกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2497) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล

กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ซ่ึงต่อมาถูกยกเลิกโดย
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2510) ออกตาม

ความในพระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่นิ  

พ.ศ. 2497

  4. แบบโฉนดที่ดิน น.ส. 4 เป็นแบบโฉนด

ที่ดินที่ออกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2510) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล

กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งต่อมาถูกยกเลิกโดย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2529) ออกตาม

ความในพระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่นิ  

พ.ศ. 2497 

 5. แบบโฉนดทีด่นิ น.ส. 4 ง. เป็นแบบโฉนด

ที่ดินที่ออกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2514) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล

กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งต่อมาถูกยกเลิกโดย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2529) ออกตาม

ความในพระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่นิ  

พ.ศ. 2497 

 6. แบบโฉนดที่ดิน แบบ น.ส. 4 จ. เป็น

แบบโฉนดทีดิ่นทีอ่อกครัง้แรกโดยกฎกระทรวง ฉบบั

ที่ 34 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ให้ใช้ประมวลกฎหมายทีดิ่น พ.ศ. 2497 และถงึแม้ว่า

กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2529) ฯ ต่อมาจะ

ได้ถกูยกเลกิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่43 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล

กฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 แล้วกต็ามแต่กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)ฯ ซึ่งใช้บังคับอย่ใูนปัจจุบัน

ยังคงใช้โฉนดที่ดินตามแบบ น.ส. 4 จ. อยู่             

 ภ ำ ร กิ จ ข อ ง ก ร ม ท่ี ดิ น ที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง 

อีกอย่ำงหนึ่ง คือ การการออกหนังสือแสดงสิทธิ 

ในที่ดินให้ราษฎร กรมที่ดินจึงจัดท�าโครงการเดิน

ส�ารวจออกโฉนดที่ดินขึ้น เพื่อตอบสนองความ

ต้องการโฉนดที่ดินของประชาชน และตามนโยบาย

ของรฐับาล มาตัง้แต่ พ.ศ. 2477 จนถงึปัจจบุนั ได้แก่

 - โครงการเดินส�ารวจออกโฉนดที่ดิน

และสอบเขตที่ดินทั้งต�าบล โดยใช้งบประมาณของ 

กรมที่ดิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2447 - 2551  

ผลการด�าเนนิงานรวมท้ังสิน้ 1,477,342 แปลง เนือ้ท่ี 

6,268,201 ไร่  

 - โครงการเดนิส�ารวจออกออกหนงัสอืรบัรอง

การท�าประโยชน ์  (น.ส. 3 ก. )  ท่ัวประเทศ 

ตั้ งแต ่ป ี งบประมาณ พ.ศ .  2515 -  2542  

ผลการด�าเนนิงานรวมท้ังสิน้ 7,611,995 แปลง เนือ้ท่ี 

48,821,856 ไร่ 

 - โครงการพัฒนากรมที่ดินและเร่งรัดการ

ออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 20 ปี 

(พ.ศ. 2528 – 2547) ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525 – 

2529) ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) และฉบับ

ที ่7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ก�าหนดให้มกีารกระจาย 

การถือครองที่ดินให้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการเร่งรัด

การออกโฉนดที่ดิน เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้มีการลงทุน

และพฒันาประสทิธภิาพการผลติให้สงูขึน้ กระทรวง

มหาดไทย จึงรับนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติดังกล่าว มอบให้กรมที่ดินด�าเนิน

การโดยเห็นว่าการกระจายการถือครองท่ีดินและให้

กรรมสิทธิ แก่ราษฎรจะช่วยมีการลงทุนและพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น ท�าให้ราษฎรมีฐานะ

ทางเศรษฐกิจดีขึ้นมีความรักหวงแหนในที่ดิน ส่งผล 

ให้เกิดความสงบร่มเย็น ไม่มีโจรผู ้ร ้าย หรือมี 

ก็น้อยลง สังคม เศรษฐกิจการเมือง การปกครอง  

กจ็ะดยีิง่ข้ึน จงึให้การสนบัสนนุในการด�าเนนิการของ

กรมทีด่นิทกุวธิกีาร กรมทีด่นิจงึด�าเนนิการเพือ่สนอง

นโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว 

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2527 

อนุมัติในหลักการให้กรมท่ีดินด�าเนินงานโครงการ

พัฒนากรมท่ีดินและเร ่งรัดการออกโฉนดท่ีดิน 

ทัว่ประเทศให้เสร็จภายใน 20 ปี (พ.ศ. 2528 - 2547)   
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มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนระยะเวลา

ด�าเนินการโดยสรุป ดังนี้

 - เพื่อเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 20 ปี 

 - เพื่อเร ่งรัดจัดท�าและปรับปรุงระวาง

แผนที่ ข อ งกรมที่ ดิ น ให ้ เ ป ็ น ระบบ เดี ย วกั น                              

ระบบแผนทีแ่ห่งชาติ (ระบบ Universal Transverse 

Mercator – U.T.M.) 

 - เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานที่ดินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 -  เพื่ อ พัฒนาและเพิ่ มประสิทธิภาพ

ส�านักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สินให้สามารถ

ประเมินราคาได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

 - เพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กรกรมที่ดิน

ให้สามารถรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และส�าหรับ

การพัฒนาต่อไปในอนาคต

เป้ำหมำย

 - เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินของเอกชน 

ทัว่ประเทศประมาณ 15 ล้านแปลง เนือ้ที ่89 ล้านไร่ 

ให้เสร็จภายในเวลา 20 ปี

 - จัดท�าใหม่และปรับปรุงระวางแผนที่ออก

โฉนดที่ดินให้เป็นแบบ ยู ที เอ็ม

 ก. ในเขตชนบท มาตราส่วน 1 : 4,000 

ประมาณ 80,000 ระวางให้แล้วเสร็จภายในเวลา  

20 ปี

 ข. ในเขตชุมชนและกรุงเทพมหานคร 

มาตราส่วน 1:1,000 หรือใหญ่กว่าประมาณ 7,000 

ระวาง ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 10 ปี

 - กระจายอ�านาจการจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมจากระดับจังหวัดไปสู่ระดับอ�าเภอมากขึ้น                    

โดยการเปิดส�านักงานที่ดินสาขาตามเกณฑ์ที่เหมาะ

สมประมาณ 190 แห่ง

 - พัฒนาส�านักงานกลางประเมินราคา

ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 - ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรกรมที่ดิน

ระยะเวลำโครงกำรฯ แบ่งเป็น 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี 

ดังนี้

ระยะแรก พ.ศ. 2528 – 2532 

ระยะที่สอง พ.ศ. 2533 – 2537

ระยะที่สาม พ.ศ. 2538 – 2542

ระยะที่สี่  พ.ศ. 2543 – 2547
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 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 

มีนาคม 2532 อนุมัติหลักการโครงการพัฒนา 

กรมทีด่นิฯ ระยะที ่2 ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ 

แต่ให้ขยายระยะเวลาโครงการระยะที่ 1 ออกไปอีก 

1 ปี เป็น 6 ปี จากเดิม พ.ศ. 2528 - 2532 เป็น  

พ.ศ. 2528 - 2533 และให้ลดระยะเวลาโครงการฯ 

ระยะที ่2 เหลอื 4 ปี จากเดมิ พ.ศ. 2533 - 2537 เป็น 

พ.ศ. 2534 - 2537 ส่วนโครงการฯ ระยะที่ 3 และ

ระยะที่ 4 ระยะละ 5 ปี คงเดิม  ผลการด�าเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 9,376,090 แปลง เนื้อที่ 52,600,277 ไร่

 - โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้

แล้วเสร็จภายใน 4 ปี (พ.ศ. 2537 – 2540) เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ครอบครอง

และท�าประโยชน์ในที่ดินที่พึ่งออกหนังสือแสดงสิทธิ

ในที่ดินได้ แต่ยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินยึดถือ

ไว้เป็นหลักฐานและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาล จึงจัดให้มีโครงการเสริมการเร่งรัดออก

โฉนดที่ดินให้ครอบคลุมท้องที่ทั่วประเทศให้แล้ว

เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 ในท้องท่ี 

จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครพนม  

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดระนอง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช  

จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา รวม 10 จังหวัด  

โดยด�าเนินงานเป็น 2 รูปแบบ คือ ออกโฉนด

ที่ ดินในบริ เวณที่ มีความพร ้อมทางด ้ านเส ้น 

โครงงานหมุดหลักฐานแผนที่หรือระวางแผนที่

รูปถ่ายทางอากาศ ระบบพิกัดฉาก U.T.M. และ

ออกหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) 

ในบริ เวณที่ยังไม ่มีความพร ้อมด ้านเส ้นโครง

ง านหมุ ดหลั ก ฐ านแผนที่ ห รื อ ร ะว า งแผนที ่

รูปถ่ายทางอากาศ ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม ถ้ามี

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภท  น.ส. 3 ก. แล้ว 

ก็สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้เมื่อมีระวาง

แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม  

ผลการด�าเนินงานรวมทั้งสิ้น 417,063 แปลง เนื้อที่ 

1,297,469 ไร่

 - โครงการการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินทั่ว

ประเทศ ตามนโยบายการแปลงสนิทรพัย์เป็นทุนของ

รัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (ระยะที่ 2) และ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2550 ผลการด�าเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 2,449,770 แปลง เนื้อที่ 8,258,944 ไร่

 - โครงการการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้

ครอบคลุมทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 

2557 ผลการด�าเนนิงานรวมท้ังสิน้ 1,193,537 แปลง 

เนื้อที่ 4,990,669 ไร่ 

 - โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูป

แปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้

ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยีการรังวัด

ระบบดาวเทียม RTK ให้แล้วเสร็จภายใน 10 ปี  

(พ.ศ. 2558 - 2567 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลการด�าเนินงานรวมทั้งสิ้น 104,575 แปลง เนื้อที่ 

483,562 ไร่

 - โครงการเดินส�ารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการ

ออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา  

จังหวัดนราธิวาส) และบริเวณพื้นท่ีนอกเขตอุทยาน

แห่งชาตบูิโด - สไุหงปาด ีปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 – 

2561 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการด�าเนนิ

งานรวมทั้งสิ้น 2,522 แปลง เนื้อที่ 3,626 ไร่ 
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 งำนออกโฉนดที่ดินแบบท้องถ่ิน ตั้งแต่

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2503 - 2558 ด�าเนินการใน

พ้ืนทีท่ีโ่ครงการเดนิส�ารวจออกโฉนดทีดิ่นทัว่ประเทศ

ของกรมที่ดินไม่สามารถเข้าไปด�าเนินการได้ เพื่อ

ช่วยให้ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

ในบริเวณเดียวกันให้ได้รับโฉนดที่ดิน ด�าเนินการ 

มาตั้งแต ่ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2503 - 2558   

ผลการด�าเนินงานรวม ทั้งสิ้น 357,994 แปลง เนื้อที่ 

2,512,994 ไร่

 ในการด�าเนินโครงการฯ กรมที่ดินได้มี

การจัดเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางออกไปด�าเนินการ

ออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง 

นอกเหนือจากการออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนโดย

ส�านักงานที่ดินจังหวัด/หรือสาขา แบบเฉพาะราย   

ในกระบวนการขั้นตอนการด�าเนินการจะมีการ

ด�าเนินการร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตลอด ได้แก่

 - การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในราษฎร

ในพื้นที่รับทราบก�าหนดวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่จะไป

