


 

mahadthai smart link 
 เ ป็ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล    

ของแอปพลิเคชันท่ี เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย

ภายในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ใช้งาน   

ท่ี ติ ด ต่ อ กั บ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง

ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ค้ น ห า        

แอปพลิเคชันได้ง่ายมากขึ้น 





บทบรรณาธิการ
 

	 การขับเคลื่อนนโยบาย	 THAILAND	 4.0	 ภายใต้รัฐบาลโดยการน�าของ	 พลเอกประยุทธ์																	

จันทร์โอชา	 ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก	 ในประเด็นการเตรียม																					

คนไทยสู่ศตวรรษที่	21		ซึ่งวารสารกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับไทยแลนด์	4.0	ไว้

ในฉบับที่	 56	 และการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมส�าหรับคนไทยเพื่อเตรียมพร้อม																		

คนไทยเพื่อเข ้าสู ่ศตวรรษท่ี	 21	 ท้ัง	 5	 ประการ	 ได ้แก ่ 	 ความพอเพียง	 มีวินัย	 สุจริต																																																																			

จิตสาธารณะ	และมีความรับผิดชอบ	ในฉบับที่	58

	 เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพของบุคลากรกระทรวงมหาดไทยซึง่มเีครอืข่ายครอบคลมุทัว่ประเทศ		

ให้ก้าวทันภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน	 	 จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้อง	 “เตรียม                                

คนมหาดไทย”	 ให้ประสานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	 การเปลี่ยนแปลงของสังคม	

และการขบัเคล่ือนภารกจิองค์กรทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการเตรยีมคนไทยสูศ่ตวรรษที	่21	ไปพร้อมๆกนั		วารสาร			 

ฉบับนี้จึงเป็นการรวบรวมแนวคิดจากทุกกรมของกระทรวงมหาดไทยผ่านมุมมองการปฏิบัติจากเดิม

สูแ่นวทางปฏบิตัใินรปูแบบใหม่ท่ีท้าทายซึง่ได้ท�าการศกึษาวเิคราะห์ทบทวนและสามารถน�าไปปรบัใช้

ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจอีกด้วย	 อาทิ	 การสร้างนักพัฒนา	 	 การส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้																									

การส�ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร	 	 การเตรียมหลักสูตรกลางในการพัฒนาคน

ส�าหรับศตวรรษที่	21		การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล		การดูแลคนไทยในช่วงวัยต่างๆ	ในภารกิจดูแลผู้พิการ

หรือทุพพลภาพและคนชรา		และการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย		เป็นต้น

	 กองบรรณาธกิารขอขอบคณุผูเ้ขยีนทกุท่านทีส่่งบทความอนัเป็นประโยชน์เผยแพร่สู่สาธารณะ	

และหากท่านผู้อ่านมีข้อแนะน�าในการปรับปรุงการจัดท�าวารสาร	 กรุณาแจ้งได้ที่สถาบันด�ารง																								

ราชานุภาพ	 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 E-mail:stabundamrong@gmail.com	 จะเป็น

พระคุณยิ่ง	 ทั้งนี้บทความทั้งหมดในวารสารฉบับนี้ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในระบบคลังความรู้ของ																						

สถาบันด�ารงราชานุภาพ	 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 เว็บไซต์สถาบันด�ารงราชานุภาพ																					

www.stabundamrong.go.th	เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป

              กองบรรณาธิการ





สารบัญ
	 หน้า

การพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ศตวรรษที่ 21 ; กระบวนทัศน์ 5 ประการ 1

	 โดย	กองวิชาการและแผนงาน	กรมการปกครอง

เบื้องหลังการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ “นักพัฒนา” 16

	 โดย	สถาบันการพัฒนาชุมชน	กรมการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาบุคลากรส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส�าหรับศตวรรษที่ 21 19 

	 โดย	ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จุดยืนด้านพัฒนาการเรียนรู้  สู่จุดแข็งก�าลังคนกรมที่ดิน 39

	 โดย	นายไชยรัตน์		บัวเผื่อน		นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ	กรมที่ดิน

การเตรียมคนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้มหาดไทย 4.0 56

	 โดย	นางจุรีรัตน์	เทพอาสน์		รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 68 

	 โดย	นายชัยธวัช	มหาท�านุโชค		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

	 						กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มหาดไทยกับการใส่ใจดูแลผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 84

	 โดย	กรมโยธาธิการและผังเมือง





การพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ศตวรรษที่ 21 ; 

กระบวนทัศน์ 5 ประการ

กองวิชาการและแผนงาน

กรมการปกครอง

	 การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่	21	เป็น

ความท้าทายอย่างยิ่งของสังคมไทย	 โดยเฉพาะ

การพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับต่อการ

เปลี่ยนแปลง	 ทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม																			

การปรบัเปล่ียนกระบวนทศัน์ของบคุลากรภาครฐั 

เพื่อให ้ระบบราชการมีประสิทธิภาพ	 และ																			

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ	

ทัง้นีร้ฐับาลได้ต้ังคณะอนกุรรมการเตรยีมคนไทย

สู่ศตวรรษที่	 21	 เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐาน				

5	ประการ		รวมถงึการก�าหนดกรอบในการพฒันา

บุคลากรภาครัฐ

ภาพที่	1	:	การเตรียมคนไทยในศตวรรษที่	21
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	 ทั้งนี้	 นายกรัฐมนตรี	 ให้ความส�าคัญกับ

การพฒันาทรพัยากรมนษุย์เป็นอย่างมาก	เพราะ

เป็นปัจจยัส�าคญัของการพฒันาประเทศ	โดยย�า้ว่า  

หลักคิด	5	ประการ	 เป็นพื้นฐานของการด�าเนิน

ชีวิตที่จะช่วยเตือนสติและยับยั้งพฤติกรรมอัน																						

ไม่พงึประสงค์ต่าง	ๆ 	ซึง่จะต้องเชือ่มโยงกบัความดงีาม 

ตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืน	 ที่จะน�าพาสังคม																

ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า	 พร้อมขอความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการท�างานของ

คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว	

	 พล.อ.ประยุทธ ์	 จันทร์โอชา	 นายก

รัฐมนตรี	 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียม																		

คนไทยสู่ศตวรรษที่	21	ประกอบด้วย	ผู้น�าภาครัฐ 

ภาคเอกชน	องค์กรอิสระ	องค์กรภาคเอกชน	โดยมี	

ดร.สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 เป็นที่ปรึกษา	 ศ.กิตติคุณ	

ดร.เทียนฉาย	กีระนันทน์	เป็นประธาน	ท�าหน้าที่

ส�าคัญในการผนึกก�าลังกับเครือข่ายภาคเอกชน	

ภาครัฐ	และภาคประชาสงัคม	เพือ่ปลกูฝังหลกัคิด 

5	 ประการสู ่ สังคม	 ได ้แก ่“ความพอเพียง                          

มีวนิยั สจุริต จติสาธารณะ และมีความรับผดิชอบ” 

ให ้ สอดรับกับ โม เดลพัฒนาคนไทย	 4 .0																																	

ในศตวรรษที่	21

	 ศ.กิตติคุณ	 ดร.เทียนฉาย	 กีระนันทน	์

กรรมการขับเคล่ือนการปฏิ รูปเ พ่ือรองรับ																							

การปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์	4.0	และ

ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู ่

ศตวรรษที่	21	กล่าวว่า	เป้าหมายของการพัฒนา

คนไทยตามยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	คนไทยต้องเป็น

คนที่สมบูรณ์	 มีสมรรถนะทางกาย	 มีจิตใจและ

จิตส�านึกที่ดีงาม	 และมีสติปัญญา	 มีการเรียนรู้

ตลอดชีวิต	หัวใจของการเตรียมคน คือ สร้าง

กระบวนทศัน์และหลกัคดิทีเ่หมาะสม พร้อมต่อ

ที่มาของหลักแนวคิด 5 ประการ
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การเปลีย่นแปลงเป็นพลังขบัเคล่ือนการพัฒนา

ประเทศ	ทัง้นีก้ารปรบักระบวนทัศน์และหลกัคดิ

คนไทยให้เหมาะสม	มคีวามพร้อมสูศ่ตวรรษที	่21	

เป็นหนึ่งในภารกิจหลักในการปฏิรูปประเทศ									

เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ศตวรรษท่ี	 21	

โดยใช้โมเดลประเทศไทย	 4.0	 (Thailand	 4.0)	

การสร้างคนให้มีความพร้อมอย่างสมดุลท้ังใน

ด้านการเรียนรู้	 การมีหลักคิด	 และมีค่านิยมที	่				

ถูกต้อง

	 “สถานการณ์ปัญหาคนไทยยุคปัจจุบัน	

มีแนวโน ้มการใช ้พฤติกรรมเสี่ ยงมาก ข้ึน																											

ขาดคุณธรรม	 วินัย	 ความซื่อสัตย์	 มีปัญหาด้าน

คุณภาพเกือบทุกช่วงวัย	 ดูแลลูกหลานพ่อแม่					

ไม่ดพีอ	สิง่ทีห่นกัทีส่ดุ คอื ขาดดลุพนิจิ เปราะบาง 

อ่อนไหว ในการเลือกใช้ชีวิต ทั้งพฤติกรรม

เทคโนโลยี  ท�าให ้ เราหลงเชื่ อ เร็ว  โดย                                  

ไม่ไตร่ตรอง เป้าหมายแท้จริงที่เราอยากเห็น 

คือ การที่คนไทยมีจิตส�านึก เห็นแก่ส่วนรวม

มากกว่าส่วนตน กว่าที่จะไปถึงเป้าหมายยาวไกลนี้  

มีหลายวิธีด้วยกัน	 แต่	 5	 กระบวนทัศน์ส�าคัญน้ี	

จะเป็นกุญแจไขไปถึงการแก้ปัญหาได้”	 โจทย์

ส�าคัญคือ	ท�าให้คนไทยมคีวามคดิความอ่านแบบ

มีเหตุผล	เป็นพลเมืองดีที่ตื่นรู้	เชื่อมโยงกับความ

ดีงามตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืน	 มีจิตวิญญาณ	

ความมุ ่งมั่นที่หวังประโยชน์ต่อส่วนรวมและ

ประเทศชาติ	 อันเป็นรากฐานส�าคัญของระบอบ

ประชาธิปไตย

	 กรมการปกครองได้ตระหนัก	 และเห็น

ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร	ซึ่งเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการพัฒนาหน่วยงานและประเทศชาติ	

เสริมสร้างศกัยภาพของบคุลากรใหก้้าวทนัภาวการณ์  

เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน	 โดยกลไก															

ของบคุลากรฝ่ายปกครอง	มเีครอืข่ายทีก่ว้างขวาง	

ตั้งแต่ข้าราชการส่วนกลาง	 และส่วนภูมิภาค	

พนกังานราชการ	ก�านนั	ผู้ใหญ่บ้าน	ฯลฯ	สมาชกิ	

อส.	 ซึ่งถือเป ็นกลไกบุคลากรที่มี เครือข ่าย																				

ทั่วประเทศและมีเครือข ่ายอยู ่ ในทุกหน่วย																								

การปกครอง	ตั้งแต่ระดับ	หมู่บ้าน/ชุมชน	ต�าบล	

อ�าเภอ	จังหวัด	ดังนั้น	การเตรียมความพร้อมให้

กับบุคลากรฝ่ายปกครอง	 เพ่ือการเข้าสู่ศตวรรษ

ท่ี	 21	 จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของคนไทย

ตั้งแต่ฐานราก	เพื่อปรับกระบวนทัศน์	และน�าไป

สู่การพัฒนาในระดับชาติต่อไป
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	 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร	

ในกรมการปกครอง	 โดยน�าแนวคิด	 5	 ประการ	

มาเป็นพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ	

กล่าวคือ	 แนวคิด	 5	 ประการนี้	 เป็นสิ่งจ�าเป็น																		

พ้ืนฐานที่บุคลากรในกรมการปกครองจะต้องมี	

เพื่อเป็นการเตรียมตัว	เข้าสู่ยุค	4.0	โดยพื้นฐาน																			

5	ประการ	ดังกล่าว	ได้แก่

 พอเพียง	หมายถึง	“ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมี

ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร”	 ต่อการมี

ผลกระทบใดๆ	 อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายนอก	 และภายใน	 ทั้งนี้จะต้องอาศัยความ

รอบรู	้ความรอบคอบ	และความระมดัระวงัอย่างยิง่ 

ในการน�าวิชาการต่าง	 ๆ	 มาใช้ในการวางแผน	

และการด�าเนินการทุกขั้นตอน	ขณะเดียวกันจะ

ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดย

เฉพาะเจ้าหน้าทีข่องรฐั	นกัวชิาการ	และนกัธรุกจิ

ในทุกระดับให้มีส�านึกในคุณธรรม	ความซื่อสัตย์

สุจริต	 และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม	 ด�าเนิน

ชีวิต	ด้วยความอดทน	ความเพียร	มีสติ	ปัญญา	

และความรอบคอบ	เพื่อให้สมดุล	และพร้อมต่อ

การรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	ท้ังด้าน

วตัถ	ุสิง่แวดล้อม	และวฒันธรรมจากโลกภายนอก

ได้เป็นอย่างดี	

 มีวินัย	 หมายถึง	 “ระเบียบ กฎเกณฑ์              

ข้อบังคับ ส�าหรับควบคุมความประพฤติทาง

กายของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม เป็น

แบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน”	จะได้อยู่ร่วมกัน

ด้วยความผาสุกไม่กระทบกระท่ังและเบยีดเบยีน

ซ่ึงกันและกัน	 ห่างไกลจากความชั่วทั้งหลาย																																					

การอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่าถ้าขาดระเบียบวินัย	

ต่างคนต่างท�าตามอ�าเภอใจ	ความขดัแย้งและลกัลัน่  

ก็จะเกิดขึ้น	ไม่มีความสงบสุข	การงานที่ท�าก็จะ

เสียหาย	 ซ่ึงในแต่ละองค์กรจะมีการจัดระเบียบ	

แบบแผน	 ข ้อบังคับแตกต ่างกันไป	 อาทิ																	

ข้าราชการพลเรือน	ได้บัญญัติวินัยข้าราชการ	ไว้ใน 

พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน	 พ.ศ.

2551	หมวดที่	6	วินัยและการรักษาวินัย	มาตรา	

80	ความว่า	“...ข้าราชการพลเรือนสามัญต้อง

รักษาวินัยโดยกระท�าการหรือไม่กระท�าการ

ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู ่

เสมอ...” หากไม่ปฏิบัติตามก็มีเหตุให้ต้อง                       

รับโทษตามที่บัญญัติไว้

ความหมายและหลักแนวคิด 5 ประการ
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 สุจริต 	 หมายถึง  “ประพฤติชอบ 

ประพฤติในทางที่ถูกต้อง”	 พระบรมราโชวาท

ตอนหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา																		

ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร 

พระราชทานแก่นิสิตที่ส�าเร็จการศึกษาจาก

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เมือ่วนัที	่12	กรกฎาคม	

2499	 	 ความว่า	 	 “การที่จะประกอบกิจการใดๆ ให้    

เจริญเป็นผลดนีัน้ ย่อมต้องอาศยั  ความอตุสาหะ

พากเพียร และความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นรากฐาน

ส�าคัญ ประกอบกับจะต้องเป็นผู ้มีจิตเมตตา

กรณุา ไม่เบยีดเบียนผูอ้ืน่ และพร้อมท่ีจะบ�าเพญ็

ประโยชน์ให้เกดิแก่ส่วนรวมตามโอกาสอกีด้วย”  

จะเห็นได้ว่า	การน�าพาประเทศชาติบ้านเมืองให้

มีความมั่นคง	 คือ	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 ที่จะเป็น

รากฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่าง

ยั่งยืนและมั่นคง	 การจะน�ามาซึ่งความซื่อสัตย์																		

ได้นัน้	ย่อมอยูท่ีก่ารใช้จ่ายอย่างพอเพยีง	ไม่นยิม

วัตถุ	 ยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ

หน้าที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

 จิตสาธารณะ	 หมายถึง	“จิตส�านึกที่ดี

ในการรูจ้กัหน้าที ่ความรับผดิชอบ เสยีสละเพ่ือ

ประโยชน์ของส่วนรวม ยึดมั่นทั้งในด้าน

คุณธรรม จริยธรรม”	 ตลอดจนร่วมมือใน																							

การแก้ไขปัญหาต่างๆ	โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย	ลักษณะ  

ของผูท้ีม่จีติสาธารณะ	จะต้องเป็นผูท่ี้ให้และคอย

ช่วยเหลือผู ้ อ่ืนท่ีเดือดร้อนด้วยความเต็มใจ																						

ไม่หวังผลตอบแทน	 ไม่เห็นแก่ตัว	 เข้าใจผู้อื่น																			

ไม่เป็นคนใจแคบ	รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

	 แนวทางการสร้างจติสาธารณะ	เป็นการ

สร้างความรับผิดชอบในตัวเอง	หากเราขาดหรือ

บกพร่อง	 ก็จะส่งผลกระทบเกิดปัญหาต่างๆ																	

ตามมามากมาย	การสร้างจติสาธารณะสามารถท�าได้		 

ง่ายๆ	โดยเริ่มจากตัวเรา		ดังนี้

 1.  สร้างวนิยัในตัวเอง	เราต้องรูจ้กัหน้าที่	

ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น	 มีความ

กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในสังคมด้วยความ

เต็มใจ	มองผู้อื่นในแง่ดี

 2.  ให้ความส�าคญักบัสิง่แวดล้อม	เราต้อง

คิดเสมอว่า	 เราคือส่วนหนึ่งของสังคม	 ดังนั้น																	

ต้องรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีที่สุดเท่าที่

สามารถท�าได้

 3.  ค�านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม 

ทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี	 ให้ความร่วมมือในด้าน

ต่างๆ	ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ

 4.  ด�าเนนิชวีติตามหลักธรรม ทกุศาสนา

ต่างสอนให้เป็นคนดี	 ถ้าเราสามารถปฏิบัติตาม

หลักธรรม	 ค�าสั่งสอนได้	 นอกจากตัวเราจะมี					

ความสุขแล้ว	ยังท�าให้สังคมน่าอยู่ขึ้นอีกด้วย

	 นอกจากการสร้างจิตสาธารณะแล้ว																			

เรายังจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาจิตสาธารณะด้วย	

ซ่ึงต้องเริ่มต้นจากเด็ก	 โดยเราควรปลูกฝังให้มีความรู	้

ความเข้าใจ	 และนึกถึงความส�าคัญของการมี																	

จิตสาธารณะ	 คอยชี้แนะในสิ่ งที่ถูกที่ควร	

นอกจากการปลูกฝังให้เด็กมีจิตสาธารณะแล้ว	

ควรปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัย	มีความรับผิดชอบ                    

ในหน้าที่	 รู ้จักการเสียสละ	 การอยู ่ร ่วมกับ																									

ผูอ้ื่นในสงัคมได้อย่างมีความสุข	ทั้งนี้	ครหูรอืผูใ้หญ ่ 

ต้องเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัเดก็ด้วย	เพือ่ทีเ่ดก็จะ																										

ได ้ยึดเป ็นแนวทางปฏิบัติ ได ้อย ่างถูกต ้อง																					

เหมาะสม	
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 รบัผดิชอบ	หมายถึง	“ความรบัผดิ และ

รบัชอบในผลของการกระท�าตามบทบาทหน้าที่

ของผู้กระท�า”	 ไม่ว่าผู้นั้นจะด�ารงต�าแหน่งใด																	

ในทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง	อย่างไรก็ตาม 

ค�านี้อาจจะพิจารณาได้เป็นสองความหมายที่

ซ้อนกนั	ความหมายแรก	เป็นความหมายทีใ่ช้กนั

ทั่วไปในระบอบประชาธิปไตยที่หมายถึง	บรรดา

ผู้ใช้อ�านาจ	 ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล	 สมาชิกรัฐสภา	

หรือสภาท้องถิ่น	 ผู ้มาจากการเลือกตั้งหรือ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐผู้มาจากการแต่งตั้ง	

จะต้องแสดงให้เห็นได้ว่าตนได้ใช้อ�านาจที่ได้รับ

มอบหมาย	 รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง

เรียบร้อย	ความหมายที่สอง	 คือ	 รูปแบบต่างๆ	

ในอันที่จะให้เกิดความแน่ใจได้ว่า	ค่านิยมของผู้ที่ได้	 

รับมอบอ�านาจหรือความรับผิดชอบ	 มีความ

สอดคล ้องต ้องกันกับค ่านิยมของผู ้ที่มอบ															

อ�านาจ	1		ในทางปฏิบัตขิองไทย	พบว่า	หลกัภาระ

รบัผดิชอบได้ถกูน�ามาใช้อย่างจรงิจงัหลงัการเกดิ

วิกฤติเศรษฐกิจในปี	พ.ศ.	2540	โดยสามารถพบ

ในตัวบทกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม																													

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	

(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2545	ในมาตรา	3/1	วรรคหนึ่ง

และสาม	ที่ว่า	

 ...การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้                 

ต ้องเป ็นไปเพื่อประโยชน ์ สุขของประชาชน                           

เกิดผลสัมฤทธิ์ต ่อภารกิจของรัฐ  ความมี                             

ประสิทธิภาพ ความคุ ้มค ่าในเชิงภารกิจ                     

แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด

ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม ่จ�าเป็น                    

การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น 

การกระจายอ�านาจตัดสินใจ การอ�านวย    

ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ  

ประชาชน ทั้ งนี้  โดยมีผู ้ รับผิดชอบต ่อ                          

ผลของงาน...

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ	

ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งให้ค�านึงถึงความรับผิดชอบของ	

ผู ้ปฏิบัติงาน	 การมีส่วนร่วมของประชาชน																				

การเปิดเผยข้อมูล	 การติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ท้ังน้ี	 ตามความ

เหมาะสมของแต่ละภารกิจ

	 เมื่อคนกรมการปกครองมีคุณสมบัติ

ครบ	5	ประการดังกล่าวข้างต้น	ก็พร้อมพัฒนา

ไปสูค่นปกครอง	4.0	ทีพ่ร้อมพฒันาประเทศไทย

ไปสู่ยุค	4.0	ต่อไป

1 พฤทธิสาณ ชุมพล ม.ร.ว. (2554). “Accountability : ความตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบขึ้นต่อ               

การถูก “คิดบัญชี” ได้”. ใน เอก ต้ังทรัพย์วัฒนา, สิริพรรณ นกสวน และ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล 

(บรรณาธิการ). ค�าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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แนวทางการเตรียมความพรอมของกรมการปกครองตอภาคีเครือขาย 

	 กรมการปกครอง	 มีภารกิจส�าคัญ	

ประกอบด้วย	การรักษาความสงบเรียบร้อยและ

ความมัน่คงภายในประเทศ	การอ�านวยความเป็นธรรม 

การทะเบียน	 กิจการอาสารักษาดินแดน																								

การปกครองท้องที่	 และอ�านวยการสนับสนุน															

การปฏิบัติงานของนายอ�าเภอ	 โดยที่จุดเด่นของ

กรมการปกครอง	คือ	การใช้กลไกในระดับพื้นที่	

เพื่อแก้ปัญหาจากต้นตอ	 หรือเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	(Sustainable	Development)	

 การปรับ เ พ่ิม เนื้ อหาในหลักสูตร                           

ฝึกอบรมประจ�า

	 กรมการปกครองมวีทิยาลยัการปกครอง	

ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมบุคลากร														

ตั้งอยู่ในส่วนกลาง	 และมีศูนย์ย่อยกระจายอยู่																		

ในทุกภูมิภาค	 รวมถึงมีหลักสูตรประจ�า	 ส�าหรับ

การพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง	อาทิ	หลักสูตร

ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่	 หลักสูตรปลัดอ�าเภอ	

หลักสูตรนายอ�าเภอ	 หลักสูตรก�านันผู้ใหญ่บ้าน	 ฯลฯ 

โดยมีการเพิ่มเนื้อหา	 การพัฒนา	 ถ่ายทอด

กระบวนทัศน์	5	ประการ	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้	 

ความเข้าใจที่ถูกต้อง	ในหลักคิด	5	ประการ	และ

สามารถน�าไปปรับใช้ในฐานะปัจเจกบุคคล	

(Individual)	ได้อย่างเหมาะสม	ถูกต้อง

 ถ่ายทอดความพอเพียงเพื่อเพียงพอ

	 กรมการปกครองให้ความส�าคัญในการ

ผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านโดยใช้

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	(Sufficiency	

Economy	 Philosophy)	 เพ่ือส ่งเสริมให้

ประชาชนน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในการด�ารงชีวิตและเป็นเป้าหมายของ																

การพัฒนาหมู่บ้าน	 โดยจัดกระบวนการเพื่อให้

ประชาชนในหมูบ้่าน	ได้ใช้ความรู	้ความเข้าใจและ

ประสบการณ์	 ตลอดจนน�าหลักปรัชญาดังกล่าว

มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน	 เพื่อให้เป็นหมู่บ้านอยู่ดี																	

กินดี	 และมีความสุข	 สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง

เรยีนรูใ้นการพฒันาตนเองให้เข้มแขง็ทดัเทยีมกนั	

โดยได้ด�าเนินการพัฒนาหมู่บ้านที่มีความพร้อมก่อน		

แล้วขยายผลไปสู่หมู่บ้าน	และต�าบลใกล้เคียงต่อ

ไปโดยยึดหลักการท�างานแบบบูรณาการกับทุก

ภาคส่วน	 เพื่อขับเคลื่อนการใช้วิถีแบบพอเพียง	

ทั้งในหน่วยงาน	และในระดับพื้นที่	 โดยในระดับ

อ�าเภอได้ด�าเนินการดังนี้

	 1.	 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระดับอ�าเภอ	 หรือ

เลือกศนูย์เรียนรู้ท่ีมอียูแ่ล้ว	เป็นศนูย์เรียนรู้ระดับ

อ�าเภอ	 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการกระจาย	 และ

สื่อสารข ้อมูลไปยังหน ่วยระดับรอง	 และ

ประชาชน
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	 2.	ใช้กลไกคณะกรรมการหมูบ้่านมาร่วม

ศึกษาเรียนรู้	 และน�าไปปฏิบัติในหมู่บ้านให้เห็น

เป็นรูปธรรม

	 3.	 ใช้หมู่บ้านที่ประสบความส�าเร็จเป็น

แบบอย่าง	 (Best	 Practice)	 เพื่อให้ครัวเรือน																		

น�าไปปฏิบัติในชีวิตจริง

	 4.	 โครงการบ้านสวย	 เมืองสุข	 เป็น

โครงการที่กรมการปกครอง	 ได้คัดเลือกหมู่บ้าน					

ดีเด่นเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ	 ในการ

ด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริ เศรษฐกิจ																						

พอเพียง	 ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการปลูกฝัง	

“ความพอเพียง”	“วิถีพอเพียง”	 ให้กับบุคลากร	

รวมถึงประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

 ส่งเสรมิความมวีนิยัในการปฏบิตัหิน้าที่

	 กรมการปกครอง	 ส่งเสริมให้ข้าราชการ

และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง	 ตาม

ระเบียบวินัยข้าราชการ	ดังนี้

	 1.		 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์	สุจริต	และเที่ยงธรรม

	 2.	 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบของทางราชการ																					

มติของคณะรัฐมนตรี	 นโยบายของรัฐบาล	 และ

ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

	 3.	 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดผลดี

หรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ

อุตสาหะ	 เอาใจใส่	 และรักษาประโยชน์ของ																			

ทางราชการ

	 4.		 ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งของผู ้บังคับ

บัญชาซึ่งสั่ งในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วย

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ	 โดย																							

ไม่ขัดขนืหรอืหลกีเลีย่ง	แต่ถ้าเหน็ว่าการปฏบิตัติาม  

ค�าสั่งนั้นจะท�าให้เสียหายแก่ราชการ	 หรือจะ

เป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ																					

จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้																		

ผู้บังคับบัญชาทบทวนค�าสั่งนั้น	และเมื่อได้เสนอ

ความเห็นแล้ว	 ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติ

ตามค�าสัง่เดมิ	ผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชาต้องปฏบิตัติาม

	 5.		 ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ	

จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้

	 6.		 ต้องรักษาความลับของทางราชการ

	 7.		 ต้องสุภาพเรียบร้อย	 รักษาความ

สามัคคีและต้องช ่วยเหลือกันในการปฏิบัติ

ราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วม

ปฏิบัติราชการ

	 8.		 ต ้องต ้อนรับ	 ให ้ความสะดวก																								

ให้ความเป็นธรรม	 และให้การสงเคราะห์แก่

ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน

	 9.		 ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมอืงใน

การปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติ																		

การอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน	กับจะต้องปฏิบัติตาม 

ระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททาง														

การเมืองของข้าราชการด้วย

	 10.	ต้องรกัษาชือ่เสยีงของตน	และรกัษา

เกียรติศักดิ์ของต�าแหน่งหน้าที่ราชการของตน																					

มิให้เสื่อมเสีย

	 11.	 กระท�าการอื่นใดตามที่ก�าหนดใน																

กฎ	ก.พ.
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	 นอกจากนี้	ข้าราชการฝ่ายปกครอง	ต้องม ี 