ท�าการเดินส�ารวจรังวัดออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ต�าบล 

อ�าเภอใด เพื่อให้เจ้าของที่ดินได้รับทราบเขตพ้ืนที ่

ที่จะด�าเนินการ  

           - ในการด�าเนินการเดินส�ารวจรังวัดออกโฉนด

ท่ีดิน เจ้าของท่ีดิน เจ้าของที่ดินข้างเคียงผู้ปกครอง

ท้องที่ และหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาเกี่ยวกับ

ทีด่นิของรฐั ทีม่แีนวเขตตดิต่อเป็นข้างเคยีงของทีด่นิ

แปลงที่มีการเดินส�ารวจ จะต้องออกมาร่วมกันระวัง

ชีแ้ละรบัรองแนวเขตทีด่นิของตนและทีม่ีหนา้ที่ดแูล

รกัษาเพือ่ป้องกนัการน�ารงัวดัรกุล�า้เข้าไปในท่ีดนิของ

แต่ละคนหรือแต่ละหน่วยงาน 

   โครงการเดินส�ารวจออกโฉนดท่ีดินท่ี 

กรมท่ีดินได ้ด�าเนินการมาตั้งแต ่ป ีงบประมาณ  

พ.ศ. 2447 - 2558  เมื่อรวมผลการด�าเนินการออก

โฉนดทีด่นิทัง้หมด แล้วสามารถออกโฉนดทีด่นิให้กับ

ประชาชนทั่วประเทศได้จ�านวน 15,378,893 แปลง 

เนื้อที่ 76,415,742 ไร่ 
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            พลังประชำรัฐ กับกำรออกโฉนดที่ดิน 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 กรมที่ดินได้มุ่งเน้น

กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน

กำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจของกรมที่ดิน ตำมแนว

นโยบำยประชำรัฐ โดยในเบื้องต้น ได้เปิดโอกาส

ให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมในโครงการเดินส�ารวจ

ออกโฉนดที่ดินในการด�าเนินการต่างๆ นั้นได้มีการ

ร่วมกันระหว่างเอกชนและหน่วยงานในการรังวัด

พิสูจน์การครอบครองท�าประโยชน์ในที่ดิน ในกรณี

น้ีบางคร้ังก็อาจมกีารคลาดเคลือ่นหรอืไม่ทราบความ

เป็นมาที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เช่น ไม่ทราบว่าผู้ที่อยู่ใน

ที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริงหรือไม่ เพราะเห็นแต่

เพียงมีการครอบครอง หรืออยู่อาศัยในที่ดิน หรือ

ไม่ทราบว่ามีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไป

แล้วหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ในบางกรณีหนังสือ

แสดงสิทธิในที่ดินบางประเภทก็ไม่สามารถตรวจ

สอบได้จากการลงระวางและต้องได้ข้อมูลเบื้องต้น

เพื่อตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ซึ่งหาก

ไม่ได้มีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ไว้ก่อน หรือในการท�า

รังวัดก็จะท�าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ เหล่าน้ีจึง

ท�าให้เกิดปัญหาในการออกโฉนดที่ดินและกระทบ

ต่อการท�างานของกรมที่ดิน ซึ่งต ่อมาได้มีการ 

เสนอแนะจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรือ่งของการ

เดินส�ารวจฯ ว่าควรด�าเนินการให้ภาคประชาชนเข้า

มามส่ีวนร่วมด้วย จึงได้มกีารพิจารณาเพือ่หาแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัการเดนิส�ารวจออกโฉนด

ทีด่นิให้มคีวามรอบคอบรดักมุ และถกูต้อง ซึง่การน�า

นโยบายประชารัฐ เข้ามาใช้นับเป็นแนวทางหนึ่ง 

ในการแก ้ไขป ัญหาดังกล ่าว เป ็นแนวทางที่มี

ประโยชน์และส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนินการ 

ในปัจจบุนัอกีทางหน่ึง เพราะประชาชนจะได้สามารถ

เสนอความต้องการของตนเองให้รัฐได้ทราบและ 

น�ามาปรับใช้ให ้ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ 

สอดคล้องกับสภาพชีวิตประจ�าวัน ท�าให้การน�า

นโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ได้

รับการยอมรับและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องไป อีก

ทั้งเป็นการช่วยเหลือรัฐในการตรวจสอบและให ้

ข้อเทจ็จรงิในพืน้ทีไ่ด้อย่างถกูต้องตรงตามความเป็น

จริงมากที่สุด

 ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาการออกโฉนด

ที่ดินให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง กรมที่ดินจึงได้มี

การแก้ไขระเบียบค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ในเรื่อง

การก�าหนดพื้นที่ในการส�ารวจ โดยมีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการก�าหนดพืน้ทีท่ีจ่ะเดนิส�ารวจออกโฉนด

ที่ดิน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  

มท. 0516 / ว. 0123 ลว. 8 มกราคม 2559) 

ก�าหนดพื้นที่ที่จะเดินส�ารวจออกโฉนดที่ดิน และ

เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห ่ งชาติ เกี่ ยวกับ

มาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นท่ี

ป่าไม้ กรมท่ีดินจึงได้เดินหน้านโยบายดังกล่าว

ด้วยการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วมใน

การก�าหนดพ้ืนที่ เพื่อการเดินส�ารวจออกโฉนด

ที่ดินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  
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ซึ่งคณะกรรมการก�าหนดพื้นที่ที่จะเดินส�ารวจออกโฉนดที่ดินชุดใหม่ ประกอบด้วย 

 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย        ประธานกรรมการ

 2. หัวหน้าหน่วยทหารประจ�าจังหวัดหรือผู้แทน    กรรมการ

 3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด      กรรมการ

 4. ประธานหอการค้าจังหวัด      กรรมการ

 5. นายอ�าเภอท้องที่       กรรมการ

 6. ผู้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบหรือผู้แทน  กรรมการ

 7. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่รับผิดชอบหรือผู้แทน กรรมการ

 8. ธนารักษ์พื้นที่จังหวัด       กรรมการ

 9. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด       กรรมการ

 10. หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด      กรรมการ

 11. ผู้ซึ่งประธานคณะกรรมการกรรมาภิบาลจังหวัดมอบหมาย 1 คน  กรรมการ

 12. ประธานชมรมก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของจังหวัด    กรรมการ

 13. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด      กรรมการและเลขานกุาร

 14. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ส�านักงานที่ดินจังหวัด             ผู้ช่วยเลขานุการ

 15. หัวหน้าฝ่ายรังวัด ส�านักงานที่ดินจังหวัด                  ผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีหน้าที่ใน

การก�าหนดพื้นที่ที่จะด�าเนินการเดินส�ารวจเพื่อออก

โฉนดที่ดิน ในแต่ละปีงบประมาณในพื้นที่นอกเขต

ที่ดินของรัฐทุกประเภท เช่น ที่เขา ที่ภูเขา หรือที่

ซ่ึงมีความลาดชันโดยเฉลี่ย 35 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

หรือที่สงวนหวงห้ามที่สาธารณประโยชน์ ที่ป่าไม้ 

หรือที่ดินซ่ึงทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้ เพื่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยก�าหนดพื้นที่ลงในระวาง

แผนทีห่รือแผนทีภ่มูปิระเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 

ให้ชดัเจน และเมือ่ด�าเนนิการเสรจ็แล้ว ให้จงัหวดัจดั

ท�าแผนที่พื้นที่ที่จะเดินส�ารวจประกาศไว้ที่จังหวัด

และอ�าเภอท้องที่ให้ราษฎรทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 30 วัน โดยเม่ือเจ้าหน้าที่ได้เดินส�ารวจให้แก่

ประชาชนแล้วเสร็จ ก่อนประกาศออกโฉนดท่ีดิน

ได้ก�าหนดให้ศูนย์อ�านวยการเดินส�ารวจออกโฉนด

ทีด่นิทีน่�ารายชือ่เจ้าของทีด่นิทีน่�าเดนิส�ารวจโดยไม่มี 

หลักฐาน ส่งให้คณะกรรมการหมู่บ้านพิจารณาว่าที่

ดนิทีน่�าเดนิส�ารวจมานัน้เป็นของผูน้�าเดนิส�ารวจจรงิ

หรอืไม่ หากคณะกรรมการหมูบ้่านพจิารณาแล้วเห็น

ว่าเป็นของผู้น�าเดินส�ารวจจริง ไม่ได้เป็นท่ีดินของ

บคุคลอืน่ ศนูย์เดนิส�ารวจฯ จึงจะท�าการประกาศออก

โฉนดที่ดิน และแจกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้น�าเดินส�ารวจ

ต่อไป คณะกรรมการหมู่บ้านจะมีบทบาทอย่างมาก  

ในการร่วมกับกรมท่ีดินป้องกันการเดินส�ารวจออก

โฉนดท่ีดินท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างได้ผลเป็น

รูปธรรม และยังป้องกันความเสียหายอันจะเกิด
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 อีกทั้ งกรมที่ดินได ้ก�ำหนดมำตรกำร

ป้องกันกำรออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินไปโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ดังนี้ 

 - ให้ทุกศูนย์อ�านวยการเดินส�ารวจจัดท�า

แผนงานพ้ืนทีด่�าเนนิการเดินส�ารวจโดยใช้เทคโนโลยี

ทางแผนที ่ซึง่จะสามารถตรวจสอบพ้ืนทีโ่ดยใช้แผนที่

ระบบ Digital โดยให้ศูนย์เดินส�ารวจฯ น�าข้อมูล 

แผนงาน และ พ้ืนที่ ที่ จ ะ เข ้ าด� า เ นินการ ให  ้

คณะกรรมการก�าหนดพ้ืนที่ที่จะท�าการเดินส�ารวจ

พิจารณา เมื่อคณะกรรมการก�าหนดพื้นที่ฯ ให้ความ

เห็นชอบแผนการเดินส�ารวจของศูนย์เดินส�ารวจฯ 

แล้ว จะต้องเดนิส�ารวจไปตามแผนงานทีไ่ด้รบัอนมุตัิ

หากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีเดินส�ารวจไม่ว่ากรณีใด 

ศูนย์เดินส�ารวจฯ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการ

ก�าหนดพื้นที่ฯ  ให้ความเห็นชอบทุกครั้ง 

แก่เจ้าของที่ดินผู้สุจริต ท�าให้โฉนดที่ดินที่ออกโดย 

กรมที่ดินเป็นโฉนดที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ลดข้อพิพาท