ความรอบรู ้ รอบด ้าน	 เป ็นตัวหลักในการ																											

บูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตาม

เป้าประสงค์ในพื้นที่	นักปกครองต้องเป็นผู้รู้ทั้ง

แบบนกและแบบหนอน	 กล่าวคือ	 “รู ้แบบ

หนอน”	 หมายความว่า	 ต้องรู้คน	 รู้พื้นที่	 รู้งาน	

หนอนสามารถชอนไชไปในทกุพืน้ท่ี	ท�าให้รูส้ภาพ

พื้นที่	ฉะนั้นการท�างานในพื้นที่ต้องรอบรู้	รู้แบบ

หนอนก็คอื	รูบ้รบิทพืน้ที	่บรบิทภมูสิงัคม	ส่วนการ 

“รู้แบบนก”	คือ	การมองภาพรวม	การที่เห็นภาพว่า	

เรื่องที่หน่วยเหนือสั่งการมาหรือรัฐบาล	 หรือ																						

ผู ้บังคับบัญชาส่ังการมา	 มีความเชื่อมโยงกัน																	

ในแต่ละระดับอย่างไร	 บางเรื่องอาจมีกรอบ

พันธกรณีระหว่างประเทศก็ต้องรู ้ด ้วย	 และ

สามารถน�าไปปรับรูปแบบการบริหารงาน										

ให้สอดรับกับพื้นที่

ซื่อสัตย์ สุจริต พิชิตใจประชา

	 กรมการปกครองส่งเสริมให้ข้าราชการ

และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	

สุจริต	 เนื่องจากปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน	

เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการสุจริต	 จริงใจ	 ในสังคม

ไทย	 มีกลไกในการตรวจสอบติดตามการบังคับ

บัญชาอย่างใกล้ชิดโดยใช้กลไก	ดังนี้

	 1.	 เสริมสร้างคุณธรรมให้บุคลากร

	 2.	 ใช้ระเบียบกลไกปกติในการท�างาน

	 3.	 ใช ้ กลไกผู ้ ต รวจราชการ 	 หรื อ																											

ปลัดจังหวัดในการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติ

ราชการ

	 4.	 ใช้ระบบอเิล็กทรอนกิส์ในการควบคมุ

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	 ทั้งในระบบ

บริหารการทะเบียน	 ระบบการพิจารณาอนุมัติ

อนุญาตทางปกครอง	 และการให ้บริการ

ประชาชน	ผ่านระบบท่ีชือ่ว่า		E-DOPA	LICENSE	

เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการออก							

ใบอนุญาตภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

และเป ็นการอ�านวยความสะดวกส�าหรับ

ประชาชน	 ซ่ึงเป็นการปิดช่องว่างที่จะน�าไปสู	่																					

การทุจรติ	โดยมรีะบบป้องกนั	และถอืเป็นรปูแบบ   

ที่ใช้ระบบ	 4.0	 เพื่อเข้ามาควบคุมการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างสุจริต	 เที่ยงธรรม	 และเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ

	 5.	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	

(ศปท.)	 แต่งตั้งตามค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย																								

ที่	365/2557	ลงวันที่	4	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557	

มหีน้าทีส่�าคญั	2	ประการ	คอื	1)	ด้านการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต	 รับเรื่องร้องเรียน					

การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐทุกระดับ	
รปูแบบกลไกมุง่สูก่ารปฏบิตังิานด้วยความสจุรติ
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ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา

การทุจริต	 จัดท�าแผนปฏิบัติการต ่อต ้าน																																	

การทุจริต	 รวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้ด้าน  

การป้องกันการทุจริต	 2)	 ด้านการส่งเสริมและ

คุ้มครองจริยธรรม	 รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรม	 ให้ความช่วยเหลือดูแล

เจ้าหน้าที	่ซึง่ปฏบิตัหิน้าท่ีตามประมวลจรยิธรรม

อย่างตรงไปตรงมา

จิตสาธารณะ มุ่งอาสาท�าความดี

	 กรมการปกครองได้ส่งเสริมให้บุคลากร

มีความเป็นจิตสาธารณะ	โดยการส่งเสริมพัฒนา

บุคลากรดังนี้

	 1.		 ปลูกจิตส�านึกการท�าประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน	 ผ่านโครงการ

อบรมหลักสูตรปลัดอ�าเภอ	 โครงการ Dopa 

Spirit จิตอาสา	 กรมการปกครอง	 กิจกรรม																		

จิตอาสาภายใต้แนวคิด	 “นักปกครองปันน�้าใจ   

สู้ภัยแล้ง แปลงความร้อน เป็นความรัก” โดยได้	 

ด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู ้ 	 มอบทุน								

การศกึษา	เลีย้งอาหารกลางวนัและก่อสร้างบ่อปลา		

เพือ่ใช้เป็นอาหารกลางวนัให้กบันกัเรยีน	กจิกรรม

สนัทนาการให้กบัเดก็นกัเรยีนและหลกัสตูรอืน่ๆ	

เมื่อมีบุคลากรเข้ามาร่วมในองค์กร

	 2.		มอบหมายภารกจิหรอืงานรบัผดิชอบ

ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม	 ให้บุคลากร															

เข้าถึงปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง

	 3.		 การท�ากิจกรรมช ่วยเหลือผู ้อื่น																			

นอกเหนือจากภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ	อาทิ	 โครงการ	

สถานีไออุ ่น2	 โดยกลุ ่มปลัดอ�าเภอในจังหวัด

แม ่ฮ ่องสอน	 ร ่วมกันจัดกิจกรรมระดมทุน																									

การศึกษา	 และส่งมอบต่อให้แก่นักเรียนใน																										

ถิ่นทุรกันดาร	พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	 4.		 การสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสา	

“เราท�าความดี	ด้วยหัวใจ”

 รับผิดชอบ รักษากรอบคุณธรรม

	 ความรับผิดชอบ	เป็นหนึ่งในคุณลักษณะ

ส�าคัญของนักปกครอง	 โดยกรมการปกครอง

ก�าหนด	 กลไกการเรียนรู ้และส่งต่อด้านความ							

รับผิดชอบ	คุณธรรม	ดังต่อไปนี้

	 1.	 เรียนรู้การท�างานตั้งแต่ต้นกระบวนการ							 

สะสมองค์ความรู้ทั้งในรูปแบบ	และนอกรูปแบบ									

ไม่ละทิง้การตดิตามสถานการณ์โลก	และวทิยาการ			

ใหม่ๆ

	 2.	เวทีใหญ่จะไม่มีพี่เลี้ยง	หมายความว่า

 2 สามารถติดตามและสนับสนุนกิจกรรมได้ที่ เว็บเพจ Facebook : สถานีไออุ่น  https://www.

facebook.com/mhsforchildren/
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เมื่ อ ไปสู ่ ต� าแหน ่ ง ท่ีสู ง ข้ึนจะไม ่มีพี่ เ ลี้ ย ง																																			

ให้ปรึกษา	 แต่ต้องอาศัยประสบการณ์กระบวนการ  

เรียนรู้และทักษะที่สะสมมาช่วยในการบริหารงาน 

ต้องเรียนรู้พื้นที่	 คน	 ภูมิสังคม	 สภาพแวดล้อม

อย่างลึกซึ้ง

	 3.	ต้องเป็นผู้น�า	 ท่ามกลางเหล่าผู้น�า	

เป็นหน้าที่ของนักปกครองที่จะต้องตระหนัก	

และบริหารงานอย่างไรให้เขายอมรับ	 จะมา																	

ช่วยเรา	เราบอกสองเขาท�ากลบัมาสอง	หรอืเราบอกสอง				

เขาท�ากลับมาห้า	 เราต้องรู ้จักร่วมคิดร่วมท�า			

หรือเราน�าเขาตาม	 พอถึงจุดหนึ่งก็ถอยออกมา

ก�ากับ	 นี่ก็เป็นเพียงข้อแนะน�าเล็กๆ	 น้อยๆ																					

 
การนําไปปฏิบัต ิ

จากอธบิดกีรมการปกครอง	(ร.ต.ท.อาทติย์	บญุญะ	 

โสภัต)

	 4.	ต้องคิดดี	 ท�าดี	 พูดดี	 การรักษากาย	

วาจา	 ใจ	 ให้ประพฤติดีนั้น	 ย่อมสนองตอบเรา																	

ในรูปแบบที่ดี	 และเป็นหนึ่งในคุณธรรมของ																		

นักปกครองที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ	 ไม่ละทิ้ง												

ซึ่งความดี	 ยึดหลักธรรมชาติเป็นที่ยึดเหนี่ยว	

ท�าให้จิตใจสะอาด	 มองเห็นเหตุ	 เห็นผล	 และ

ยอมรับการกระท�าของบุคคลต่างๆ	 รวมถึง																											

การกระท�าของตน	สามารถครองตนให้เป็นที่น่าเคารพได้	

	 กรมการปกครองมีจุดแข็งอยู่ประการ

หนึ่งคือ	 มีเครือข่ายที่กว้างขวางครอบคลุม																				

ท้ังประเทศ	ผ่านสายพานทีเ่รยีกว่า	“การบรหิาร

ราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาค”	อันประกอบไปด้วย 

จังหวัด	 อ�าเภอ	 ต�าบล	 และหน่วยการปกครอง																						

ที่ เล็กที่ สุด	 “หมู ่บ ้ าน”	 ดั ง น้ัน	 หมู ่บ ้ าน																																					

จึงเป ็นจุดแตกหักของการบริหารราชการ																																									

ทุกอย่าง	แน่นอนว่าการสร้างคนไทย	4.0	หาก

จะให้เกิดความมั่นคง	 และยั่งยืน	 การเริ่มต้นใน

หน่วยปกครองที่เล็กที่สุดอย่างหมู่บ้าน	 จึงเป็น

สิ่งที่จะประสบความส�าเร็จได้มากที่สุด	

	 กรมการปกครองพร้อมทีจ่ะปรบัเปลีย่น

ตวัเองเพือ่มุง่สูป่ระเทศไทย	4.0	อกีท้ังจะต้องน�า

ประชาชน	คนไทยก้าวไปพร้อมกนั	จงึจ�าเป็นต้อง

ปรบักระบวนการเรยีนรู้	เพือ่น�าไปสูป่ระเทศไทย	

4.0	โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.	สร้างการรับรู้และท�าความเข้าใจ

	 2.	ปรับทัศนคติ

	 3.	เปิดกระบวนการเรียนรู้	

	 4.	เปิดองค์กร	แลกเปลี่ยนกระบวนการ

	 5.	เผยแพร่สู่ภาคีเครือข่าย

	 กรมการปกครองได้วางแนวทางในระยะ

ต่อไป	 เพื่อการขับเคลื่อนการสร้างกระบวนทัศน์	

และหลักคิดพื้นฐาน	5	ประการ	ได้แก่	พอเพียง	

มีวินัย	สุจริต	จิตสาธารณะ	และ	รับผิดชอบ	เพื่อ

เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่	 21	 โดยได้ประสาน

เครือข่ายต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ																				

ภาคประชาสังคม	เพ่ือปลูกฝังหลักคดิ	5	ประการ													
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  1.  สร้างการรับรู้และท�าความเข้าใจ 

ให้บุคลากรและบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจ																					

ในหลักการพื้นฐานหลัก	5	ประการ	ได้แก่	ความ																	

พอเพียง	 มีวินัย	 สุจริต	 จิตสาธารณะ	 และมีความ														

รับผิดชอบ	 ทั้งนี้ต้องให้ความรู้สอดรับกับโมเดล

พัฒนาคนไทย	4.0	ในศตวรรษที่	21

 2.  ปรับทัศนคติ 	 หรือมุมมองของ

บุคลากร	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงความ

เป็นไปได้ของการเปลีย่นแปลง	ท�าความเข้าใจ	กบั

โอกาสทีพ่ร้อมจะเกดิขึน้เสมอในอนาคต	ทัง้นี	้	เพือ่		 

ท�าให้เกิดทักษะ	 และพร้อมรับมือกับการเป็น																					

คนไทยในศตวรรษที่	21

 3.  เปิดกระบวนการเรียนรู ้	โดยเริม่จาก

การเสริมสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตในตัวคน	

(Growth	 for	 People)	 ผ่านการสร้างสังคม																		

แห่งโอกาส	เพือ่เตมิเตม็ศกัยภาพ	เมือ่คนเหล่านีไ้ด้รบั	   

การเติมเต็มศักยภาพอย่างเต็มที่	 	 จะกลายเป็น		

ตัวหลักในการขับเคล่ือนการเจริญเติบโต	 (People 

for	 Growth)	 และน�าพาประเทศสู่ความมั่นคง

มั่งคั่ง	และยั่งยืนอย่างแท้จริง	

 4. เปิดองค์กรแลกเปลี่ยนกระบวนการ                   

ห รื อ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น อ ย ่ า ง มี ส ่ ว น ร ่ ว ม	

(Participatory	 Management)	 เพ่ือเกิด

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร	

และประชาชนเพิ่มมากขึ้น	 ระบบราชการ																																																									

มุง่ประสงค์ให้ประชาชนได้มโีอกาสเข้ามามส่ีวนร่วม		 

ในการตัดสินใจ	 ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการ

ด�าเนนิงานทางการบรหิาร	หรอืการด�าเนนิกจิการ

ของรัฐ	 เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของ

ตนเอง	 (ประชาชน)	 การมีส่วนร่วมทางตรง																											

จะเห็นได้จากการที่ประชาชนสามารถตัดสินใจ

สู่สังคม	เพื่อให้สอดรับกับโมเดลพัฒนาคนไทย	4.0 

สู่ศตวรรษที่	21	และได้ย�้าว่าหลักคิด	5	ประการ	

เป็นพืน้ฐานของการด�าเนนิชวีติท่ีจะช่วยเตอืนสติ	

และยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ	 และ

จะเชื่อมโยงกับความดีงามตามแนวทางไทยนิยม	

ยั่งยืน	 ที่จะน�าพาสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้า	

ผ่านกลไกในพื้นที่

กระบวนการปฏิสัมพันธ์ของกรมการปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0
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ทางเลอืกเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ	หรอืเข้าร่วม

ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ของรัฐในแต่ละ

สาขา	หรอืการลงประชามตใินเรือ่งต่างๆ	หรอืการ					

เข้าร่วมเป็นกรรมการในการด�าเนินงาน	 และ					

ท�าให้เกิด

	 	 1)		 ความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติ

งานที่มุ่งหวัง

	 	 2)		 กระบวนการตัดสินใจสามารถ

รองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค ์กรได 	้																						

กว้างขวางและเกิดการยอมรับ

	 	 3)		 เป ็นหลักการของการบริหาร																				

ทีเ่ป็นผลต่อการด�าเนนิการเชงิวเิคราะห์ด้วยเหตุผล		

วิวัฒนาการเพื่อความคิด	 (การเป ิดกว ้าง)																										

การระดมความคิด	 (ระดมสมอง)	 ซึ่งน�าไป															

สู่การตัดสินใจได้

	 	 4)		 ลดช่องว่างของระบบการสื่อสาร

ในองค์กร	และขจัดปัญหาความขัดแย้งได้

 5.  เผยแพร่สูภ่าคเีครอืข่าย	โดยก�าหนด

ให้อ�าเภอ	เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการกับทุก

ภาคส่วน	ทั้งในภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชา

สงัคม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ประชารฐั	เพือ่

การเผยแพร่ข้อมูลซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้าย

ของกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด	 เพราะเมื่อเกิด

การตกผลึกทางความรู ้แล ้ว	 สามารถจัดตั้ง																					

ศนูย์การเรยีนรูเ้พ่ือเผยแพร่ข้อมลูให้กบัหน่วยงานอืน่ๆ   

น�าไปปรับใช้ได้ตามบริบทขององค์กรนั้นๆ	 เอง	

อย่างไรก็ตาม	 การเผยแพร่ข ้อมูลประกอบ																										

องค์ความรู้ดังกล่าวนี้	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ท�าให้เกิดความเข้าใจอย่าลกึซึง้	ท้ังในทางทฤษฎแีละ	

การน�าไปใช้	จึงจะเกิดผลส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน

	 การขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมัน่คง	

มั่งคั่ง	และยั่งยืน	โดยการสร้างความเข้มแข็งจาก

ภายใน	โดยเฉพาะการสร้างคนให้พร้อม	คนทันสมัย 

และคนที่มีความยืดหยุ ่น	 เรียนรู ้ตลอดเวลา																			

และการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก	 Thailand	

4.0	 เป็นโมเดลที่ได้น้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 มาเป็นแนวคิดหลักในการ

พัฒนาประเทศ	ดังที่	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา	 

ธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร 

พระราชทานพระราชด� ารั สหลักปรั ชญา	

“เศรษฐกจิพอเพยีง”	ครัง้แรกในงานพระราชทาน

ปริญญาบัตร	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เมื่อ

วันพุธที่	18	กรกฎาคม	พ.ศ.	2517	ไว้ความตอน

หนึ่งว่า	

 “การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตาม

ล�าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน 

พอใช้ ของประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้                  

วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตาม

หลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและ

ปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ

และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดับ                 

ต่อไป หากมุ่งแต่จะทุม่เทสร้างความเจรญิ ยกฐานะ  

ทางเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่ประการเดียว                

โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะ                

ของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย  

จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ได้ ซ่ึงอาจ

กลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวในที่สุด”  

	 พระราชด�ารัสข้างต้นของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ถอดรหัสออกมาเป็น																					

2	ยุทธศาสตร์ส�าคัญ	คือ	
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	 1.		 การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน	

(Strength	from	Within)		

	 2.		 การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก	

(Connect	to	the	World)	

									หากการสร้างความเข้มแข็งจากภายในคือ	

Compe t i t i v ene s s 	 ก า ร เ ช่ื อม โย งกั บ																																					

โลกภายนอกคือ 	 Connect iv i ty 	 ซึ่ งทั้ ง	

Competitiveness	 และ	 Connectivity	 เป็น																														

2	 ปัจจัยที่จะต้องด�าเนินควบคู่กันในการสร้าง

ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนให้กับประเทศ3

 การสร ้างความเข ้มแข็งจากภายใน	
Thailand	4.0		เน้นการปรบัเปลีย่นใน	4	ทศิทาง
คือ	
	 1.		 จากการพึ่งพาเศรษฐกิจโลก	 สู 	่																									
การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ	
	 2.		 จ ากก า ร เน ้ น ก า รผ ลิ ต สิ นค ้ า
โภคภัณฑ์	สู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม	
	 3.		 จากการเน้นเงินทุนและทุนทาง
กายภาพ	สู่การเน้นทุนมนุษย์และเทคโนโลยี	
	 4.		 จากการกระจุกของความมัง่คัง่และ
โอกาส	สู่การกระจายของความมั่งคั่งและโอกาส
 

	 หัวใจของการเตรียมคน	 คือ	 สร ้าง

กระบวนทัศน์และหลักคิดท่ีเหมาะสม	 ให้พร้อม

ต ่อการ เปลี่ ยนแปลง เป ็นพลั ง ขับ เคลื่ อน																													

การพัฒนาประเทศ	และการปรบักระบวนทศัน์และ

หลักคิดคนไทยให้เหมาะสม	 มีความพร้อม																							

สู ่ศตวรรษที่ 	 21	 เป ็นหน่ึงในภารกิจหลัก																																			

ในการปฏิรูปประเทศ	 เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่		

ศตวรรษที่	 21	 โดยใช้โมเดลประเทศไทย	 4.0	

(Thailand	 4.0)	 การสร้างคนให้มีความพร้อม

อย่างสมดุลทั้งในด้านการเรียนรู้	 การมีหลักคิด	

และมีค่านิยมทีถ่กูต้อง	กระบวนทศัน์		5		ประการ

ที่ส่งเสริม	ได้แก่

	 1.		ความพอเพียง	

	 2.		มีวินัย	

	 3.		สุจริต	

	 4.		จิตสาธารณะ	

	 5.		มีความรับผิดชอบ

 
บทสรุป 

	 กรมการปกครองยึดหลักการดังกล่าว																																					

เข้าสู่กระบวนการเรยีนรู	้5	รปูแบบ	ผ่านกลไกของ	 

กรมการปกครองที่มีความโดดเด่นในด้านพื้นที่	

และเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ	ดังนี้

 1.  สร้างการรับรู้และท�าความเข้าใจ 

ให้บุคลากรและบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจใน

หลักการพื้นฐานหลัก	5	ประการ	ได้แก่	ความพอเพียง   

มีวินัย	 สุจริต	 จิตสาธารณะ	 และมีความ																																	

รับผิดชอบ		ทั้งนี้ต้องให้ความรู้สอดรับกับโมเดล

พัฒนาคนไทย	4.0	ในศตวรรษที่	21

 2.  ปรับทัศนคติ 	 หรือมุมมองของ

บุคลากร	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงความ

เป็นไปได้ของการเปลีย่นแปลง	ท�าความเข้าใจกบั

โอกาสทีพ่ร้อมจะเกดิขึน้เสมอในอนาคต	ทัง้นีเ้พือ่

ท�าให้เกิดทักษะและพร้อมรับมือกับการเป็น																	

คนไทยในศตวรรษที่	21

3 The global goals for Sustainable Development, แหล่งที่มา: https://www.un.or.th/globalgoals/           
th/the-goals/ .สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2561



วารสารดำารงราชานุภาพ 15

 3.  เปิดกระบวนการเรียนรู้ 	 โดยเริ่ม

จากการเสริมสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตใน															

ตัวคน	(Growth	for	People)	ผ่านการสร้างสังคม	

แห่งโอกาส	เพื่อเติมเต็มศักยภาพ	เมื่อคนเหล่านี้

ได้รับการเติมเต็มศักยภาพอย่างเต็มที่		จะกลาย

เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต	

(People	 for	 Growth)	 และน�าพาประเทศสู่

ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนอย่างแท้จริง	

 4.  เปิดองค์กรแลกเปลี่ยนกระบวนการ 

ห รื อ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น อ ย ่ า ง มี ส ่ ว น ร ่ ว ม	

(Participatory	 Management)	 เพื่อเกิด

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร	

และประชาชนเพิ่มมากขึ้น	 ระบบราชการ																											

มุ่งประสงค์ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม		 

ในการตัดสินใจ	 ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการ

ด�าเนินงานทางการบริหาร	 หรือการด�าเนิน

กิจการของรัฐ	 เพื่อสนองตอบต่อความต้องการ

ของตนเอง	 (ประชาชน)	 การมีส่วนร่วมทางตรง		

จะเห็นได้จากการท่ีประชาชนสามารถตัดสินใจ

ทางเลอืกเกีย่วกบันโยบายสาธารณะหรอืเข้าร่วม

ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ของรัฐในแต่ละ

สาขา	หรือการลงประชามติในเรื่องต่าง	ๆ		หรือ

การเข้าร่วมเป็นกรรมการในการด�าเนินงาน

 5.  เผยแพร่สูภ่าคเีครอืข่าย	การเผยแพร่	

ข ้ อ มู ล เ ป ็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร สุ ด ท ้ า ย ข อ ง																							

กระบวนการเรียนรู้ท้ังหมด	 เพราะเมื่อเกิดการ

ตกผลึกทางความรู ้แล้ว	 สามารถจัดตั้งศูนย	์																											

การเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นๆ  

น�าไปปรับใช้ได้ตามบริบทขององค์กรนั้นๆ	 เอง	

อย่างไรก็ตาม	 การเผยแพร่ข ้อมูลประกอบ																																									

องค์ความรูด้งักล่าวนี	้จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องท�าให้  

เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งในทางทฤษฎีและ

การน�าไปใช้	จึงจะเกิดผลส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน

	 ความท้าทายของฝ่ายปกครอง	ในการเข้า

สูศ่ตวรรษที	่21	ทีจ่�าเป็นจะต้องปรบัตวัเป็นล�าดบัแรก	  

มีอยู่สองประการหลัก	

	 ประการแรก	 การมีทักษะที่หลากหลาย	

(Multi	 Skills)	 ฝ่ายปกครองจ�าเป็นอย่างยิ่งจะ

ต้องมีความรู้ความสามารถอย่างรอบด้านและ

ทกัษะทีห่ลากหลาย	เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ศตวรรษที่	21	ทั้งความรู้ทางเทคโนโลยี	ความรู้

ความเชี่ยวชาญในหน้าที่	ฯลฯ	

	 ประการที่สอง	กระบวนทัศน์หรือกรอบ

ความคดิ	(paradigm)	ต้องปรับเปล่ียนให้ทนัสมยั

อยู่เสมอ	 กล่าวคือต้องไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ	 แต่

ต้องหัดเรียนรู้เข้าใจ	 ในสิ่งใหม่ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 โดยเปิดใจ	 

ที่จะยอมรับอย่างมีเหตุผล	 และน�ามาประยุกต์		

กับการปกครองอย่างสมดุล	

	 ดังค�ากล่าวของสมเด็จกรมพระยาด�ารง

ราชานภุาพ	ตอนหนึง่ว่า...การศกึษา เรยีนรู ้และ

การปกครอง ต้องพัฒนาเป็นคู่ขนานกันไป จะ

แยกจากกันไม่ได้ เช่นเดียวกับอ�านาจ และ

ความรับผิดชอบต้องไปคู ่กัน อย่าเผลอใช้

อ�านาจน�าความรับผิดชอบแบบสุดโต่ง เพราะ

จะท�าให้เกดิความเสยีหาย และเสยีผูเ้สยีคนได้..

**************************
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เบื้องหลังการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ “นักพัฒนา”
โดย สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

	 หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย	 มีหน้าที่หลักในการ	 “บ�าบัดทุกข์	

บ�ารงุสขุ”	ให้แก่ประชาชน	กรมการพฒันาชมุชน

เป ็นหน ่วยงานที่มุ ่ งขับเคลื่อนภารกิจไปสู ่																													

การปฏบิตัใิห้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง	

จึงเป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่	 “บ�ารุงสุข”	 ให้แก่

ประชาชน	ท�างานเชิงรุก	ลงพื้นที่ไปหาประชาชน

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและ

แก้ปัญหาด้วยการพึ่งตนเอง	 แต่อย่างไรก็ตาม

ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนไม่ใช ่เพียง																

การท�างานให้เสรจ็สิน้ตามกระบวนการเท่านัน้แต่ต้อง	

ติดตามผลการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้นและ

ประโยชน์ทีเ่กดิกบัชุมชนอย่างแท้จรงิ	การท�างาน

พัฒนาชุมชนจึงต้องใช้หลักการพัฒนาตามแนว

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถ

บพิตร	คือ	“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้การ

พฒันาชมุชนเป็นไปอย่างยัง่ยนืและสอดคล้องกบั

บริบทของชุมชน

	 กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความส�าคัญ

กับการสร้าง	 “บุคลากร”	 ที่ไม่เป็นเพียงแค่ผู้ขับ

เคลื่อนงานในพื้นที่เท่านั้น	 แต่เป็นแบบอย่างที่

กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน	 จึงเกิด	

“โครงการฝึกอบรมพฒันากรก่อนประจ�าการท่ีอยู่

ร ะหว ่ า งทดลองป ฏิ บัติ หน ้ า ท่ี ร าชการ”																																										

มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการ																

ที่ สอบบรร จุ เข ้ า รั บราชการ ในต� าแหน ่ ง																																																																						

“นักวิชาการพัฒนาชุมชน”	หลักสูตรนี้ไม่ได้เพียงแต่	

ต้องการตดิอาวธุให้บคุลากรสามารถลงไปปฏบิตังิาน	 

ในพื้นที่ ได ้อย ่างราบรื่นเท ่านั้น	 แต่ยังช ่วย								

เสริมสร้างทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่			

ในชุมชน		โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	หลักสูตรนี้	

ใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น	 40	 วัน	 ประกอบด้วย	

ภาควิชาการ	 17	 วัน	 และภาคสนามและสรุป																			

23	วนั	โดยใช้หลกัการเรยีนรูด้้วยประสบการณ์ตาม   

ทฤษฎีวงจรการเรียนรู้	 (Kolb’s	 Experiential	

Learning	Cycle)	ของเดวดิ	โคล์บ		(David	Kolb) 

เป็นหลักการส�าคัญในการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ตลอดหลักสูตร
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 • หลกัการส�าคญัของการตดิอาวธุทาง

วิชาการให้แก่พัฒนากร

	 เริ่มต ้นจากการสร ้างประสบการณ	์																			

การเรียนรู้	(Concrete	Experience)	ด้วยการติดอาวุธ		

ทางวิชาการให้แก่พัฒนากรใหม่	 เพื่อให้เขาเหล่าน้ัน	

มีความรู้	 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่ของพัฒนากรในพื้นท่ี	 เนื้อหาหลัก	 ๆ	

ประกอบด้วย หลักการพัฒนาชุมชน	 กระบวนการ	 

พัฒนาชุมชน	 เครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

การเขียนหนังสือราชการ	 การฝ ึกพูดในที่																									

ชุมชน	 รวมไปถึงการรับชมวีดีทัศน์	 หรือสื่อ																																									

ต่าง	ๆ 	ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึคณุค่าและความส�าคญั