ทีจ่ะเกดิขึน้จากกรณีการออกโฉนดทีดิ่นทบัซ้อนทีด่นิ

ของผูอ้ืน่หรอืกรณีออกให้แก่บคุคลทีไ่ม่ได้ครอบครอง

หรอืมกีรรมสทิธิท์ีแ่ท้จรงิ ความร่วมมอือย่างดยีิง่ของ 

คณะกรรมการหมู่บ้านถือได้ว่าเป็นต้นแบบ ใน

การร ่วมมือระหว ่างภาครัฐกับประชาชนผ่าน  

“คณะกรรมการหมู่บ้าน” อย่างแท้จริง 

 - ก�าหนดให้น�าส่งรูปแปลงของสายส�ารวจ

ทุกสายส�ารวจมาตรวจสอบที่ฝ่ายตรวจและติดตาม

งานโครงการ เดนิส�ารวจออกโฉนดทีด่นิ เพือ่น�าข้อมลู 

ลงในโปรแกรมส�าเร็จรูป เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่รังวัด

ไปแล้วว่า การรงัวดัเป็นไปตามแผนงานหรอืไม่ หรอืมี

การรงัวดัล�า้เข้าไปในทีด่นิของรฐัหรอืไม่ หากพบว่ามี

การด�าเนนิการท่ีไม่ถูกต้องจะแจ้งให้ศนูย์เดนิส�ารวจฯ 

ทราบ เพื่อตัดงานแปลงนั้น เป็นการป้องกันมิให้มี

การเดนิส�ารวจไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนมกีาร 

ลงนามในโฉนดที่ดิน 

 - ให้จัดท�าบัญชีรายช่ือเจ้าของท่ีดินท่ีน�า

เดินส�ารวจพร้อมรายละเอียด รูปแปลงที่ดิน และ

เนื้อที่ที่ดินเสนอให้คณะกรรมการหมู่บ้านพิจารณา

ตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงนามในโฉนดทีด่นิ เพือ่

ป้องกันการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนที่ดินของผู้อื่น 

 - หากพบว่าศูนย์เดินส�ารวจฯ ใดออกโฉนด

ที่ดินไปโดยไม่ผ่านการตรวจสอบดังกล่าวหรือฝ่าฝืน

ไม่ตัดงานที่ทักท้วงแล้ว หรือเดินส�ารวจนอกแผน

งานที่ก�าหนดไว้โดยไม่ผ่านการพิจารณาของคณะ

กรรมการก�าหนดพื้นที่ ที่จะเดินส�ารวจ หรือกระท�า

การโดยทุจรติจะถูกลงโทษทางวนัิยอย่างเดด็ขาดและ

รวดเร็วเพื่อเป็นการป้องปรามการกระท�าความผิด 

 - มาตรการป้องกนัโดยการให้องค์ความรูแ้ก่

เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏบัิตงิาน เนือ่งจากการออกหนงัสอืแสดง

สทิธใินทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิเป็นงานทีต้่อง

ใช้ความรู้และทักษะในด้านกฎหมายที่ดิน กฎหมาย

อื่นที่เก่ียวข้องและระเบียบจ�านวนมาก ซึ่งสาเหตุ

ส�าคญัประการหนึง่ทีท่�าให้เกดิการออกหนงัสอืแสดง

สิทธิในท่ีดินไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสืบเนื่อง 

จากการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดองค์ความรู ้ในเรื่อง

ดังกล่าว โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีไม่ทราบข้อกฎหมาย

ว่าท่ีดินใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกหนังสือแสดง

สิทธิในท่ีดินได้หรือไม่ หรือท่ีดินใดบ้างท่ีต้องห้าม 
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มิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จึงมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดินในทุก

ระดบั โดยก�าหนดเป็นนโยบายให้มกีารอบรมในเรือ่ง

การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในระดับจังหวัด 

ทุกจังหวัด โดยให้เจ้าหน้าที่ของส�านักมาตรฐาน

การออกหนังสือส�าคัญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ 

เจ้าหน้าที่ที่ดินทั่วประเทศ 

            - การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไป โดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ภาคประชาชนเข้าเป็น 

คณะกรรมการก�าหนดพ้ืนที่ที่จะท�าการเดินส�ารวจ 

เพ่ือร่วมกันกล่ันกรองพื้นที่ที่จะท�าการเดินส�ารวจ

ออกโฉนดที่ดินมิให้มีการออกโฉนดที่ดินในท่ีดินของ

รัฐไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกทางหนึ่งด้วย  

 ตลอดระยะเวลา 115 ป ีที่ ผ ่ านมา  

กรมที่ดินมีภารกิจทั้งที่เป็นภารกิจตามประมวล

กฎหมายที่ดิน ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิในที่ดินของ

บคุคลและจดัการทีดิ่นของรฐั โดยการรงัวดัท�าแผนที่ 

การออกหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินให้ราษฎร การให้

บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น การรังวัดออกหนังสือ

ส�าคัญส�าหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน์และ

ในท่ีราชพัสดุ การรังวัดท�าแผนที่และการจัดที่ดิน

ให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน นอกจาก

ภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าวแล้ว  

กรมท่ีดิน ยังมีภารกิจตามกฎหมายอื่นๆ ได้แก่ 

การควบคุมการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติ

การจัดสรรที่ดิน การจดทะเบียนอาคารชุด ตาม 

พระราชบัญญัติอาคารชุด และการควบคุมช่าง

รังวัดเอกชน ตามพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน 

ซ่ึงภารกิจของกรมที่ดินเหล่านี้ เป็นภารกิจที่เป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด  

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อันประกอบไปด้วย

ส�านัก/กอง รวม 25 หน่วยงาน และส�านักงาน

ที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยก และอ�าเภอ ที่เป็น

หน่วยงานให้บริการประชาชนโดยตรงกระจายอยู่

ทั่วประเทศ รวม 829 แห่ง ให้บริการประชาชน

ให้บริการประชาชนมากกว่า 10 ล้านรายต่อปี จัด

เก็บรายได้เข้ารัฐได้มากกว่า 90,000 ล้านบาทต่อปี 

และจะด�าเนินการการขับเคลื่อนนโยบายด้าน

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาล คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ที่มุ่งเน้น “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

และนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการ  

“บ�าบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย” ให้แก่ประชาชน ซึ่ง

กรมท่ีดินได้ตระหนักถึงภารกิจดังกล่าว อันเป็นสิ่ง

ส�าคญัอย่างยิง่เพือ่ให้เกดิความสขุแก่พ่ีน้องประชาชน

และการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงสงบสุข 

ตลอดเวลาท่ีผ่านมากรมท่ีดิน จึงได้พยายามพัฒนา

และน�าเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับปรุง การท�างาน

ให้ดียิ่งข้ึน เพื่อให้การท�างานต่างๆ ถูกต้องตาม

ระเบียบกฎหมาย และประชาชนมีความมั่นใจเชื่อ

มั่นในหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินของตน และช่วยกัน

ดูแลท่ีดินของรัฐให้คงอยู่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

และลูกหลานในอนาคตต่อไป
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การบริหารจัดการที่ดินจัดหาประโยชน์ 
ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ส�านักงานจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

 การจัด รูปที่ ดิน เพื่ อพัฒนาพื้ นที่ เป ็น 

เครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตาม

ผังเมืองรวมโดยเป็นการพัฒนาที่ดินทั้งบริเวณ เพื่อ

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนพร้อมกับจัด

ระเบียบแปลงที่ดินใหม่ ที่ผ่านมาภาครัฐมีเคร่ืองมือ

ในการพัฒนาเมืองที่จ�ากัด คือ การเวนคืนที่ดินซึ่ง

เป็นการเปิดพ้ืนที่ด้วยการตัดถนนและเป็นวิธีที่ต้อง

ใช้งบประมาณจ�านวนมาก ภาคเอกชนพฒันาโดยการ

จดัสรรทีด่นิแต่เป็นการพฒันาเป็นแบบต่างคนต่างท�า 

ส�าหรับวิธีการจัดรูปที่ดินฯ เป็นวิธีที่ท�าให้เกิดการ

พัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็น

วธีิการพฒันาเมอืงทีม่ปีระสิทธภิาพ ซึง่กรมโยธาธกิาร 

และผั ง เ มื อ ง โดยความร ่ วม มือจากองค ์ ก ร

ระหว่างประเทศญี่ปุ ่น (Japan International  

Cooperation Agency : JICA) ได้น�าเทคโนโลย ี

ด ้านการพัฒนาเมืองด ้วยวิธีการจัดรูปที่ดินมา

ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองส�าหรับ

ประเทศไทย จนสามารถออกพระราชบัญญัติจัด

รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่  

27  ธั นวาคม 2547  และในขณะเดี ยวกัน 

กรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้ด�าเนินโครงการ

น�าร่องการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ควบคู่กันไป 

โดยได ้น�าวิธีการจัดรูปท่ีดินฯ มาใช ้ในการแก้

ป ัญหาพื้นที่ที่ขาดการเข้าถึง ขาดแคลนระบบ

สาธารณูปโภคและรูปแปลงที่ดินไม่เป็นระเบียบ 

ท�าให้สามารถเปิดพืน้ทีแ่ละเกดิการใช้ประโยชน์ทีด่นิ
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนา

พ้ืนที่ให้เป็นไปตามผังเมืองอีกด้วยการด�าเนินการ 

จั ด รูปที่ ดิ น เพื่ อพัฒนาพื้ นที่  โดยหน ่ วยงาน 

ภาครัฐนั้นจะต้องด�าเนินการภายใต้แผนแม่บท

และพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่

ของจังหวัด ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ นโยบายบริหารงานของรัฐบาล 

รวมไปถึงนโยบายและแผนพัฒนาของจังหวัด  

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น�าวิธีการจัดรูปที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มาใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง

จริงจัง และมีนโยบายให้ทุกจังหวัดด�าเนินโครงการ

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่อย่างน้อยจังหวัดละ  

1 โครงการโดยการพัฒนาถนนตามผังเมืองรวม 

เพ่ือเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นประโยชน์และส่ง

ผลให้เกิดโครงการต่อๆ ไป

 กำรพัฒนำที่ไม่เป็นระบบ              กำรพัฒนำด้วยวิธีจัดรูปที่ดินฯ            กำรพัฒนำด้วยกำรเวนคืนที่ดิน

ภำพแสดงกำรพัฒนำพื้นที่โดยวิธีกำรพัฒนำแบบต่ำงๆ

กำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

(Land Readjustment) คืออะไร

 การจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี เป็นการ

น�าแปลงที่ดินหลายแปลงมารวมกันแล้วจัดระเบียบ

แปลงท่ีดินใหม่ให้เป็นระเบียบสวยงามตามแผนผังท่ี

วางไว้ พร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน 

ไฟฟ้า ประปา สวนสาธารณะ หรือบริการสาธารณะ

ต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ โดยหลังจาก

การจัดรูปท่ีดิน แปลงท่ีดินทุกแปลงจะมีรูปแปลงท่ี

สวยงาม ติดถนน เจ้าของที่ดินยังคงอยู่ในพื้นที่เดิม

หรือใกล้เคียงโดยไม่ต้องย้ายออกไปแบบการเวนคืน

ทีด่นิ ภาครฐัประหยดังบประมาณในการเวนคืนทีด่นิ  

ในขณะทีเ่จ้าของทีด่นิได้รบัประโยชน์จากมลูค่าทีด่นิ

ท่ีเพิ่มข้ึน แปลงท่ีดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง

คุ้มค่า โดยต้องมีการร่วมปันส่วนที่ดินของตนมาเพื่อ

เป็นพื้นที่ในสาธารณะในโครงการและเป็นค่าใช้จ่าย 

ต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับด�าเนินโครงการ
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 การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นอีกทาง