ของงานพัฒนากร	 พร้อมกับเปิดโอกาสให้

พัฒนากรได ้สะท ้อนมุมมอง	 แนวคิดและ

ประสบการณ์	(Reflective	Observation)	ที่ได้

จากการเรียนและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	 มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู ้อื่น	 ซึ่งใน								

ขัน้ตอนนี	้นอกจากจะท�าให้พัฒนากรได้ลบัคมอาวุธ	 

ทางวิชาให้แหลมคมยิ่งขึ้นแล้ว	 ยังท�าให้ผู้เรียน

เปิดใจและเข้าใจผู้อ่ืนมากข้ึน	 ซึ่งเป็นทักษะท่ี

ส�าคัญอย่างยิ่งของการเป็นพัฒนากร	

 • ฝ ึกทักษะการเป็นนักคิด นักแก้

ปัญหา 

	 การฝึกฝนผ่านการระดมสมองเพือ่แก้ไข

ปัญหาภายใต้สถานการณ์สมมต	ิโดยน�าหลกัการ	

กระบวนการพัฒนาชุมชน	 รวมไปถึงเครื่องมือ

การสร้างการมีส่วนร่วมมาใช้ในการแก้ปัญหา	

นอกจากนั้น	 ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง	 ๆ	

เช่น	การชมภาพยนตร์	วดีทีศัน์ต่าง	ๆ 	ทีใ่ห้ข้อคดิ

ที่เกี่ยวข้องกับหลักการพัฒนาชุมชน	 รวมไปถึง

กิจกรรมพบพี่เลี้ยง	(Mentor)	ที่จะท�าให้ผู้เรียน

ได ้แสดงความรู ้ สึกและสร ้างความรักใคร	่																														

กลมเกลียวในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น	นอกจากนั้น	หลักสูตร	

ถูกออกแบบให้พัฒนากรใหม่ได้แสดงออกทาง

ความคิด	 โดยการน�าเสนองานหน้าชั้นเรียน	

(Abstract	Conceptualization)		โดยใช้เครื่องมือ 

หรือวิธีการต่าง	ๆ 	เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ความคิด  

สร ้างสรรค ์และการสังเคราะห์ข ้อมูล	 เช ่น																					

การใช้แผนที่ความคิด	 (Mind	Mapping)	การใช้

บทบาทสมมต	ิ(Role	Play)		เป็นต้น	โดยมวีทิยากร 

และผู้เข้าร่วมการอบรมช่วยกันให้ข้อเสนอแนะ	

และเติมเต็มให้ความคิดเหล่านั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	

เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพนักพัฒนาและเข้าใจ	

“วิถี”	การท�างานตามสไตล์พัฒนากรมากยิ่งขึ้น

 • ฝึกปฏิบัติจริงภาคสนาม

	 นอกเหนือจากการให้ความรู้ในชั้นเรียน		

ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงโดย																		

การลงพื้นที่ภาคสนาม	 จ�าลองสถานการณ์จาก	

“พฒันากรประจ�าต�าบล”	เป็น	“พฒันากรประจ�า

หมู่บ้าน”		พัฒนากรใหม่จะต้องลงไปฝังตัวอยู่ใน

หมู่บ้านเป็นระยะเวลา	10	วัน	ระหว่างนี้จะได้รับ
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โจทย์ให้จดัท�าโครงการเพือ่พฒันาหมูบ้่านร่วมกบั

เพื่อนในหมู่บ้านใกล้เคียงอีก	2	คน	ซึ่งสร้างความ

อุ่นใจให้แก่พัฒนากร	“มือใหม่”	ไม่น้อย		นอกจากนั้น  

ยั งมี พี่ เ ลี้ ย งคอยสอนแนะ 	 พา ไป เรี ยนรู ้																																		

การลงพื้นที่การท�างานกับผู ้น�าชุมชน	 รวมถึง																	

งานสารบรรณในส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอ

ขัน้ตอนนีจ้ะท�าให้ผูเ้รยีนน�าองค์ความรูท้ัง้หมดทีไ่ด้	

จากการเรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้	(Active	

Experimentation)	 ท�าให้สามารถขับเคลื่อน

โครงการ/กิจกรรมได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม

กับบริบทของชุมชน	 เรียนรู้การท�างานเป็นทีม																			

ที่ต ้องท�างานร ่วมกับพัฒนาการอ�าเภอและ

พัฒนากรรุ่นพี่	 การท�างานร่วมกับผู้น�าชุมชน	

รวมไปถึงการจัดเวทีประชาคมในชุมชนที่ฝึกให้

พัฒนากรใหม่รับมือกับสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

และอาจเกดิขึน้ได้ในเวท	ีนอกจากนัน้ยงัท�าให้ได้

เรียนรู ้มุมมองและประสบการณ์จากพี่เลี้ยง

พฒันากรทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นพืน้ทีเ่มือ่กลบัมาจาก

พ้ืนท่ีพัฒนากรใหม่จะมีโอกาสประเมินตนเอง

เพื่อให้ทราบจุดแข็ง	 จุดอ่อนและหาแนวทาง

แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในการท�างานจริง																

จึงท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่างครบวงจร	

	 ห ลั ก สู ต ร พั ฒน า ก ร ใ หม ่ เ ป รี ย บ																									

เสมือนการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ ์	 “นักพัฒนา”																						

ทีไ่ม่ได้มุง่การสร้างพฒันากรใหม่ให้เป็นบคุลากร

ที่มีทักษะ	สมรรถนะในการท�างานที่ครบเครื่อง

สมบูรณ์พร้อมด้วยความสามารถเท่านั้น	 แต่มุ่ง

หล่อหลอมให้ข้าราชการใหม่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี						

ที่พร้อมจะเติบโตเป็นบุคลากรกรมการพัฒนา

ชมุชนทีม่คีณุภาพ		มคีณุธรรมและเป็นแบบอย่าง	

ที่ ดีให ้แก ่ประชาชน	 เป็นกลไกส�าคัญที่จะ																				

ขบัเคลือ่นชมุชนให้สามารถพึง่ตนเองได้อย่างยัง่ยนื	 

ให้สมกับทีเ่ป็น		“ศรทัธาทีเ่ดินได้”	ของประชาชน



วารสารดำารงราชานุภาพ 19

การพัฒนาบุคลากร
ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส�าหรับศตวรรษที่ 21

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

	 ส�านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย	(สป.

มท.)	 เป็นองค์การที่เป็นผลของการปฏิรูประบบ

ราชการ ในรั ชสมั ยของพระบาทสม เด็ จ																												

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	เมื่อปี	พ.ศ. 

2435	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความจ�าเป็นต้องมี																																

การปฏิรูปโครงสร้างด้านการบริหารราชการ		

แผ่นดินเนื่องจากระบบการบริหารราชการแผ่นดิน												

ทีม่เีพยีง	6	กรม	ได้แก่	กรมเมอืง	กรมวงั	กรมคลงั		

กรมนา	 กรมกลาโหม	 และกรมมหาดไทย																									

ไม่เพียงพอส�าหรับบริบท	 สภาพแวดล้อม	 และ

ปริมาณงาน	 จึงจ�าเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุง

ด้วยการจดัแบ่งองค์การตามความช�านาญเฉพาะด้าน	 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความซ�้าซ้อนระหว่างหน่วยงาน

เ ป ็ น จุ ด เ ริ่ ม ต ้ น ข อ ง ก า ร จั ด โ ค ร ง ส ร ้ า ง																																												

การบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย 

(มท. ) 	 	 ให ้มีภารกิจที่ ชัด เจนขึ้น เพื่ อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 	 ซึ่งต่อมาได้ม	ี					

การจดัตัง้	สป.มท.	ให้เป็นหน่วยงานภายในกระทรวง  
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มีหน้าที่อ�านวยการในราชการของกระทรวง	

ภารกิจหลักของ	สป.มท.	ตามอ�านาจหน้าที่ตาม

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ	สป.มท.	พ.ศ.	2553	

และ	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2559	 คือ	 การท�างาน																	

แบบบรูณาการระหว่างกรมในสงักดั	จงัหวดัและ

กลุ่มจังหวัด	รวมทั้งส่วนราชการอื่นๆ	ในการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายไปเป็นแผน																						

การปฏิบัติในระดับพื้นที่	 ซึ่งภารกิจของ	 มท.	

ครอบคลุมพื้ นที่ทั่ วประเทศ	 เพื่ ออ� านวย																							

ความสะดวกในการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน	 ชุมชน	 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ

ชุมชน	 ผู้ได้รับความเดือดร้อน	 และผู้น�าชุมชน															

ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเรว็	

ฉับไว	ทันเหตุการณ์	ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพ

องค์การและบุคลากรของ	 สป.มท.	 ด้วยการ

จัดการความรู ้ 	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี																										

ให้สามารถตอบสนองการบริหารจัดการได้อย่างมี		

ประสิทธิภาพ

 จะจัดการเรียนรู้อย่างไรเพื่อพัฒนาคน 

สป.มท. ให้พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

	 การเข้าสู่ศตวรรษที่	21		ท�าให้บุคลากร

ของ	 สป.มท.ต้องมีการปรับตัว	 อย่างรวดเร็ว		

เพราะ	 สป.มท.	 เป็นองค์กรหลักด้านการวาง

ยุทธศาสตร์	 และรวมถึงการบริหารจัดการใน

พื้นที่	 	 ซึ่งต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญ

มากมาย	 	 การปลูกฝังให้บุคลากรหมั่นพัฒนา

ตนเอง	 และเรียนรู ้อย ่างสม�่าเสมอ	 พร้อม															

ตระหนักถึงความส�าคัญของบทบาทตนเองใน

องค์กร	และรู้เป้าหมายของงานท่ีท�าอย่างชดัเจน	

เป็นสิ่งส�าคัญที่ผู ้บริหารองค์กรในทุกระดับ																						

จะเพิกเฉยมิได้
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	 บุคลากรของ	 สป.มท.	 มีการปฏิบัติงาน

อยูใ่นหลายพืน้ที	่ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

โดยส่วนกลางนอกจากแบ่งส่วนราชการเป็น

ส�านัก/กอง/ศูนย์	ซึ่งต่างภารกิจหน้าที่แล้ว	ยังได้

กระจายบุคลากรส่วนกลางไปปฏิบัติงานในส่วน

ภูมิภาคอีกด้วย		คือ	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด	และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเขต	12	เขต		ส่วนภูมิภาค	บุคลากร

ทีส่�าคญัและเป็นผูบ้รหิารสงูสดุของจงัหวดั	ได้แก่

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด	 	 และส่วนราชการคือ	

ส�านักงานจังหวัด	 ท้ัง	 76	 จังหวัด	 มีหัวหน้า

ส�านักงานจังหวัด	 เป็นหัวหน้าส่วนราชการ	

ภายในส�านักงานจังหวดั	ประกอบด้วย	4	กลุม่งาน 

ได้แก่	กลุ่มงานอ�านวยการ	กลุ่มงานยุทธศาสตร์

และข้อมลูเพือ่การพฒันาจงัหวดั	กลุม่งานบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล		และ	กลุ่มงานศูนย์ด�ารงธรรม

จงัหวดั	แต่ละจงัหวดัจะมหีน่วยตรวจสอบภายใน	

ซ่ึงเป็นบคุลากรของ	สป.มท.	ท�าหน้าทีต่รวจสอบ

การปฏิบัติงานส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค	

และส่วนราชการส่วนกลางทีม่หีน่วยงานตัง้อยูใ่น

ส่วนภูมิภาค	เฉพาะในส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ได้รบัมอบอ�านาจให้ด�าเนนิการแทนตามระเบยีบ

ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ	 ระเบียบว่าด้วย

การบริหารราชการแผ่นดิน	 ระเบียบว่าด้วย																		

การพัสดุ	 ระเบียบเกี่ยวกับการเงินหรือระเบียบอื่นๆ 

ของทางราชการ

รู้เขา รู้เรา เพื่อเตรียมคนของ สป.มท.

	 เพื่อน�าไปก�าหนดแนวทางในการพัฒนา

บุคลากรของ	 สป.มท.	 ให้สมบูรณ์ครบถ้วน		

จ�าเป ็นต้องพิจารณาโครงสร้างการบริหาร		

โครงสร้างการบริหารก�ากับดูแล	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	

ยุทธศาสตร์	 เป้าหมาย	และการออกแบบแผนที่

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จากระดับ	 สป.มท.																		

ไปยังระดับกระทรวงมหาดไทย	 แผนการปฏิรูป

ประเทศ	แผนแม่บท	แผนยุทธศาสตร์ชาติ	 เพื่อ

ให้แน่ใจว่าการวางหลักสูตรกลางเพื่อเตรียม

บุคลากร	สป.มท.	สู่ศตวรรษที่	21	จะเหมาะสม

กับส่ิงที่บุคลากรควรรู้ส�าหรับการพัฒนาทักษะ	

ความสามารถให้ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ	และ	

รวมถึงการให้ความรู้เพ่ือพร้อมเติบโตในต�าแหน่ง

ที่สูงขึ้น

	 การพัฒนาคน		นอกจากจะพิจารณาเร่ือง

การพัฒนาทักษะความรู้	ความสามารถเป็นเรื่อง

หลักแล้ว	 ยังค�านึงถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ความคิด	 ค่านิยม	 ทัศนคติการท�างานในการยึด

ประโยชน์ส ่วนรวม	 การใส ่ใจเร่ืองสุขภาพ																									

การด�าเนินชีวิต	ทัศนคติ	และ	แรงจูงใจให้แก่บุคลากร 

โดยจัดให้มกีารสอบถาม	ส�ารวจ	เพ่ือทราบปัญหา

ความต้องการเป็นประจ�าทุกปี		และก�าหนดเป็น

โครงการ/กิจกรรม	 จัดสรรงบประมาณเพื่อ																									

การพัฒนาบคุลากรให้กบั	ส�านกั/กอง/ศนูย์	อย่าง

เหมาะสม

	 การเตรียมเพื่ออนาคต		สป.มท.	มีความ

พร ้ อมสู ง เรื่ อ งสถานที่ แ ละการบริ ห ารจั ดการ																																					

ฝึกอบรม	 เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การ	 โดยมี 

สถาบันด�ารงราชานุภาพเป็นหน่วยงานหลัก

ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของ

กระทรวงมหาดไทย		มีวิทยาลัยมหาดไทยซึ่งตั้งอยู ่ 

ณ	อ�าเภอบางละมุง	 จังหวัดชลบุรี	 เป็นสถานที่															

ฝึกอบรมให้กับข้าราชการ	 สป.มท.	 หรือแม้แต่

ข้าราชการกรมต่างๆ	ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	

และอื่นๆ	 นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังเป็น																
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ผู ้บริหารที่มีบทบาทส�าคัญในการสร้างความ

เปลี่ยนแปลงและส่งเสริมให้บุคลากรในจังหวัด

ตระหนกัถงึความส�าคญัของการเปลีย่นแปลงและ

การปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง	

 พัฒนาคนให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

การบริหาร/ก�ากับดูแลของ สป.มท.