เลือกหนึ่งในการพัฒนาเมือง สามารถแก้ปัญหาการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง เป็นการส่งเสริมให้ภาค

เอกชน (เจ้าของท่ีดิน) เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ

ในการพัฒนาเมืองและพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ให้

เกิดระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่สมบูรณ์ขึ้น 

และเป็นประโยชน์ต ่อส่วนรวม ส่งเสริมสภาพ

แวดล้อมของเมือง พัฒนาให้เกิดความน่าอยู่ สะดวก 

และปลอดภัย โดยเจ้าของท่ีดินร่วมรับภาระและ

กระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม อกีทัง้ยงัเป็นการ

กระตุน้เศรษฐกิจในพืน้ทีแ่ละเพิม่มลูค่าทรพัย์สนิของ

ประเทศซึง่จะได้ประโยชน์ทกุฝ่าย ทัง้ภาครัฐ เอกชน 

และประชาชน 

หลักกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่

 การจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จะสามารถ

ด�าเนินการได้ด้วยความร่วมมือกันของเจ้าของที่ดิน 

โดยทางภาครัฐจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในลักษณะ

ประสานการพัฒนาชมุชนระหว่างภาครฐัและเอกชน 

ซึ่งมีหลักการส�าคัญ ดังนี้

 - การจัดรูปแปลงที่ดินใหม่  โดยก�าหนดรูป

แปลง  ขนาด  ต�าแหน่งที่ตั้ง อย่างเหมาะสมเพื่อให้

ทีด่นิทุกแปลงตดิถนน และสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดนิ

ได้อย่างเต็มศักยภาพ

 - การมส่ีวนร่วมของเจ้าของทีด่นิในการปัน

ส่วนที่ดินตามกระบวนการของการจัดรูปแปลงที่ดิน

ใหม่ โดยการปันส่วนทีดิ่นจะต้องเป็นธรรมกบัเจ้าของ

ที่ดินทุกราย 

 - การก่อสร้างสาธารณูปโภค และสิง่บรกิาร

พืน้ฐานต่างๆ ในโครงการ ได้แก่ ถนน ระบบระบายน�า้ 

สวนสาธารณะ และพื้นที่เปิดโล่งอย่างเหมาะสม  

ได้มาตรฐานและพอเพียง

 - การจดัเตรยีมพืน้ทีส่�าหรบัสาธารณปูการ

และการบรกิารต่างๆ ภายในชุมชน ตามความเหมาะสม

ของแต่ละพืน้ท่ี อาทิ โรงเรยีน โรงพยาบาล ตลาด ฯลฯ

  

วิธีกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

 การจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีเป็นการ

พัฒนาท่ีดินท้ังบริเวณ เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนตามผังเมืองและผัง

โครงการ พร้อมกับจัดระเบียบแปลงท่ีดินใหม่ โดย

ไม่ต้องใช้วิธีเวนคืนท่ีดิน แต่เป็นการรวบรวมท่ีดิน

หลายๆ แปลงเป็นผืนใหญ่ แล้ววางผังและจัดรูป

แปลงท่ีดินใหม่ท้ังหมดให้เป็นระเบียบสวยงาม พร้อม

ทั้งจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ

บริการสาธารณะต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 

โดยใช้วิธีการปันส่วนที่ดินเพื่อจัดท�าสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ และจัดหาทุนในการด�าเนินโครงการ 

ซึ่งได้มาจากพื้นที่จัดหาประโยชน์หรือพื้นที่ส�าหรับ

บริหารโครงการและอื่นๆ ทั้งนี้ แปลงที่ดินทั้งหมด

ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการจัดรูปแปลงที่ดิน

ใหม่ ตามผังโครงการและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

โดยเจ้าของท่ีดินจะได้รับเอกสารสิทธิท่ีดินแปลง

ใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย วิธีการนี้เป็นการ

พัฒนาพื้นที่โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ดินและปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐาน ส่วนการก่อสร้างอาคารนั้น

เป็นการด�าเนินการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การแบ่งขั้นตอนการพัฒนาเช่นนี้ท�าให้เกิดความ

ยืดหยุ่นในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการ

พัฒนาเมืองโดยรวม และยังสามารถประยุกต์ใช้ได้

หลากหลายในการพัฒนาเมือง
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องค์ประกอบส�ำคญัของกำรจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันำพืน้ที่

 2.  “การปันส่วนที่ดิน” คือ เจ้าของที่ดิน

ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปันส่วนที่ดินบางส่วนของ

ตนตามกระบวนการของการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่

เพือ่เป็นพืน้ทีส่�าหรบัการบรกิารขัน้พืน้ฐานหรอืพืน้ที่

ส�าหรับการบริหารโครงการ โดยการปันส่วนที่ดินจะ

ต้องเป็นธรรมส�าหรบัเจ้าของทีดิ่นทกุรายซ่ึงทีดิ่นจาก

การปันส่วนจะน�าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

 1.  “การจัดรูปแปลงที่ดินใหม่” คือ การน�า

แปลงที่ดินทุกแปลงในพื้นที่โครงการมารวมกัน  

วางผังโครงการ และจดัแปลงทีด่นิใหม่ให้เป็นไปตาม

ผังโครงการและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน แล้วจึง

ออกเอกสารสิทธิ์แปลงที่ดินที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน

ใหม่ให้กับเจ้าของที่ดิน

ก่อนกำรจัดรูปที่ดิน หลังกำรจัดรูปที่ดิน

Park = สวนสำธำรณะ

RL  = ที่ดินจัดหำประโยชน์

ภำพแสดงกำรจัดรูปแปลงที่ดินในโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่

 - เพื่อเป ็น “ท่ีดินส�าหรับการบริการ 

ข้ันพื้ นฐาน”  ของ เมื อ งหรื อสาธารณูป โภค 

สาธารณปูการ เช่น  ถนน  สวนสาธารณะ  พืน้ท่ีรบัน�า้ 

ตลาด ฯลฯ

 - เพื่อเป็น “ท่ีดินจัดหาประโยชน์” ซ่ึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อขายหรือบริหารสินทรัพย์ และน�า

รายได้มาใช้เป็นทุนส�าหรับค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน

โครงการเช่นค่าก่อสร้างถนนค่าชดเชยอาคารหรอืสิง่

ปลกูสร้าง ค่าด�าเนนิงาน และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีจ่�าเป็น
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กำรด�ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่

 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เผยแพร่วิธี

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พร้อมทั้งสร้างความ

เข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างต่อเน่ือง และได้น�าวธิกีารจดัรูปทีดิ่นเพือ่พฒันา

พื้นที่มาใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง โดย

มีนโยบายให้ทุกจังหวัดด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ เพื่อเป็นตัวอย่าง

ให้ประชาชนเหน็ประโยชน์และจะท�าให้เกดิโครงการ

ตามมาอีกมากมายซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ได้รับงบประมาณและด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดิน

เพื่อพัฒนาพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการที่

มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่แล้ว 5 โครงการ ได้แก่  

โครงการฯ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรปราการ 

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา 

และมีโครงการฯ ที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างถนน

ตามผังเมืองและเตรียมมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่

อีกหลายโครงการ ได้แก่ โครงการฯ จังหวัดยะลา 

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดจันทบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครพนม จังหวัดสุโขทัย 

จังหวัดเพชรบูรณ์ (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2)  

จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตรัง 

จังหวัดชัยนาท จังหวัดระนอง จังหวัดมหาสารคาม 

(ระยะท่ี 1) จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร  

จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดระยอง และ 

จงัหวดันครราชสมีา ทัง้นี ้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

ได้มีแผนท่ีจะด�าเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา

พื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดภายในปี 2561
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โครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่จังหวัดยะลำ (บริเวณถนนเวฬุวันและถนนสิโรรส)

ตัวอย่ำง โครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ที่กรมโยธำธิกำรและผังเมืองด�ำเนินกำร

ก่อนด�ำเนินโครงกำร 

ก่อนด�ำเนินโครงกำร 

หลังด�ำเนินโครงกำร 

หลังด�ำเนินโครงกำร 

ภำพถ่ำยโครงกำร 

โครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่จังหวัดตรัง (บริเวณชุมชนป่ำมะพร้ำว อ�ำเภอกันตัง)
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โครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่จังหวัดมหำสำรคำม ระยะที่ 1 (บริเวณชุมชนศรีมหำสำรคำม)

 การด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พ้ืนที่ เป็นการด�าเนินการโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

ของเจ้าของที่ดินเป็นส�าคัญ ข้ันตอนในการด�าเนิน

โครงการจัดรูปที่ดินฯ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน

หลัก คือ

 1)  ขัน้เตรยีมโครงกำรเป็นการศึกษาข้อมลู

และส�ารวจสภาพพ้ืนที่โครงการเบื้องต้น เพื่อวางผัง

แม่บทโครงการ วางผังร่างโครงการหรือออกแบบ

ผังทางเลือก และจัดประชุมเจ้าของที่ดินเพื่อปรึกษา

หารือและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น รวบรวม

หนังสือให้ความยินยอมของเจ้าของที่ดิน พร้อมทั้ง

จัดท�ารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอโครงการต่อ 

คณะกรรมการจัดรูปทีดิ่นเพือ่พัฒนาพืน้ทีส่่วนจังหวดั

ต่อไป

 2) ขั้นอนุมัติโครงกำรเสนอโครงการต่อ

คณะกรรมการจัดรปูท่ีดนิเพือ่พฒันาพืน้ท่ีส่วนจงัหวดั

เพือ่ขอความเหน็ชอบโดยให้มกีารประกาศโครงการฯ 

และเมื่อคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา

พื้น ท่ีส ่วนจังหวัดเห็นชอบแล ้วให ้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

 3) ขั้นด�ำเนินโครงกำรเป็นการด�าเนินการ 

ในรายละเอียดตามแผนงานโครงการท่ีวางไว ้ 

ออกแบบจดัรปูแปลงท่ีดนิใหม่และก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐานในโครงการโดยจะมีการจัดตั้งคณะท่ีปรึกษา

โครงการเพื่อให้ค�าปรึกษาในการด�าเนินการต่างๆ

 4) ขัน้สิน้สดุโครงกำรเมือ่ด�าเนนิการจดัรปู

แปลงที่ดินใหม่และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของ

ท่ีดิน คณะท่ีปรึกษาโครงการ และคณะกรรมการ

ก่อนด�ำเนินโครงกำร หลังด�ำเนินโครงกำร 

ขั้นตอนกำรด�ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
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ที่ดินจัดหำประโยชน์ หรือ Reserve Land (RL) 

หรือ Financial Land คืออะไร

 ที่ ดิ นจั ดหาประ โยชน ์ ห รื อ ในภาษา

อังกฤษเรียกว่า Reserve Land หรือ Financial 

Land เป็นที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พ้ืนที่ที่เกิดขึ้นจากการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่และ