	 โครงสร้างองค์การของ	สป.มท.	สามารถ

แบ่งออกเป็น	2	ส่วนคือ

 1)  โครงสร้างการบริหาร	 ก�ากับดูแล

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	6	กรม	

3	 กลุ่มภารกิจ	 คือ	 	 (1)	 กลุ่มภารกิจด้านความ

มั่นคง	 ได้แก่	 กรมการปกครอง	 และกรมท่ีดิน																

(2)	 กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและปกครอง  

ท้องถิ่น	 ได้แก่	 กรมการพัฒนาชุมชน	 และกรม																															

ส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่	(3)	กลุม่ภารกจิด้าน

การป้องกันสาธารณภัยและพัฒนาเมือง	 ได้แก	่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 และกรม

โยธาธิการและผังเมือง

 2)  โครงสร้างการบริหารก�ากับดูแล

แบ่งเป็น

															2.1)	การบริหารราชการส่วนกลาง	

ประกอบด้วย	

																						-	ส�านัก/กอง/ศูนย์		13	หน่วยงาน		

ไ ด ้ แ ก ่ 	 ก อ งกลา ง 	 กอ งก า ร เจ ้ า หน ้ า ท่ี																																						

กองการต่างประเทศ	 	 กองคลัง	 	 กองสารนิเทศ		

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		สถาบัน	 

ด�ารงราชานภุาพ	ส�านกักฎหมาย		ส�านกังานคณะ

กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล																							

ส่วนท้องถิ่น		ส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์	 

ส�านักนโยบายและแผน	 	 ส�านักพัฒนาและ																					

ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดและศูนย์

ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย		

		 	 -		หน่วยงานรับผิดชอบขึ้นตรงต่อ																							

ปลดักระทรวงมหาดไทย	3	หน่วยงาน	คอื	กลุม่ตรวจสอบ		

ภายใน		กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		และ	ศูนย์ปฏิบัติการ   

ต่อต้านการทุจริต	

	 	 -	 หน่วยงานที่รายงานตรงต่อปลัด

กระทรวงมหาดไทย		5	หน่วยงาน	ได้แก่	ส�านกังาน

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	 	 กลุ่มงานสนับสนุน																		

ปลดักระทรวง		ศนูย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ยุทธศาสตร์ชาติ	

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	 กระทรวง

มหาดไทย	 และศูนย์อ�านวยการและขับเคล่ือน

งานจิตอาสา	กระทรวงมหาดไทย

	 	 -		หน ่ ว ย ง านที่ ร า ย ง านตร งต ่ อ																											

ปลัดกระทรวง	หรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่		

ปลดักระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ก�ากบัดแูล

การปฏิบัติราชการเป็นรายพื้นที่	 ได้แก่	 กลุ ่ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค	

	 	 2.2)	 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค	

มีส�านักงานจังหวัด	76	แห่ง

	 นอกจากนี	้ยงัมกีลไกก�ากบัดูแล	แบ่งเป็น	

กลไกก�ากับดูแลภายนอก		และ	กลไกก�ากับดูแล

ภายใน	 	 โดยกลไกก�ากับดูแลจากภายนอก 

สามารถแบ่งออกเป็น	3		ด้าน	คือ	ด้านการปฏิบัติงาน 

ด ้ า น ง บ ป ร ะ ม า ณ 	 ด ้ า น ก า ร ป ก ป ้ อ ง																																																				

ผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	



วารสารดำารงราชานุภาพ 23

เพื่อก�ากับดูแลการท�างานให้เกิดความโปร่งใส																	

มีธรรมาภิบาล	และป้องกันการทุจริตและประพฤต ิ 

มิชอบ		หน่วยงานภายนอก	อาทิเช่น	ส�านักงาน	

ก.พ.	 	ส�านักงาน	ก.พ.ร.	 	ส�านักงานผู้ตรวจการ

แผ่นดิน	ส�านักงาน	ป.ป.ช.		ส�านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน	 ส�านักงบประมาณ	 	 ส�านักงาน	 ป.ป.ท.		

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล																					

ภาคราชการ		ส�าหรบักลไกการก�ากบัดแูลภายใน     

มีการก�ากับดูแลและติดตามประเมินผล	 รวมท้ัง				

การติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานโดย	 ผู้บริหาร                    

สป.	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม																						

การทุจริต		ตรวจสอบภายใน	สป.มท.	ตรวจสอบ

ภายใน	 มท.	 และคณะท�างานชุดต่างๆ	 อย่าง														

ใกล้ชดิ	เพือ่ให้การท�างานมคีวามโปร่งใส	และเป็น

องค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี

	 สืบเนื่องจากโครงสร้างการบริหาร		และ

โครงสร้างการก�ากับดูแลของ	 สป.มท.	 ที่ต้อง

ท�างานเช่ือมโยงกนั		การสร้างบคุลากรทีค่าดหวงั

ให้เป็นบุคลากรท่ีสามารถเผชิญกับสถานการณ์

และสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองข้อสั่งการ	

นโยบาย	 การปฏิบัติ	 	 อย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว																				

ต้องเก่งงาน	 เก่งคน	 เก่งประสานงาน	 	 เป็นสิ่งจ�าเป็น		

อย่างยิ่งยวด		หากบุคลากรท�างานโดยขาดความ

เข ้าใจถึงความส�าคัญในงานของกระทรวง

มหาดไทย	 “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” มองข้าม														

การวางยุทธศาสตร์	 	 และขาดพลังในการเป็น							

ฟันเฟืองส่งเสริมให้งานมีความก้าวหน้าและเป็นที่		

ยอมรับซึ่งกันและกันในหมู่	สป.มท.	ก็อาจส่งผล

ให้บุคลากร	ท�างานด้วยความไม่ทุ่มเท	ไม่พัฒนา

ตนเอง	จติใจเศร้าหมอง	ขาดแรงจงูใจในการขับเคลือ่น 

การท�างานแต ่ 	 สป.มท.จะไม ่ เป ็นเช ่นนั้น																									

เพราะเราเชื่อมั่นว่า	เรามีแนวทางอย่างถูกต้อง

 เริ่ ม ต ้ น  ท� า ความ เข ้ า ใจแผนที่

ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ สป.มท. 

เป็นด่านแรก

	 ผลการท�างานของคนๆหนึ่ง	จะส่งผลไป

ยงัอกีคนหนึง่		ขยายไปเป็นผลงานของกลุม่/ฝ่าย		

ของกอง	 ของจังหวัด	 ของสป.มท.	 และบรรลุ

ยุทธศาสตร์ของชาติ	 ความไม่น่าเชื่อนี้หลายคน

อาจสงสัยเพียงเราคนเดียวจะส่งผลไปได้กว้างไกล	   

ขนาดนั้นเชียวหรือ	 ซึ่งนั้นเป็นเรื่องจริง	 	 เมื่อ																						

ปี	 พ.ศ.	 2561	 การขับเคลื่อน	 “	ONE	 PLAN”	

ของ	สป.มท.	ซึ่งทุ่มเทกับเรื่องการวางแผนทั้งใน

ระดับท้องถิ่น	 ระดับจังหวัด	 ระดับกรม	 ท�าให้																

ได้รับยกย่องเป็นเกียรติว่าบุคลากรของ	 สป.มท.																			

มีความเชี่ยวชาญด ้านการบริหารคุณภาพ																									

การบริหารจัดการภาครัฐในด้านการวางยุทธศาสตร์	

 ภารกิจหลักของ	 สป.มท.	 คือการแปลง

นโยบายไปสูก่ารพฒันาและแก้ไขปัญหาในระดบั

พื้นที่	 รวมทั้งรับผลสะท้อนกลับ	 (Feedback)	

จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งในเชิงบวก
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และลบจากผลของการด�าเนินนโยบายและ																	

การแก้ไขปัญหาของรฐั	อกีทัง้ยงัมกีารประสานงานกนั 

ในลักษณะเครือข่ายระหว่างกัน	 (Network)																	

เพ่ือให้สามารถบรรลพุนัธกจิและวสิยัทศัน์	โดยแผน  

ปฏิบตัริาชการของ	สป.มท.	(พ.ศ.	2561	–	2565)	

ยังได้ก�าหนดเป้าหมาย	 และตัวชี้วัด	 ไว้อย่าง

ชัดเจน	 เพื่อให้บุคลากรทั้งในส่วนกลางและ																	

ส่วนภูมิภาค	ด�าเนินการให้สอดคล้องเชื่อมโยง		

 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชัน้น�าในการพฒันา

และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่

 พันธกิจ  

	 1.	พัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่

	 2.	 ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

	 3.	ส่งเสรมิการบรหิารจดัการภาครฐัแบบ

มีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ

 ประเด็นยุทธศาสตร ์

	 1.  การบูรณาการและแปลงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

	 2. การส่งเสรมิ	สนบัสนนุการบรหิารงาน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

	 3. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
          เป้าหมาย       
	 1.  ประชาชนมีความเข้มแข็งภายใต้				
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 2. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็ง
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 3 .  องค ์กรมีประสิทธิภาพภายใต 	้																							

หลักธรรมาภิบาล

 สป. มท. จัดท�าหลักสูตรกลางในการ

พัฒนาคนส�าหรับศตวรรษที่ 21 เผยแพร่สู่

การน�าไปใช้

	 จากผลการศกึษาเรือ่ง		ปัจจยัแห่งความ

ผู กพั น ในองค ์ ก รของ 	 สป .มท . 	 พบว ่ า																																							

องค์ประกอบส�าคญัทีท่�าให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในการ		

ท�างานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ

สป.มท.	 คือ	 ปัจจัยแห่งความผูกพันในองค์การ		

เรียงตามล�าดับ	ตามภาพ		ซึ่งความส�าคัญล�าดับ

ที่	 1	 คือการสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับของ

ประชาชน	 	 ประกอบกับความมุ่งหมายที่จะ

พัฒนาคนมหาดไทย	 	 คณะท�างานขับเคลื่อน

มหาดไทย	 4.0	 ได้มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการ							

เตรยีมคนมหาดไทยด�าเนนิการก�าหนดหลกัสตูรกลาง		 

ของกระทรวงมหาด ไทย ในการ เตรี ยม																																			

คนไทยส�าหรับศตวรรษที่	21	เพื่อให้หน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้	น�าวัฒนธรรม              

ที่พึงประสงค์ของคนไทย ซึ่งประกอบด้วย 

คุณลักษณะ 5 ประการคือ พอเพียง มีวินัย 

สุจริต จิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ 

เพื่อใช้ประกอบในเนื้อหาการจัดอบรมพัฒนา

บุคลากรและการสัมมนาต่างๆของหน่วยงาน	
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และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามนโยบาย

ไทยแลนด์	4.0	รัฐบาล	4.0	และมหาดไทย	4.0	

										สถาบันด�ารงราชานุภาพ	ส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย	ได้จัดท�าหลักสูตรกลางเพื่อ

พัฒนาบุคลากรส�าหรับศตวรรษท่ี	 21	 เพื่อให้

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยน�าไป

พิจารณาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด

ต่อไป โดยมข้ีอควรตระหนกัด้วยว่าในศตวรรษท่ี	

21	 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายใน

ด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	

เทคโนโลยี	และกฎหมาย	ทั้งในประเทศไทยและ

ในระดบัสากล	เนือ้หาของหลกัสตูรจงึจ�าเป็นต้อง

มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ทั้งนี้	 ค�าว่าศตวรรษท่ี	 21	 มาจากค�าในภาษา

อังกฤษว่า	 21st	 century	 เริ่มนับจากวันที่	 1	

มกราคม	 2544	 ถึง	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2643	

เนือ่งจากระยะเวลาทีย่าวนาน	หลกัสตูรทีพ่ฒันา

บุคลากรส�าหรับศตวรรษที่	 21	 จึงจ�าเป็นต้องมี

การทบทวนเป็นระยะและมีการปรับปรุงให	้																	

ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์และภารกิจ	  

ของแต่ละส่วนราชการอยู่เสมอ

แนวคิดการจัดท�าหลักสูตรกลาง

	 1.	 พัฒนาบคุลากรในกลุ่มเป้าหมายให้มี

คณุลกัษณะตามวฒันธรรมอนัพงึประสงค์ของคน

ไทย

	 2.	 มุ ่ งเน ้นการพัฒนาบุคลากรกลุ ่ม																			

เป้าหมายของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย	 รวมทั้งรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย	ให้มีความพร้อมในการท�างาน	รองรับ

การขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามนโยบาย																		

ไทยแลนด์	4.0	รัฐบาล	4.0	มหาดไทย	4.0	ตลอดจน	 

นโยบายต่างๆของรัฐบาล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกลาง

	 1.  พัฒนาและเสริมสร้างให้บุคลากร																	

กลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานมีคุณลักษณะ

ตามวัฒนธรรมอันพึงประสงค ์ของคนไทย																											

5	ประการคอื	พอเพยีง	มวีนิยั	สจุรติ	จติสาธารณะ	

และรับผิดชอบ

	 2.	 พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายของ

แต่ละหน่วยงานให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น																

ในการท�างานรองรบัการด�าเนนิงานของหน่วยงาน	 

ในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด ์ 	 4 .0																								

รัฐบาล	 4.0	 มหาดไทย	 4.0	 และนโยบายต่างๆ	

ของรัฐบาล

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

	 1.	 บุคลากรกลุ ่มเป้าหมายของแต่ละ

หน่วยงานมีคุณลักษณะตามวัฒนธรรมอันพึง

ประสงค์ของคนไทย	5	ประการคือ	พอเพียง	มีวินัย 

สุจริต	จิตสาธารณะ	และรับผิดชอบ
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของแต่ละ										

หน่วยงาน	 มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการท�างาน		

รองรับการด�า เนินงานของหน ่วยงานเพื่อ																									

การขับเคลื่อนมหาดไทย	4.0	และนโยบายไทยแลนด์	4.0			

ของรัฐบาล

กลุ่มเป้าหมาย

										หลักสูตรกลางนี้	มุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมาย

ดังนี้	 1.	 อ�านวยการ	 (ระดับต้น/สูง)	 และ	 2.	 วิชาการ	

และทั่วไป	 รวมทั้งพนักงานราชการ	 ส�าหรับ

รัฐวิสาหกิจในสังกัดให้พิจารณาเทียบเคียงกับ

พนักงานรฐัวสิาหกจิในระดบัทีเ่ทียบเคยีงได้		ท้ังนี้

สามารถน�าวิชาต่างๆไปปรับใช้กับหลักสูตรต่างๆ

ท่ีหน่วยงานด�าเนินการอยู ่ตามความจ�าเป็น																						

ในการเรียนรู้	(learning	needs)	ของบุคลากรของ		

หน่วยงานนั้นๆ

เนื้อหาหลักสูตร

     ลักษณะของเนื้อหาหลักสูตร

มุ่งเน้นให้กลุ ่มเป้าหมายมีการเรียนรู ้เพื่อให้มี			

ความรู้	ความเข้าใจ	และสามารถน�าผลการเรียนรู้				

ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ�าวัน

โครงสร้างหลักสูตร

										โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น	4	กลุ่ม

วิชา	ดังนี้

	 1. การเสริมสร้างความรู้	 (knowledge	

set)

	 2 .  การพัฒนากระบวนทั ศน ์ และ																	

ทัศนคติ	(mindset)

	 3. การพัฒนาทักษะ	(skill	set)

	 4. การพฒันาสมรรถนะ	(competency	

set)
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	 หากหลักสูตรกลางนี้ได้น�าไปขยายผล																

ในส่วนราชการต่างๆ	 จะท�าให้บุคลากรในสังกัด

กระทรวงมหาดไทยได้มกีารเตรยีมพร้อม	ในด้าน

ทักษะความรู้	 	 ความสามารถ	 อย่างไรก็ตาม																						

การอบรมได้อบรมสอดแทรกเพื่อพัฒนาคน	สป.มท.		 