การปันส่วนท่ีดินร่วมกันของเจ้าของท่ีดินท่ีเข้า

ร่วมโครงการ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นค่าใช้

จ ่ายในการด�าเนินการต่างๆ ในโครงการจัดรูป

ท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีโดยได้จัดเตรียมไว้ส�าหรับ

บริหารจัดการด้านต่างๆ ในระหว่างการด�าเนิน

โครงการจัดรูปที่ดิน หรือจ�าหน่ายเพื่อเป็นค่าใช้

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดแล้ว จะมี

การประกาศผังแปลงที่ดินใหม่ ออกเอกสารสิทธิ์ใน

แปลงท่ีดนิใหม่และรบัเอกสารสทิธิท์ัง้นี ้เมือ่ผูด้�าเนิน

โครงการได้ด�าเนินการต่างๆ ส�าเร็จตามแผนแล้วจะมี

การประกาศสิ้นสุดโครงการในราชกิจจานุเบกษา 

กำรใช้พ้ืนทีใ่นโครงกำรจัดรปูท่ีดนิเพือ่พฒันำพืน้ที่

 ทีด่นิภายในโครงการจดัรปูทีด่นิเพ่ือพฒันา

พ้ืนที่ เป็นที่ดินที่ได้มาจากความร่วมมือระหว่าง

เจ้าของที่ดินและผู ้ด�าเนินโครงการในการพัฒนา

พื้นที่ ซึ่งจะประกอบไปด้วย พื้นที่หลัก ได้แก่ พื้นที่

ของเอกชน ซ่ึงเป็นโฉนดที่ดินหรือกรรมสิทธิ์อื่น 

เช่น น.ส.3 น.ส.3ก. และอาจมพ้ืีนท่ีสาธารณะภายใน

โครงการ เช่น ล�าคลอง ล�ารางสาธารณะ หนองน�า้ 

หรือทางสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ดังนั้น ผู้ด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

จ�าเป็นต้องจ�าแนกที่ดินก่อนการด�าเนินโครงการให้

ชัดเจนและครบถ้วน ท้ังนี้ ภายหลังจากการจัดรูป

แปลงท่ีดินใหม่แล้ว จะมีการจัดการท่ีดินสาธารณะ

ประเภทต่างๆ เหล่านีไ้ว้ในต�าแหน่งท่ีเหมาะสมต่อไป 

นอกจากนี้ในการบริหารจัดการโครงการ การจัด

ท�าแผนการด�าเนินงาน การก�าหนดแปลงท่ีดินใหม่

เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด การด�าเนินการ

จ�าเป็นต้องคิดค่าใช้จ่ายของโครงการท้ังหมด เพื่อ

ให้สามารถบริหารและด�าเนินการต่างๆ ให้โครงการ

เสรจ็สมบรูณ์ตามแผนทีว่างไว้จงึจะต้องมกีารก�าหนด

ทีด่นิอกีประเภทหนึง่ทีจ่�าเป็นขึน้มาเพือ่เป็นต้นทนุใน

การบริหารจัดการโครงการ ที่ดินประเภทนี้สามารถ

เรียกได้หลายช่ือ เช่น ท่ีดินจัดหาประโยชน์ ท่ีดิน 

ส่วนกลาง หรือท่ีดินกองกลาง โดยในภาษาอังกฤษ

เรียกว่า Reserve Land หรือ Financial Land

ประเภท ก่อนโครงกำร (ตร.ม.) หลังโครงกำร (ตร.ม.)

พื้นที่สาธารณะ 5,000.00 20,000.00

 - คลอง / ล�าคลอง 2,000.00 2,000.00

 - ถนน 3,000.00 13,000.00

 - สวน 0.00 5,000.00

พื้นที่เอกชน 195,000.00 164,000.00

ที่ดินจัดหาประโยชน์ 0.00 16,000.00

พื้นที่โครงกำร 200,000.00 200,000.00

ตัวอย่ำงตำรำงแสดงกำรใช้ที่ดินที่ดินภำยในโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
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จ่ายต่างๆ ในการด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ เช่น ค่าก่อสร้างถนน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ค ่าชดเชยอาคารสิ่งปลูกสร ้าง 

ต่างๆ ค่าด�าเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ�าเป็น 

 ในการด�าเนนิโครงการ ผูด้�าเนนิโครงการจะ

ค�านวณพ้ืนที่จัดหาประโยชน์ โดยการประมาณการ

ค่าใช้จ่ายของโครงการในส่วนที่นอกเหนือจากการ

สนับสนุนของภาครัฐหรือเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน 

อื่นเทียบกับราคาที่ดินเฉลี่ยภายหลังการพัฒนา 

หรือที่เรียกว่าราคาที่ดินหลังโครงการจัดรูปที่ดิน 

จึงจะทราบพ้ืนที่ของที่ดินจัดหาประโยชน์ที่ต้องการ

ในแต่ละโครงการ ซึ่งในการบริหารโครงการนั้น 

จะยึดหลักรายรับ-รายจ่ายที่สมดุลกัน ทั้งนี้ ผู้ด�าเนิน

โครงการอาจกันพื้นที่ดังกล่าวไว้เพ่ือเป็นต้นทุน 

ในการจัดการด้านงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่าย 

หรืออาจก�าหนดเป็นพื้นที่ที่บริหารจัดการภายใน

โครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เช่น เป็นศูนย์กลาง

ชุมชน หรือพื้นท่ีเช่าที่เจ้าของท่ีดินในโครงการถือ

กรรมสิทธิ์ร่วมกัน

 การก�าหนดต�าแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดิน

จดัหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที่

น้ันเป็นเรือ่งส�าคญัทีผู่ด้�าเนนิโครงการจะต้องพจิารณา 

เน่ืองจากต�าแหน่งทีต่ัง้ของแปลงทีด่นิจะส่งผลต่อราคา

ที่ดินซ่ึงจะน�ามาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด�าเนิน

โครงการ ดังนั้น จึงควรก�าหนดต�าแหน่งที่ต้ังของ

ที่ดินจัดหาประโยชน์ในบริเวณที่คาดว่าจะสามารถ

จ�าหน่ายได้ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างหรือใน

ช่วงเร่ิมต้นของการด�าเนินโครงการ และควรเป็น

ต�าแหน่งที่มีความต้องการซื้อสูง หรือต�าแหน่งที่มี

ความยืดหยุ่นกับความต้องการของผู้ชื้อได้ดี 

 ในการด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ การบริหารจัดการที่ดินจัดหาประโยชน์ 

(Reserve Land หรือ Financial Land) หรือการ

ด�าเนินการใดๆ นั้น ผู้ด�าเนินโครงการจะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะท่ีปรึกษาโครงการและเป็น

แนวทางทีผู่เ้ข้าร่วมโครงการ หรอืเจ้าของทีด่นิมีความ

เหน็พ้องกนั โดยเมือ่ด�าเนนิการจดัรูปแปลงทีด่นิเสรจ็

แล้วก็จะสามารถออกเอกสารสิทธิ์ในแปลงที่ดินใหม่

รวมท้ังแปลงท่ีดินจัดหาประโยชน์ด้วย ท้ังนี้ ในการ

บริหารจัดการที่ดินจัดหาประโยชน์ อาจเป็นในรูป

แบบของการจ�าหน่ายท่ีดินให้แก่บุคคลท่ัวไป การ

ให้เช่าที่ดิน การมอบพื้นที่ให้ภาครัฐโดยมีข้อตกลง

ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในโครงการ หรือ

เจ้าของที่ดินอาจรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นนิติบุคคล 

เพื่อบริหารจัดการที่ดินจัดหาประโยชน์ใน ระยะยาว

ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามรายได้จากการบริหารจัดการ

ท่ีดินจัดหาประโยชน์จะต้องเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ของโครงการด้วย

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน 

จัดหำประโยชน์ในโครงกำรจัดรูปที่ดิน 

เพื่อพัฒนำพื้นที่
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ตัวอย่ำงกำรบริหำรจัดกำรทีด่ินจัดหำประโยชน์ใน

โครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่

 -การบริหารจัดการที่ดินจัดหาประโยชน์

ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัด

สุพรรณบุรี

 โครงการจัดรปูทีดิ่นเพือ่พฒันาพืน้ทีจั่งหวดั

สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี 

บริเวณเทศบาลต�าบลท่าระหัด ติดทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 340 มีพื้นที่โครงการประมาณ 

199 ไร่ แปลงที่ดิน 32 แปลง เจ้าของที่ดิน 36 ราย 

โดยภายหลงัการจดัรปูทีด่นิฯ มพีืน้ทีจ่ดัหาประโยชน์ 

(Reserve Land) จ�านวน 5 แปลง เนื้อที่ประมาณ 

12-2-50 ไร่ เพื่อให้บุคคลต่างๆ เข้าร่วมลงทุนใน

การพัฒนาโครงการ เช่น เทศบาลต�าบลท่าระหัด  

ด�าเนนิการก่อสร้างผวิถนนลาดยางภายในโครงการฯ 

โดยจะได้รับที่ดินจัดหาประโยชน์ จ�านวน 2 แปลง 

เพื่อก่อสร้างส�านักงานเทศบาล โรงเรียน และศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ท้ังนี้เป็นไปตามข้อตกลงและแผน

งานที่ก�าหนดไว้

ผังก่อนด�ำเนินโครงกำร ผังหลังด�ำเนินโครงกำร 

ภำพถ่ำยทำงอำกำศบริเวณพื้นที่โครงกำรฯ อำคำรส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลท่ำระหัด

ในพื้นที่จัดหำประโยชน์ของโครงกำรฯ
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 - การบริหารจัดการที่ดินจัดหาประโยชน์ 

โครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีใ่นประเทศญีปุ่น่

(Koshigaya lake-town Land Readjustment 

project)

 โ ค ร งก า รจั ด รู ปที่ ดิ น  Ko sh i g a y a  

lake-town ด�าเนินการในพ้ืนที่ที่ป ัจจุบันไม่ได้

ใช้ประโยชน์ เคยเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและยัง

ประสบปัญหาน�้าท่วมเป็นประจ�า ภาครัฐจึงได้น�า

แนวคดิการจดัรูปทีดิ่นมาพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณดังกล่าว  

โดยก�าหนดที่ตั้ งสถานีรถไฟแห ่งใหม ่  (สถานี  

Koshigaya lake-town) และพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบ 

ให้เป็นย่านท่ีอยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรมท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างพื้นท่ีรับน�้าขนาดใหญ่

รวมทั้งระบบระบายน�้าที่มีประสิทธิภาพในโครงการ 

โดยได้มกีารก�าหนดพืน้ทีจ่ดัหาประโยชน์ไว้ในบรเิวณ 

พื้นที่พาณิชยกรรมซึ่งต่อเนื่องกับพื้นที่สถานีรถไฟ

ผังพื้นที่โครงกำรจัดรูปที่ดิน

Koshigaya lake-town

สภำพพื้นที่ก่อนด�ำเนินโครงกำร สภำพพื้นที่หลังด�ำเนินโครงกำร

ห้ำงสรรพสินค้ำในพื้นที่จัดหำประโยชน์

ในโครงกำรจัดรูปที่ดิน Koshigaya lake-town
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 การพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพืน้ทีน่ัน้เป็นวธิกีารหนึง่ท่ีแพร่หลายและเป็นที่

ยอมรับกนัอย่างกว้างขวางในประเทศญีปุ่น่ นอกจาก

นี้ ที่ดินจัดหาประโยชน์ (Reserve Land หรือ Fi-

nancial Land) ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พืน้ทีข่องประเทศญีปุ่น่นัน้เป็นทีดิ่นท่ีภาคเอกชน นกั

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือนักลงทุนให้ความสนใจ

เป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อมีการด�าเนินโครงการ

แล้ว พ้ืนที่จัดหาประโยชน์เหล่านี้จะเป็นพื้นที่ที่มี

ศกัยภาพพร้อมส�าหรับการพัฒนา โดยในกระบวนการ

ด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ของ

ประเทศญ่ีปุ ่นน้ัน จะมีการก�าหนดและประกาศ

ขายที่ดินจัดหาประโยชน์ตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นด�าเนิน

โครงการ เพ่ือน�ารายได้จากที่ดินจัดหาประโยชน์

นี้ไปด�าเนินการก่อสร้างและพัฒนาโครงการต่อไป  

 ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่าทีด่นิจดัหาประโยชน์เป็น

ปัจจยัทีส่�าคญัส�าหรบัการด�าเนนิโครงการจดัรปูทีด่นิ

เพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 นอกจากนี้วิธีการจัดรูปท่ีดินยังเป็นอีกทาง 

เลือกหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาการ

ใช้ท่ีดินในเมืองและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับ

การพัฒนาพื้นที่รูปแบบต่างๆ ในเขตเมือง อาทิ  

การปรับปรุงฟื้นฟูเมือง การพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานี

ขนส่งมวลชน การพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้า

หรือการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง 

ซึง่วธิกีารนีจ้ะสามารถพฒันาพืน้ทีเ่หล่านัน้ให้เกิดการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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การควบคุมทะเบียนอาวุธปืนและผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าอาวุธปืน

พิษณุ ประภาธนานันท์1

ผู้อ�านวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง

ส�านักบริหารการปกครองท้องที่

กรมการปกครอง  
บทคดัย่อ

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาวิเคราะห์และ

เสนอแนะแนวทางในการก�าหนดมาตรการทาง

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมทางทะเบียนอาวุธ

ปืนของประเทศไทย มุ่งเน้นในการแก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบดิ ดอกไม้เพลงิ และสิง่เทยีมอาวธุปืน พ.ศ. 2490  

รวม 4 ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ 1 ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตให้มีและใช้

อาวุธปืนโดยแก้ไขอายุใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธ

ปืนให้มีอายุ 5 ปี

ประเด็นที่  2 การควบคุมจ�านวนอาวุธปืนที่มี

ใบอนุญาตให้มีจ�านวนที่ เหมาะสม รวมทั้งการ

แก ้ ไขป ัญหาอาวุธป ืนนอกระบบ (ป ืนเถื่อน) 

โดยควบคุมจ� านวนอาวุ ธป ืนให ้บุคคลหนึ่ งมี

อาวุธได้ 2 กระบอก คือ อาวุธปืนสั้น จ�านวน  

1 กระบอก และอาวุธปืนยาว จ�านวน 1 กระบอก 

และให้มีการบังคับใช ้กฎหมายอย่างเคร ่งครัด  

การเพิ่มโทษเกี่ยวกับการจัดการอาวุธปืนนอกระบบ  

(ปืนเถื่อน) ให้หนักมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นที่ 3 การจัดเก็บรายละเอียดของอาวุธปืน

โดยการเก็บข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุน

ปืน โดยน�าเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์มาใช้

ในการเก็บข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน 

ประเด็นที่ 4 การเพิ่มมาตรการต่างๆ ในการขอ 

ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้เข้มงวดรัดกุม

มากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มมาตรการทดสอบความรู้ความ

สามารถในการใช ้อาวุธป ืนทั้ งภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏิบัติ มาตรการตรวจสภาพทางจิตให้เป็น 

คณุสมบตัหินึง่ในการขออนญุาตให้มแีละใช้อาวธุปืน 

ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่ก�าหนดขึ้นนี้ เมื่อมีการปรับปรุง

หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อ 

ผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืน แต่ก็เป็นเพียงผลกระทบ 

ต่อกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการค้าอาวุธปืนจ�านวนน้อย

และกระทบในช่วงระยะแรกๆ เท่านั้น เทียบไม่ได ้

กับประโยชน์สาธารณะอย่างมากท่ีสังคมและ

ประชาชนจะได้รับ นอกจากนี้ สังคมจะมีความสงบ

เรยีบร้อยมากยิง่ข้ึน รฐัสามารถประหยัดงบประมาณ 

รายจ่ายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ 

กระบวนการยตุธิรรมได้เป็นจ�านวนมาก อนัจะส่งผลดี 

ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

1นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก
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ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน

อธิบดีกรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต) ร่วมกับต�ารวจได้ตรวจสอบร้านค้าผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืิน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(นายประยูร รัตนเสนีย์) ร่วมกับต�ารวจแถลงข่าว 

การจับกุมอาวุธปืนเถื่อน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายวิโรจน์ จิระรังสรรค์)  
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ABSTRACT

This dissertation analyses and suggests a set 

of measurein regulating a firearms registration 

control in Thailand under the Act of Friearms, 

Amumunition,Explosive, Firework, and the 

equivalent of firearms B.E.2490 (1947).The 

study proposes that the law should be 

amended in some aspects. First, a licenseto 

own and use firearms should be limited to 

five years. Second, there should be a mea-

sure to control an amount of firearms in 

appropriated number, this measure includes 

a solution to illegal firearms problems that 

involves a law enforcement and severer 

punishment. Third, Information technology 

should be applied in a procedure of data 

compiling on fiream component such as 

its bullet and case. Fourth,application for 

a license to own and use firearms should 

be more strictly and carefully. Theoretical 

practical and mental examination should 

be added in this process.Allhough these 

measures would affect firearms traders 

and their businesses, more benefits will 

be enjoyed by the society and  people on 

social security, criminal justice process,and 

economic system.

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

 อาวุธปืนเป็นศาสตราวุธท่ีทรงอานุภาพ

เป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ท่ีมีท้ังคุณอนันต์และโทษ

มหันต์อยู่ในตัว ซ่ึงเมื่อพิจารณาอัตราการกระจาย

รายได้ไม่เป็นธรรมของประเทศไทย โดยข้อมูลเมื่อ  

พ.ศ. 25572  พบว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล�้า

ด้านรายได้เป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับ 3 

ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ซึ่งป ัญหาความเหลื่อมล�้านี้ส ่งผลให้เกิดปัญหา

อาชญากรรมเพิ่มมากข้ึน ก่อให้เกิดความรู ้สึก 

ไม่มัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน 

ท�าให้ประชาชนแสวงหาอาวธุปืนมาไว้ในความครอบ

ครองเพิ่มมากขึ้น3 ทั้งชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย

2Posttoday [Online] Available URL : http://www.posttoday.com/รอบโลก/ข่าว 

รอบโลก/325175/ไทยรั้งอันดับ 6 รายงานความมั่งคั่งของโลกของธนาคารเครดิตสวิสโลก

รวยกระจุกจนกระจาย. 27 ตุลาคม 2557.
3ปัจจุบัน (เดือนมกราคม พ.ศ. 2558) จ�านวนอาวุธปืนมี  4,079,657 กระบอกเทียบกับจ�านวน

ประชากรของประเทศไทย ณ จ�านวน  65,729,098 คน คิดเป็นอัตราส่วนจ�านวนอาวุธปืนได้

ประมาณ 1 ต่อ 16
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ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม

อาวธุปืนและเครือ่งกระสนุปืนของประเทศไทยตัง้แต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 2.เพื่อศึกษามาตรการในการควบคุม

ทะเบียนอาวุธปืน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ 

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

 3.เพื่อศึกษาหลักกฎหมายสากลและ

กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืน

 4.เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุง

หรื อแก ้ ไ ข เพิ่ ม เติ มกฎหมายและมาตรการ 

ทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมทะเบียนอาวุธปืน

ของประเทศไทยให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์

ในปัจจุบัน

 5.เพื่อศึกษาผลกระทบต่อผู ้ประกอบ

ธุรกิจอาวุธปืน เมื่อมีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการ

ควบคุมทะเบียนอาวุธปืน

 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเคร่ืองกระสุน

ปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  

พ.ศ. 2490 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายหลัก

ที่ใช้ในการควบคุมทะเบียนอาวุธปืนนั้น มีการบังคับ

ใช้มาเป็นเวลานานท�าให้มาตรการในการควบคุม

ทะเบยีนอาวธุปืนมคีวามไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์

ปัจจุบันหลายประการ เช่น ปัญหาเก่ียวกับการมี

อาวุธปืนมีทะเบียนซ่ึงเป็นของผู้อื่นไว้ในครอบครอง

หรืออาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครองถือว่า

เป็นการฝ่าฝืน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธ

ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 เช่นเดียวกัน4 ปัญหา

อายุของใบอนุญาตให้มแีละใช้อาวธุปืนทีม่อีายตุลอด

เวลาที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของอาวุธปืนนั้น สร้าง

ปัญหาอย่างมากในการควบคุมทางทะเบยีนอาวธุปืน 

ปัญหาการไม่มีระบบจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล

ทะเบียนอาวุธปืนที่มีประสิทธิภาพท�าให้ไม่สามารถ

จัดเก็บข้อมูลทะเบียนอาวุธปืนในประเทศไทยได้

อย่างครบถ้วน ปัญหาผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและ

ใช้อาวุธปืนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้

อาวุธปืนอย่างเพียงพอ และปัญหาการไม่มีระบบ

การป้องกัน คัดกรองมิให้ผู้มีความผิดปกติทางจิต 

มอีาวุธปืนไว้ในครอบครอง เพือ่แก้ไขปัญหาเหล่าน้ีรฐั

จะต้องเข้ามาวางมาตรการตรวจสอบ ควบคมุ ก�ากบั

ดูแล ทะเบียนอาวุธปืนใหม่ จึงจ�าเป็นที่จะต้องศึกษา 

หามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมทะเบียน

อาวธุปืนให้มีประสทิธภิาพ เหมาะสมต่อสถานการณ์

โลกยุคโลกาภิวัตน์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมี

ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 

เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

 1.เ พ่ือศึกษาประวัติความเป ็นมาและ

วิวัฒนาการของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 

ตลอดจนคุณลักษณะของอาวุธปืนประเภทต่างๆ  

ขอบเขตของกำรศึกษำ

 1. ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและววิฒันาการ 

ของอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน

 2. ศกึษาวเิคราะห์ววิฒันาการของกฎหมาย

ว่าด้วยอาวธุปืนและเครือ่งกระสนุปืนของประเทศไทย 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 3. ศกึษาวเิคราะห์สภาพปัญหาในการบังคบั 