ในศตวรรษที่	 21	 ให้มีพฤติกรรมท่ีดีในการอยู่					

ร่วมกัน	การให้ความเคารพความอาวุโส	ความสัมพันธ์		

ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน	 การประพฤติปฏิบัติต่อกัน

ด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัย	 	 เป็นผู้มีสุขภาพดี

บุคลิกภาพดี		การด�าเนินชีวิตมีความสมดุลทั้งใน

หน้าท่ีการงานและครอบครัว	 	 มีทัศนคติท่ีดี																										

ความภาคภูมิใจในงาน	 การมีส่วนร่วมในการท�างาน   

การมโีอกาสได้ท�ากจิกรรมทีท่�าให้มคีวามสขุ	และ	

เป็นบคุคลทีม่คีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์	มแีรงจงูใจ

ที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลส�าเร็จ
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 บรรยากาศการท�างานและสวัสดิการ

ของบุคลากร

	 สป.มท.	 ได ้ให ้ความส�าคัญในด ้าน																				

การสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างาน		และพัฒนา  

ปรับปรุงงานบริการให้ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	 	 โดยได้จัดท�า	

มหาดไทย	 Smart	 Link	 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน															

รวมงานบริการของกระทรวงมหาดไทย	 	 จาก

กรมและรัฐวิสาหกิจ	 	 ส�าหรับ	 สป.มท.	 ได้น�า																			

แอปพลิเคชัน	MOI	1567	มาให้บริการเพื่อเพิ่ม

ความสะดวกในการติดตามเรื่องร ้องเรียน																						

ร้องทุกข์		ได้อย่างปลอดภัย	และลดขั้นตอน	เพียงใช้		 

หมายเลขบัตรประชาชน	 13	 หลัก	 	 โดย																	

ประชาชนที่ต้องการร้องเรียนร้องทุกข์สามารถ

โทร	 1567	 ฟรีตลอด	 24	 ชั่วโมง	 	 นอกจากนี้																					

แอปพลิเคชันนี้ยังได้รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์

สายด่วน	และมีแผนการด�าเนนิงานในด้านความ

ปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในทีท่�างาน	สขุภาพ

อนามัยของบุคลากร	 และสวัสดิการต่างๆ																							

ภายใต้แนวคดิ	“Happy	workplace”		ได้ด�าเนนิการแล้ว		

คือร ้ านกาแฟสวัส ดิการราคาถูก 	 อร ่อย																																	

โดนใจ	ปรบัปรงุอาคารสถานทีท่�างานให้ทนัสมยั

และสะอาด	 มีระบบการตรวจคนเข้า	 -	 ออก	

ภายในบริ เวณ	 สป.มท. 	 เพื่ อการรักษา																													

ความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ	การพัฒนาวิทยาลัย			

มหาดไทยให้เป็นสถาบันชั้นน�าในการพัฒนา

บุคลากร	 	 การจัดห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย	

ณ	 วิทยาลัยมหาดไทย	 ให้เป็นสถานที่ค้นคว้า

เอกสารทางวิชาการ	 	 การเผยแพร่	 e-Library		

นอกจากนี้	 มีการด�าเนินโครงการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนที่ประจ�าปี	 และมีการตรวจติดตามทุก																			

3	เดอืน	ส่งเสรมิกจิกรรมออกก�าลงักาย		กจิกรรม

จิตอาสา	 กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	 รักษา																		

สิ่งแวดล้อม	ส�าหรับสถานที่ท�างาน	 ได้ปรับปรุง
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สภาพอาคาร	 ภูมิทัศน์ทั้งในส่วนกลางและ																									

ส่วนภมูภิาค		การให้การเรยีนรูผ่้านระบบ	e-Learning	 

การจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู ้ในรูปแบบ

ชุมชนนักปฏิบัติ	 (Community	of	Practices)	

ผ่านระบบ	 Video	 Conference	 ไปยังจังหวัด		

การสอนเสริมภาษาอังกฤษ	 	 การส่งเสริม

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมและรับทุน

การศึกษาจากหน่วยงาน	 	 หลักสูตรการพัฒนา

บุคลากรผ่านวิธีการที่หลากหลาย	ครอบคลุมถึง

บุคลากรในทุกระดับของ	 สป.มท.	 การพัฒนา

บุคลากรผ่านความร่วมมือกับส่วนราชการอื่น				

ทุนฝึกอบรม	อาทิ	หลักสูตรหลักเพื่อพัฒนาบุคลากร		 

ของ	 สป.มท.	 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง																				

เพื่อเตรียมความพร้อมหรือเพิ่มประสิทธิภาพ																		

ในการท�างานเฉพาะต�าแหน่ง	หลกัสตูรจากภายนอก	   

ทุนความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ	 ฯลฯ																			

เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร	 สป.มท.	

ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่	 การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ความรู้ผ่านช่องทางไลน์	 เฟสบุ๊ค	

เวบ็ไซต์	หรอืแม้แต่การเตรยีมบคุลากรวยัเกษยีณ

ก็มิได้ละเลยให้เข้าร่วมโครงการของ	 ส�านักงาน	

ก.พ.	 เพราะจะเป็นการสร้างบุคลากรคุณภาพ								

เมื่อสูงวัย

	 นอกจากนี	้	มกีารจดัสวสัดิการในรปูแบบ

ที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ

บุคลากร	 อาทิ	 บุคลากรท่ีมีบุตรมีการมอบทุน			

การศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง	ส�าหรับ

บุคลากรที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์	 ได้จัด

สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย	 การจัดฌาปนกิจ	

มท.	การจดัท�าประกนัชวีติกลุม่ให้แก่ผูป้ฏบิตังิาน

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้		การช่วยเหลอืบคุลากร	 

ผู้ประสบภัยในสังกัด	 สป.มท.	 รวมทั้งได้ก�าหนด
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ตั ว ช้ี วั ดของแผนงานอย ่ า ง เป ็ นรู ปธรรม																					

เพื่อเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์การด�าเนินงานของ

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	 และประเมินผล

ความพงึพอใจของบุคลากรโดยวดัผลจากร้อยละ

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการด�าเนินการ

ตามกิจกรรม	 เพื่อน�าไปปรับปรุงปัจจัยท่ีเอ้ือ																																															

ต่อการท�างานให้มีประสิทธิภาพและตรงกับ				

ความต้องการของบุคลากรในสังกัด		สามารถตอบสนอง		

ความท้าทายด้านบุคลากร	 ความต้องการของ

องค์การ	 และการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นใน

อนาคต	

	 กล่าวโดยสรุป	 การเตรียมบุคลากรของ

สป.มท.	ให้มคีวามพร้อมทัง้คณุภาพและปรมิาณ

เพื่ ออนาคต  มีประ เด็ น ท่ี จ� า เป ็ นต ้ อ ง ให ้																												

ความสนใจ	ดังนี้

	 1. การพฒันาบคุลากรส�าหรับศตวรรษที่	

21 ตามบริบทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร

และการพัฒนาบุคลากรบนฐานสมรรถนะ	

(competency-based	HRD)

	 2.	 การสร้างความผกูพนัของบคุลากรต่อ

องค์การ	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการท�างานและรักษาไว้	 ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้	

ความสามารถที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ																											

ขององค์กร

	 3. การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ที่เอื้อต่อการท�างาน	และการจัดสวัสดิการที่ตรง

กับความต้องการของบุคลากรอย่างเหมาะสม	

เพื่อเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างาน

	 4.  การจัดการความรู ้ ในเรื่องต ่างๆ																				

ตามภารกจิ	โดยใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่และวธิกีาร

ใหม่ๆเช่น	 การจัด	 knowledge	 sharing	 ผ่าน

ระบบ	video	conference	และการจัดกิจกรรม

ชุมชนนักปฏิบัติ	 (Community	 of	 Practices:	

CoPs)	เป็นต้น

--------------------------------------



วารสารดำารงราชานุภาพ 39

จุดยืนด้านพัฒนาการเรียนรู้  สู่จุดแข็งก�าลังคนกรมที่ดิน

ไชยรัตน์  บัวเผื่อน

นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ

กระทรวงมหาดไทยกับภารกิจด้านที่ดิน 

	 ยทุธศาตร์ชาต	ิ20	ปี	(พ.ศ.	2561	–	2580) 

เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 ซึ่งจะต ้องน�าไปสู ่																								

การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน	์

“ประเทศไทยมีความมั่นคง	 มั่ งคั่ ง 	 ยั่ งยืน																									

เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”	โดยประกอบด้วย 

6	 ยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน																							

ความม่ันคง	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง																				

ความสามารถในการแข่งขนั	ยทุธศาสตร์ชาตด้ิาน																		

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย	์			

ยุทธศาสตร ์ชาติด ้านการสร ้างโอกาสและ																										

ความเสมอภาคทางสังคม	 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน			

การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั		

สิง่แวดล้อม	และยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล		

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

	 จากยุทธศาสตร ์ชาติ 	 ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 	 4	 ด้านการสร้างโอกาสและ																											

ความเสมอภาคทางสงัคม	ข้อ	4.1	การลดความเหลือ่มล�า้   

สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ	 ข้อย่อยท่ี	 4.1.3	

กระจายการถือครองที่ดินและการเข ้าถึง

ทรพัยากร โดยแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหว่าง

เขตพื้นที่ป่าทับซ้อน พื้นที่ท�ากินของประชาชน	

รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน																			

ก�าหนดมาตรการเพือ่ให้เกดิการใช้ประโยชน์ทีด่นิ				

ที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรมและกระจายการถือครอง			

ที่ดินในขนาดที่ เหมาะสมต ่อการประกอบ																			

อาชพี		เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมในการถอืครอง

ที่ดิน	 ปรับระบบเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน

ประเภทต่างๆ ให้ผู้มรีายได้น้อยและผู้ท่ีไม่มท่ีีดิน

เป็นกรรมสิทธิ์ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอ

พิจารณาสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ รวมถึง																	

การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้		

ประโยชน์ทีดิ่นสาธารณะเพือ่การประกอบอาชพี

ส�าหรับประชาชนเพื่อให้ผู ้มีรายได้น้อยเข้าถึง									

การใช้ประโยชน์ทีดิ่นได้อย่างเป็นธรรมและมทีีอ่ยู	่	

อาศัยที่มั่นคงบ่งชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลตระหนักถึง

ปัญหาเรื่องการถือครองที่ดินเป็นส�าคัญ

	 กระทรวงมหาดไทยพร ้อมขานรับ

ยุทธศาสตร์ดังกล่าว	 ประกอบกับได้จัดท�าแผน

ยทุธศาสตร์ตามภารกจิเฉพาะด้านของกระทรวง

มหาดไทย	 10	 ปี	 (พ.ศ.	 2557	 –	 2566)	 เพื่อ

ก�าหนดทิศทางการขับเคล่ือนการด�าเนนิงานของ

กระทรวงมหาดไทยในภาพรวมให้มปีระสทิธภิาพ	

โดยแบ่งภารกิจออกเป็น	 8	 ด้าน	 ซ่ึงมีด้านท่ีดิน

รวมไว้ด้วย	 ดังนั้น	 เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย
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สามารถด�าเนินการภารกิจด้านท่ีดินภายใต้						

บริบทต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสมและบรรลุสัมฤทธิผล 

กรมทีด่นิจ�าเป็นต้องก�าหนดจดุยนืด้านการพฒันา

บุคลากรให้ชัดเจน	 เป็นระบบ	 และน�าไปสู ่								

การเสริมสร้างจุดแข็งให้กับบุคลากรของกรมที่ดิน			 

ให้มสีมรรถนะ	และขดีความสามารถในการปฏบิตัิ			

ราชการรองรับการขับเคลื่อนภารกิจด้านที่ดิน

ของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

ภารกิจหลักของกรมที่ดิน

	 กรมที่ดินเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวง

มหาดไทย	 มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุ้มครอง

สิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการท่ีดินของรัฐ	

และการบริการด้านที่ดินผ่านกระบวนการรังวัด

ท�าแผนที่	 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน																	

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์	 การส่งเสริมธุรกิจอสังหา-																							

ริมทรัพย์	 และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ					

ที่ดินเพื่อให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครอง

ที่ดิน	 ควบคู่ไปกับการบริการที่มีประสิทธิภาพ	

โปร่งใส	 และเป็นธรรม	 ตลอดจนการบริหาร

จัดการที่ดินของรัฐให ้มีประสิทธิภาพและ																							

เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยมีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้

	 1)  ด�าเนินการตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน	กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน	กฎหมาย

ว่าด้วยอาคารชุด	 กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน	   

กฎหมายว ่าด ้วยการเช ่าอสังหาริมทรัพย ์																																

เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม	และกฎหมาย						         

อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 2) ด�าเนนิการด้านกฎหมายตามประมวล

กฎหมายที่ดิน	 กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน	

กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด	 กฎหมายว่าด้วย																		

ช ่างรังวัดเอกชน	 กฎหมายว ่าด ้วยการเช ่า

อสั งหาริมทรัพย ์ 	 เพื่ อพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม	และกฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 3)		 จัดท�าและประสานแผนงานของ				