ใช้พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน ปืน

วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  

พ.ศ. 2490 เกี่ยวกับการควบคุมทะเบียนอาวุธปืน

ของประเทศไทย 

4ค�าพิพากษาฎีกาที่ 80/2545  ค�าพิพากษาฎีกาที่ 156/2539  

 ค�าพิพากษาฎีกาที่ 2132/2534
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 4. ศึกษาวิเคราะห์หลักกฎหมายสากลและ

กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืน

 5. ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 

2490 และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ

ควบคุมทะเบียนอาวุธปืนของประเทศไทย ให้ม ี

ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

 6. ศึกษาผลกระทบต่อผู ้ประกอบธุรกิจ 

อาวุธปืนเมื่อมีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการ

ควบคุมทะเบียนอาวุธปืน

สมมติฐำนของกำรศึกษำ

 กฎหมายหลกัทีบ่งัคบัใช้เกีย่วกบัการค้าอาวธุ

ปืนและเคร่ืองกระสนุปืนของประเทศไทยยงัมปัีญหา

หลายประการ จึงควรศึกษาค้นคว้าเพ่ือหามาตรการ

ทางกฎหมายในการควบคุมทะเบียนอาวุธปืนและ 

เคร่ืองกระสุนปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 

ผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนและสังคม

วิธีกำรด�ำเนินกำรศึกษำ

 ใช้วธีิการค้นคว้าจากเอกสาร (documentary 

research) ด้วยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทาง

ด้านเอกสารทัง้หมดทีเ่กีย่วข้อง และบุคคลทีเ่กีย่วข้อง

และวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสารต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นภาษา

ไทย และภาษาองักฤษ โดยเสนอข้อมลูการวจัิยในเชงิ

พรรณนา (descriptive method)

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ

 1. ท�าให้ทราบประวัติความเป็นมาและ

วิวัฒนาการของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

 2. ท�าให้ทราบวิวัฒนาการของกฎหมาย

เกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 

ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 3. ท�าให้ทราบถึงสถานการณ์ และสภาพ

ปัญหาในการบังคบัใช้พระราชบัญญติัอาวธุปืน เครือ่ง

กระสนุปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลงิ และสิง่เทียมอาวธุ

ปืน พ.ศ. 2490 และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ

การควบคุมทะเบียนอาวุธปืนของประเทศไทย

 4. ท�าให้ทราบแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ.ศ. 2490 และมาตรการทางกฎหมาย เพื่อให้มี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการควบคุม

ทะเบียนอาวุธปืนของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 5. ท�าให้ทราบผลกระทบต่อผู้ประกอบ

ธุรกิจอาวุธปืน เมื่อมีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการ

ควบคมุทะเบยีนอาวธุปืนและมาตรการทีอ่าจต้องน�า

มาใช้ในการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น

ผลกำรศึกษำ

1. ประวัติควำมเป็นมำและวิวัฒนำกำรของ 

อำวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

 วิวัฒนาการของปืนเริ่มแรกโดยชาวจีน

ค้นพบดินปืนและได้มีการเล่นดอกไม้ไฟในประเทศ

จีนต่อมาชาวสเปนค้าขายกับชาวจีนก็ได ้น�าไป 

แพร่หลายในยุโรปในราวปี ค.ศ. 1130 ต่อมาปี  

ค.ศ. 1260 ชาวจีนได้คิดค้นปืนท่ีท�าจากโลหะเป็น 

ครั้งแรกในปลายศตวรรษที่ 14 ได้เริ่มผลิตปืนประจุ

ปากที่ใช้ยิงด้วยมือโดยกระบอกเป็นโลหะบรรจุ

ดินปืนเข้าไปทางปากล�ากล้องแล้วอัดให้แน่นด้วย

หมอนกระสุนแล้วใส่ลูกกระสุนเข้าไปเวลาจะยิงก็ใช้

ไฟจดุเรยีกว่า  Cannon Lock หรอื Hand Cannon5 

5ความรู้เรื่องอาวุธปืนเบื้องต้น รวบรวมโดย

พ.ต.ท.ศุภฤกษ์อาภรณ์รัตน์ นักนิติวิทยาศาสตร์ 8 ว. 

กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและฟิสิกส์ส�านักนิติวิทยาศาสตร์

บริการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์



Hand Cannon

ปืนคำบศิลำ หรือ Arquebus

94 วารสารดำารงราชานุภาพ



วารสารดำารงราชานุภาพ 95

          ต่อมามีการประดิษฐ์ปืนสั้นขึ้นกลางคริสต์

ศตวรรษที่ 17 ปืนคาบศิลา (Arquebus) หรือ

ปืนคาบชุด เมื่อเหนี่ยวไกก็จะมีเหล็กรูปงูตีที่จาน

ดินปืนจะเป็นการจุดสายชนวนไปที่ท้ายล�ากล้อง

ท�าให้ดินปืนระเบิดขึ้น ท�าให้กระสุนพุ่งออกไป ทาง 

ปากล�ากล้องอย่างรวดเร็ว6 

 ส่วนประเทศไทยมีการน�าอาวุธปืนเข้า

มาสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (ครองราชย์  

พ.ศ. 2034 - พ.ศ. 2072) เรียกกันว่าปืนไฟ ปรากฏ

การจ้างกองพลปืนไฟและทหารรบัจ้างชาวโปรตเุกส

เข้ามาเป็นทหารในราชส�านัก ปืนท่ีน�าเข้ามา คือ 

ปืนไฟแบบพกพา และปืนคาบศิลาเป็นปืนยาวที่

ออกแบบมาให้ยิงในระยะไกล7 มีการใช้อย่างแพร่

หลายมากจนถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่58 

2. วิวัฒนำกำรของกฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุม

อำวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของประเทศไทย9

 สมยักรงุศรอียธุยา พ.ศ. 2295 ได้มกีารออก 

“กฎให้แก่ผู้รักษาเมืองผู้รั้งกรมการเมือง จ.ศ. 114” 

ก�าหนดให้มีการท�าต�าหนิรูปพรรณปืน

 ต่อมารัฐได้ตราข้อบังคับควบคุมเกี่ยวกับ

การห้ามยงิปืน และการห้ามมใิห้น�าเครือ่งศาสตราวธุ 

และกระสุนดินด�าและเครื่องระเบิดต่างๆ เข้ามาใน

ราชอาณาจักร  ห้ามมิให้ราษฎรลักลอบซื้อเคร่ือง

ศาสตราวธุ กระสนุดินด�า หรอืค้าขาย หรือมีอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืนในราชอาณาจักรโดยมิได ้รับ

อนุญาต10 

 ต่อมาได้รวบรวมข้อก�าหนดเกีย่วกบัอาวธุปืน

โดยตรา “พระราชบญัญัติอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน 

วัตถรุะเบดิ และดอกไม้เพลงิ พทุธศกัราช 2477”11  

จนมีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติอาวุธปืน  

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490”12 ใช้บังคับตั้งแต่  

พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบัน 

6วิกิพี เดีย สารานุกรมเสรี ป ืนคาบศิลา [ออนไลน์] ,  

แหล่งที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/ปืนคาบศิลา. 

4 สิงหาคม2558
7สรารักษ์ สุวรรณเสรี, อาคม ศรยาภัย . กฎหมายและคดี

อาวุธปืน (กรุงเทพมหานคร : หจก.แสงจันทร์การพิมพ์,

2553) หน้า 2
8ภาคผนวก ป ืนคาบศิลา ป ืนนกสับ  [ออนไลน ์ ] ,  

แหล่งที่มา http://king.lib.kmutt.ac.th/kingtarkisnCD  

/appendix_6.html. 4 สิงหาคม2558
9กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, คู่มือปฏิบัติงาน

อาวุธปืน พ.ศ. 2548 เล่มที่ 1 ฉบับรวมกฎหมายอาวุธ

ปืน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน  

กรมการปกครอง, 2549) หน้า 161 - 164 
10เช่น ปี จ.ศ. 1220 มี “ประกาศเรื่องยิงปืนให้ขออนุญาต

ก่อน” ปี จ.ศ. 1246 มี “ประกาศห้ามเครื่องศาสตราวุธ 

กระสนุดนิด�า”   ปี จ.ศ. 1246  ม ี“ประกาศเจ้านครเชยีงใหม่ 

ห้ามมิให้ราษฎรลักลอบซื้อเครื่องศาสตราวุธ กระสุนดินด�า” 

ปี ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2455) จึงได้มี “พระราชบัญญัติอาวุธปืน 

และเครื่องกระสุนปืน รัตนโกสินทรศก 131”
11“พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช 2477” , ราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที่ 51 (19 สิงหาคม 2477) : 279 
12“พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

และดอกไม้เพลิง  พ.ศ. 2490” , ราชกิจจานุเบกษา  

เล่มที่ 42 เล่ม 64 (9 กันยายน 2490) : 556
13ประกาศกรมการปกครอง เรือ่ง แจ้งข้อมลูทางการปกครอง 

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

  ประเทศไทยมีจ�านวนอาวุธปืนที่ได ้รับ 

ใบอนุญาตและบันทึกไว ้ ในฐานข ้อมูลระบบ

คอมพิวเตอร์จ�านวนถึง 4,079,657 กระบอก  

เมื่อเทียบกับจ�านวนประชากรของประเทศไทย  

ณ ปัจจุบันที่มีจ�านวน  65,729,098 คน13 คิดเป็น

อัตราส่วนจ�านวนอาวุธปืนได้ประมาณ 1 ต่อ 16  

โดยในจ�านวนคนไทย 16 คน หนึ่งในนั้นเป็น 

ผู้มีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
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3. แนวทำงในกำรปรับปรุ งแก ้ ไขเพิ่ม เติม

พระรำชบัญญัติอำวุธป ืนเครื่ องกระสุนป ืน

วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอำวุธปืน 

พ.ศ. 2490 และมำตรกำรทำงกฎหมำยเก่ียวกับกำร

ควบคุมทะเบียนอำวุธปืนของประเทศไทย

 3.1 ประเดน็ปัญหาอายขุองใบอนญุาตให้มี

และใช้อาวุธปืนไม่เหมาะสม

 ปัจจบุนัใบอนญุาตให้มแีละใช้อาวธุปืนและ

เครื่องกระสุนปืน มีอายุตลอดเวลาที่ผู้รับใบอนุญาต

เป็นเจ้าของอาวุธปืนนั้น ควรแก้ไขให้ใบอนุญาตให้มี

และใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ให้มีอายุคราว

ละห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต โดยแก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่อง

กระสุนปืนวตัถรุะเบดิดอกไม้เพลงิและสิง่เทยีมอาวธุ

ปืน พ.ศ. 2490 ดังนี้ 

 เดิม “(3) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

และเครื่องกระสุนปืน มีอายุตลอดเวลาที่ผู ้รับใบ

อนุญาตเป็นเจ้าของอาวุธปืนนั้น”

 แก้ไขเป็น “(3) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธ

ปืนและเครื่องกระสุนปืน มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก

ใบอนุญาต”

             3. 2 ประเด็นปัญหาการไม่มีระบบควบคุม

ทางทะเบียนอาวุธปืนที่เหมาะสม

 ต้องก�าหนดให้มีมาตรการในการจัดเก็บ

ข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการจัดเก็บรายละเอียดเกี่ยว

กับอาวุธปืนทุกกระบอกของประเทศไทยได้อย่าง

ครบถ้วนอันจะท�าให้ระบบควบคุมทะเบียนอาวุธปืน

ของประเทศไทยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  พฒันา

ระบบการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนอาวุธปืนในรูปแบบ

ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์กระสุนปืนตาม

หลักนิติวิทยาศาสตร์ (Bullet and Cartridqe 

Identification) เทคโนโลยีด้านนิติวิทยาศาสตร์  

(Forensic Science) ทีปั่จจบุนัมกีารพฒันาก้าวหน้า

ไปแล้วอย่างมาก และในอนาคตควรศึกษาวิจัยการ

ควบคมุทางทะเบียนอาวธุปืนท่ีมใีบอนญุาตให้มแีละใช้

อาวธุปืน โดยระบบการฝังชปิคอมพิวเตอร์ไว้ทีต่วัปืน 

ซ่ึงชิปดังกล่าวจะบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ 

ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องสแกนอ่าน

และบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

ถูกต้องและแม่นย�า ดังนั้น เพื่อก�าหนดมาตรการทาง

กฎหมายในการจัดท�าระบบควบคุมทางทะเบียน

อาวุธปืนอย่างมีประสิทธิภาพดังกล่าวข ้างต ้น  

จึงควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน  

เครือ่งกระสนุปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลงิ และสิง่เทียม 

อาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 10 เป็น “มาตรา 10 

อาวุธปืนที่ได้ออกใบอนุญาตให้ตามมาตราก่อนให้

นายทะเบียนท�าเครื่องหมายประจ�าอาวุธปืน และ

ให้ด�าเนนิการเกบ็หวักระสนุปืนและปลอกกระสนุปืน 

ทีย่งิจากอาวธุปืนนัน้ไว้ในระบบควบคมุทางทะเบยีน

อาวุธปืน ตามวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”

 3.3 ประเด็นปัญหาการควบคุมจ�านวน

อาวุธปืนที่มีใบอนุญาตของประเทศไทยให้มีจ�านวน

ที่เหมาะสมและการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนนอกระบบ 

(ปืนเถื่อน)

 ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย เพื่อจ�ากัดการ

มีและใช้อาวุธปืนของแต่ละบุคคลให้มีจ�านวนท่ี 

เหมาะสมเพียงพอต ่อการใช ้ป ้องกันชีวิตและ

ทรัพย ์สิน ป ้องกันการสะสมอาวุธ เกินความ

จ�าเป็น โดยจ�ากัดการอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้ใน 

ครอบครองได้คนละไม่เกนิ 2 กระบอก (สัน้ 1 กระบอก 

ยาว 1 กระบอก) การเพ่ิมอัตราโทษผู ้มีอาวุธ

ปืนเถื่อนถึงขั้นจ�าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต  

ซึ่งเป็นอัตราโทษในระดับเดียวกับที่ประเทศสิงคโปร์ 

ใ ช ้ ไ ด ้ ผ ล ม า แ ล ้ ว  โ ด ย ก า ร แ ก ้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม 

พระราชบัญญัติอาวุ ธป ืน เครื่ องกระสุนป ืน  

วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
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พ.ศ. 2490 ก�าหนดโทษของการมีอาวุธปืนที่ไม่มี 

ใบอนุญาตให้มีและใช้ไว้ในครอบครองให้มีโทษหนัก

ถึงขั้นจ�าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต ซ่ึงเมื่อมี

การออกกฎหมายจ�ากัดจ�านวนอาวุธปืนและแก้ไข

กฎหมายเพิ่มโทษผู้มีอาวุธปืนเถื่อนไว้ในครอบครอง

แล้ว พนกังานเจ้าหน้าทีจ่ะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัดโดยในขั้นตอนแรกจะต้องออกกฎหมาย

นิรโทษกรรมโดยให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนที่ไม่มี 

ใบอนุญาตหรืออาวุธป ืนที่นายทะเบียนออก 

ใบอนุญาตให้ไม่ได้ จะต้องน�ามามอบให้ทางราชการ

ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดโดยไม่ต้องรับโทษตาม

กฎหมาย และเมื่อพ้นก�าหนดการนิรโทษกรรมแล้ว 

เจ้าหน้าทีท่กุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องจะต้องบรูณาการร่วมกนั 

เพ่ือท�าการปราบปรามอาวุธปืนเถ่ือนอย่างเด็ดขาด

เพื่อให้หมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงจากประเทศไทย

 3.4 ประเด็นปัญหาการสอบความรู้ความ

สามารถและสภาพทางจิตในการใช้อาวุธปืน

 ผู ้ที่จะขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนต้อง

เป็นผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู ้ความ

สามารถในการใช้อาวุธปืนทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติและต้องได้รับการตรวจสภาพทางจิต โดยมี

ใบรับรองจากจิตแพทย์ว่าเป็นบุคคลที่มีสภาวะทาง

จิตปกติไม่มีแนวโน้มว่าเป็นผู้มีอารมณ์แปรปรวน

ชอบใช้ความรุนแรงหรือชอบทะเลาะวิวาทท�าร้าย 

ผู ้อื่นประกอบด้วย จึงควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด ดอกไม ้ เพลิง  และสิ่ ง เทียมอาวุธป ืน 

พ.ศ. 2490 มาตรา 13 ให้ผู ้ขออนุญาตมีและใช้

อาวุธปืนต้องมีคุณสมบัติเป็นผู ้ที่สอบผ่านเกณฑ์

การทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้อาวุธปืน 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด และต้องเป็นผู้ที่

ผ่านการตรวจสภาพทางจิตและได้รับใบรับรองจาก

จิตแพทย์

4 .  ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก ำ ร ค ้ ำ 

อำวุธป ืนจำกกำรปรับปรุงมำตรกำรควบคุม 

ทะเบียนอำวุธปืน 

 หากพระราชบัญญตัอิาวุธปืน เครือ่งกระสนุ

ปืน วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ.ศ. 2490 ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อาจส่งผล 

กระทบในทางธุรกิจต่อผู้ประกอบธุรกิจการค้าอาวุธ

ปืนบ้างเพราะผู ้ขอใบอนุญาตซ้ืออาวุธปืนต้องมี

คุณสมบัติเพิ่มขึ้นและยังต้องผ่านการตรวจสภาพ

ทางจิตก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนได้14 

นอกจากนี้อาวุธปืนเถื่อนจะมีจ�านวนลดน้อยลง 

ผู ้บริโภคจะหันมาซ้ืออาวุธปืนที่ถูกกฎหมายจาก 

ผู้ประกอบธุรกิจการค้าอาวุธปืนมากขึ้นการก�าหนด

มาตรการให้บุคคลครอบครองอาวุธปืนได้เพียงสอง

กระบอก คือ อาวุธปืนสั้นหนึ่งกระบอก และอาวุธ

ปืนยาวหนึ่งกระบอก เป็นการจ�ากัดจ�านวนอาวุธปืน 

ให้บุคคลมีอาวุธปืนเพียงเฉพาะเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น

ส่งผลกระทบต่อผู ้ประกอบธุรกิจการค้าอาวุธปืน 

แต่ในระยะยาวผู ้ประกอบธุรกิจการค้าอาวุธปืน

ของประเทศไทยก็จะสามารถปรับตัวกลับมา

อยู ่ในสภาวะปกติส่วนเรื่องการแก้ไขอายุของใบ

อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้มีอายุคราวละห้าปี15    

14สอดคล้องกับแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วน

ได้เสีย (กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ไม่มีอาวุธปืนในครอบครอง 

กลุ ่มประชาชนทั่วไปที่มีอาวุธป ืนในครอบครองกลุ ่ม 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการค้า

อาวุธปืน) จ�านวน 100 คน เห็นด้วยในอัตราร้อยละ 34  24  

31 และ 42 ตามล�าดับ
15แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ในประเด็น

ดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียทั้งสี่กลุ่มตามเชิงอรรถที่ 14 จ�านวน 

100 คน เห็นด้วยในอัตราร้อยละ 34  4125 และ 32 ตาม

ล�าดับ)
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การเก็บข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุน

ปืน16 และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยการฝังชิป 

ในอาวุธปืนเก็บข้อมูลของอาวุธปืนทุกกระบอกไว้

ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์17 ไม่มีผลกระทบต่อผู ้

ประกอบธุรกิจการค้าอาวุธปืน

 มาตรการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์

สาธารณะต่อสังคมและประชาชนท่ัวไป อาวุธปืน

ทุกกระบอกจะเข้าสู่ระบบการควบคุมทางทะเบียน

อาวุธปืนที่สมบูรณ์สามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเมื่อมีการประกอบ

อาชญากรรม เจ้าหน้าที่สามารถน�าวัตถุพยานที่เก็บ

ได้ในที่เกิดเหตุมาตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

น�าไปประกอบกับส�านวนคดีและใช้เป ็นพยาน 

หลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

16แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ในประเด็น

ดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียทั้งสี่กลุ่มตามเชิงอรรถที่ 14 จ�านวน 

100 คน เห็นด้วยในอัตราร้อยละ 44  41  25 และ 32 ตาม

ล�าดับ)
17แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ในประเด็น

ดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียทั้งสี่กลุ่มตามเชิงอรรถที่ 14 จ�านวน 

100 คน เห็นด้วยในอัตราร้อยละ 34  41  34 และ 42 ตาม

ล�าดับ)

สรุปผลกำรศึกษำ

 การควบคุมทางทะเบียนอาวุธปืน มีความ

รัดกุมมากยิ่งข้ึนอันจะเป็นผลดีต่อสังคมท�าให้เกิด

ความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวจาก 

ต่างประเทศทีเ่ข้ามาในประเทศไทยมคีวามปลอดภยั

ในชีวติและทรพัย์สินมากยิง่ข้ึน ประหยดังบประมาณ

ด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งภาคเอกชนและ 

ภาคราชการ รวมทัง้เจ้าหน้าทีข่องรฐัในกระบวนการ

ยุติธรรมมีภาระงานลดน ้อยลง งบประมาณ 

ด้านนี้ก็ลดลงส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

กับการท ่องเที่ยวต ่อเนื่องถึงระบบเศรษฐกิจ 

โดยรวมของประเทศท่ีดีข้ึน แต่ประการส�าคัญของ

การรกัษาความสงบเรยีบร้อยในสงัคม ย่อมขึน้อยูก่บั 

ประชาชนคนไทยท้ังประเทศ จะต้องเป็นผู ้ ท่ีมี

ระเบียบวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 

รู้จักหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี ประเทศไทยย่อม

เกิดความสงบเรียบร้อย สังคมมีความปลอดภัย  

เกิดการพฒันาเจรญิก้าวหน้าในทุกด้านอย่างต่อเนือ่ง 

สามารถก้าวเข ้าสู ่การเป็นประเทศชั้นน�าแบบ 

นานาอารยประเทศได้ในที่สุด
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