กรมที่ดินให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวง	 รวมทั้งก�ากับ	 เร่งรัด	 ติดตาม	 และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงาน			  

ในสั งกั ด 	 ตลอดจนด� า เนิ นการ เกี่ ย วกั บ																																		

งานสถิติ	 ประมวลผล	 และวิเคราะห์ประเมิน

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรม

	 4)		 พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการ

เกี่ยวกับการบริหารงานท่ีดินให้เป ็นไปตาม																			

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

	 5)		 ด�าเนินการบริหารจัดการข้อมูล

สารสนเทศที่ดิน

	 6)		 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย

ก�าหนดให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าทีข่องกรมทีด่นิ	

หรอืตามทีร่ฐัมนตร	ีหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย

	 กรมที่ดินได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น

ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ดังนี้

	 1)		 ราชการบริหารส่วนกลาง	 ประกอบด้วย 

หน่วยงานระดับส�านัก	 7	 แห่ง	 ระดับกอง																	

10	แห่ง	ระดับกลุ่ม	2	แห่ง	และส�านักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานคร	/สาขา	17	แห่ง	รวม	36	แห่ง

	 2)		 ร า ชก า รบ ริห า รส ่ ว นภู มิ ภ าค	

ประกอบด้วย	 ส�านักงานที่ดินจังหวัด	 76	 แห่ง	

ส�านกังานที่ดนิจงัหวดัสาขา	333	แหง่	ส�านกังาน

ทีด่นิส่วนแยก	34	แห่ง	และส�านกังานทีด่นิอ�าเภอ	

370	แห่งรวม	813	แห่ง
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ส�านักงานที่ดินกับงานบริการประชาชน

	 ตามภารกิจหลัก	 อ�านาจหน้าท่ีและ

โครงสร้างของกรมทีด่นิจะเหน็ว่า  ลกัษณะงานของ	

กรมที่ดิน	เป็นงานบริการประชาชนเกี่ยวกับเรื่อง

ที่ดิน  โดยมีส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	

ส�านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/อ�าเภอ	

เป็นหน่วยให้บริการประชาชนมากกว่า	800	แห่ง	

ทั่วประเทศ	 ในขณะท่ีส�านักงานท่ีดินจังหวัด																							

มีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้

	 1)		 ด�าเนินการตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน	 กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน	 กฎหมาย

ว่าด้วยอาคารชดุ		กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน	

กฎหมายว ่ าด ้วยการเช ่ าอสั งหาริมทรัพย	์																													

เพือ่พาณชิยกรรมและอตุสาหกรรมในเขตจงัหวดั

	 2)		 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือ

แสดงสิทธิในที่ดิน	 หนังสือกรรมสิทธิ์ห ้องชุด																					

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์	 การรังวัดพิสูจน ์สอบสวน	 การท�า				

ประโยชน์สอบเขตหรือตรวจสอบเนื้อที่	 การแบ่งแยก	   

ที่ ดิ นออกเป ็นหลายแปลง	 การรวมที่ ดิ น																

หลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดยีวกนั	การท�าแผนทีส่�าหรบั	 

ที่ดิน	รวมทั้ง	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม	ค่าใช้จ่าย	

และภาษีอากรเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิ																			

และนิติกรรมหรือการด�า เนินการเกี่ ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์

	 3)  ก�ากบั	ดแูลให้ค�าปรึกษา	และสนับสนุน		 

การปฏิบัติงานของส�านักงานที่ดินจังหวัดสาขา	

และส�านักงานที่ดินอ�าเภอ

	 4)	 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุน															

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ				

ที่ได้รับมอบหมาย

 ส�านักงานที่ดินจังหวัด แบ่งโครงสร้าง

การบริหารงาน ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

	 1)		 ฝ่ายอ�านวยการ	 ซึ่งนอกเหนือจาก

งานบรหิารจดัการภายในของส�านกังานทีด่นิแล้ว	

ยังมีภารกิจหลักด้านการให้บริการประชาชน

เกี่ยวกับการจัดเก็บ	 น�าฝาก	 และน�าส่งเงิน																									

ค่าธรรมเนียม	ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	ค่าอากร

แสตมป์	

	 2)		 กลุม่งานวชิาการทีด่นิ	มภีารกจิหลกั

เกี่ยวกับการควบคุม	 ดูแล	 รักษาและคุ้มครอง

ป้องกันที่ดิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน					

การขออนุญาตเข้าท�าประโยชน์ในที่ดินของรัฐ	

การออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง	 การแก้ไข

หรือ เพิกถอนการออกหนั งสือแสดงสิทธ	ิ																																				

ให้ค�าปรึกษา	ตอบปัญหา	ข้อหารือเกี่ยวกับปัญหา	 

กฎหมาย	ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านต่าง	ๆ						

ที่อยู่ในอ�านาจของส�านักงานที่ดินจังหวัด	 สาขา	

และอ�าเภอ

	 3)	 ฝ่ายทะเบียน	 มีภารกิจหลักเกี่ยวกับ

การรับค�าขอ	 สอบสวน	 ท�าสัญญาแก้สารบัญ																		

การจดทะเบยีน	ด�าเนนิการจดทะเบยีนสิทธแิละ

นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 เช่น	 ขาย	 ขายฝาก																										

ให้เช่า	แลกเปล่ียน	จ�านอง	การได้มาโดยการครอบครอง 

ภาระจ�ายอม	 สิทธิ เก็บกิน	 บรรยายส ่วน																							

เวนคืน	 ด�าเนินงานเกี่ยวกับมรดก	 การออก																					

ใบแทน	การจัดสรรที่ดิน	การจดทะเบียนอาคารชุด
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	 4)		 ฝ่ายรังวัด	 มีภารกิจหลักเกี่ยวกับ																															

การรังวัดตามค�าขอทุกประเภท	 รังวัดตามความ

ต้องการของส่วนราชการและตามหนังสือศาล	

รงัวดัออกหนงัสอืส�าคญัส�าหรบัทีห่ลวง	รงัวดัเพือ่

การแผนทีอ่ื่น	ๆ 	ตลอดจนตรวจสอบผลการรงัวดั

ของส�านักงานช่างรังวัดเอกชน	ดังแผนภูมิ

จุดยืนการพัฒนาบุคลากรกรมที่ดิน

 เน่ืองจากกรมทีด่นิมภีารกจิหลกัเกีย่วกบั
การคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคล	 และจัดการ
ทีด่นิของรฐัเป็นส�าคญั	โดยส�านกังานท่ีดนิซึง่เป็น
หน่วยบริการประชาชนท่ัวประเทศมีหน้าท่ีให้
บริการประชาชนเกีย่วกบัเรือ่งทีด่นิตามประมวล
กฎหมายที่ดิน	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	เช่น	
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	 การรังวัด																		

รวมถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียม	 ภาษีเงินได้หัก ณ																	
ที่จ่าย	 และค่าอากรแสตมป์	 เป็นต้น	 เจ้าหน้าที่ของ	 
ส�านักงานที่ดินจะต้องทุ่มเทท�างานให้บริการ
ประชาชนด้วยความสะดวก	รวดเรว็	ถกูต้อง		สจุรติ	
และยุติธรรม	 ดังนั้น	 กรมที่ดินจ�าเป็นต้องสร้าง
บุคลากรให้มีจุดแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ให ้

ประชาชนเชือ่ถอืในการปฏบิติังาน	และเชือ่มัน่ใน
ความซื่อสัตย์สุจริต

 กรมที่ ดินตระหนักถึ งความส�าคัญ																										
ในการพฒันาการเรยีนรูใ้ห้แก่บคุลากรอย่างต่อเนือ่ง	 
และเป็นรูปธรรม	 จึงได้จัดท�า	 “แผนกลยุทธ์
พัฒนาบุคลากรกรมที่ ดิน	 พ.ศ.  2560	 –	
2564”  (Master	 Plan)	 ภายใต ้วิสัยทัศน์	
“บุคลากรกรมที่ดินมีธรรมาภิบาล	 ปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ	 และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”	
โดยก�าหนดพันธกิจในการพัฒนาบุคลากร																						
ซึ่งถือว่า	เป็นจุดยืนด้านพัฒนาการเรียนรู้	ดังนี้
	 1)	พัฒนาบุคลากรให้เป็นข้าราชการที่ดี	
มีศีลธรรม	จรรยา	และธรรมาภิบาล
	 2)	พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการ
ปฏบิตังิานอย่างมอือาชพี	เป็นระบบ	และต่อเนือ่ง
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	 3)	เสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้			

ให้แก่บุคลากรด้วยช่องทางที่หลากหลายและ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	

	 นอกจากนั้น	 แผนกลยุทธ์ดังกล่าวได้

ก�าหนดเป้าประสงค์หลกั	เพือ่ใช้เป็นตวับ่งชีน้�าไป

สู่การสร้างจุดแข็งของก�าลังคนกรมที่ดิน	ดังนี้

	 1) บุคลากรกรมที่ดินเป็นคนดี มีจิตส�านึก		 

ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

	 2 )  บุ ค ล า ก ร ก ร ม ท่ี ดิ น ทุ ก ร ะ ดั บ																																			

มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	

สามารถขับเคลื่อนกรมท่ีดินไปสู ่วิสัยทัศน ์																																		

พันธกิจ	 และเป้าหมายที่ก�าหนดไว ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 3) ระบบพฒันาบุคลากรมปีระสทิธภิาพ

และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 4) บุคลากรกรมท่ีดินได้รับการพัฒนา																		

ให้มีความรู ้และทักษะที่หลากหลายพร้อมรับ															

การเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล

กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรกรมที่ดิน

	 กรมที่ดินเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มี

บุคลากรปฏิบัติ ง าน ท้ั ง ในส ่ วนกลางและ																															

ส่วนภูมิภาค	 	 จ�านวนไม่น้อยกว่า	 12,000	 คน	 และมี		

สายงานมากถงึ	35	สายงาน	เช่น	นกัวชิาการทีด่นิ	

นายช่างรังวัด เจ้าพนักงานท่ีดิน	 เจ้าพนักงาน																														

การเงนิและบญัช ี วศิวกรรงัวดั นกัวชิาการแผนที่

ภาพถ่าย	 นักวิเทศสัมพันธ์ ช่างพิมพ์	 เป็นต้น	

ประกอบกับกรมที่ดินมีลักษณะงานที่เป็นงาน

เทคนิคเฉพาะส�าหรับให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ	  

เรื่องที่ดิน	 ดังนั้น	 ข ้าราชการทุกต�าแหน่ง																			

ทุกระดับ	ทุกสายงาน จึงต้องได้รับการพัฒนาเติมเต็ม		     

ศักยภาพในการปฏิบั ติงานบนพ้ืนฐานของ																								

การเป็นมืออาชีพด้านงานที่ดินและเพียบพร้อม																	

ด้วยการเป็นผู้มีจิตบริการและมีความซ่ือสัตย์สุจริต		  

เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวม	กรมที่ดินจึงจัดท�า 

“แผนพัฒนาบุคลากรกรมที่ ดิ น 	 ประจ� า

ปีงบประมาณ”	(Action	Plan)	เพ่ือใช้เป็นกรอบ

แนวทางพัฒนาบุคลากรให ้รองรับกับแผน																							

กลยุทธ์ฯ	ดังนี้

 1. เสริมสร้างบคุลากรกรมทีดิ่นให้เป็น

คนดี มีจิตส�านึกที่ถูกต้องและปฏิบัติหน้าที่           

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

	 นับเป็นจุดยืนล�าดับแรกของการพัฒนา

โดยมุ ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมคนดีให้กับ

องค์กร หรือเรียกว่า	 “สร้างคนดี”	 ซึ่งได้มีการ															

ขบัเคลือ่นแผนงาน	โครงการ	กจิกรรมอย่างหลากหลาย			 

เพ่ือปลูกฝังให้ข้าราชการในสังกัดมีทัศนคติ																								

ทีด่ต่ีออาชพีและระบบราชการ	และมจีติส�านกึทีถ่กู	   

ที่ควรต่อการปฏิบัติหน้าที่	 	 รวมถึงการครอง		

ตนเอง	 โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ทีด่แีละสอดคล้องกบัแผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรม

แห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	 2560	 –	 2564)	

ก ระทรว งมหาด ไทย 	 ภาย ใต ้ วิ สั ยทั ศน 	์																																	

“ชาวมหาดไทยด�ารงตนบนหลักคุณธรรม	ปฏิบัติหน้าที่			

ภายใต้จริยธรรมองค์กร	 เพ่ือประโยชน์สุขของ

ประชาชน”	ดังนี้

	 	 	 1.1	 พัฒนาบุคลากรกรมที่ดินให้

เป็นข้าราชการที่ดี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรมและ

น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการด�าเนินชีวิต	 โดยกรมท่ีดินได้บรรจุหัวข้อ
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วิชาที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและปลูกฝัง

จิตส�านึกของการเป็นข้าราชการที่ดี	 การมี

คุณธรรม	 จริยธรรม	 การด�ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตร																							

การพัฒนาบุคลากรทุกต�าแหน่ง	ทุกระดับ	เช่น	

	 1)	 หั วข ้อวิชาการเรียนรู ้ ตามรอย																				

พระยุคลบาท	:	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 2)		หัวข้อวิชาการครองตน	 ครองคน	

ครองงาน	

	 3)		หัวข้อวิชาการพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรมส�าหรับข้าราชการ

	 4)		หัวข้อวิชาการสร้างเสริมจิตส�านึก	

คุณธรรม	จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	

	 5)		หัวข ้อวิชาการบริการประชาชน																	

ด้วยความมีจิตส�านึก	(Service	mind)	

	 6)		หัวข้อวิชายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย																							

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

	 	 โดยเฉพาะหัวข้อวิชาการเรียนรู้ตาม

รอยพระยุคลบาท	 :	 ปรัชญาของเศรษฐกิจ																							

พอเพียงและหัวข้อวิชาการพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรมส�าหรับข้าราชการ	 นอกจากจะเป็น															

การบรรยายในชัน้เรยีนแล้วยงัได้น�าผูเ้ข้ารบัการฝึก		

อบรมไปศึกษาดูงานในสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียน

รู้จริง	และไปฝึกปฏิบัติธรรมตามล�าดับ

	 1.2	เสริมสร้างจิตส�านึกและแสดงออก

ซ่ึงพฤติกรรมการต่อต้านการทุจริตและรักษา																							

ผลประโยชน์ของส่วนรวม	 โดยกรมที่ดินได้จัด

โครงการข้าราชการกรมที่ดินบริการประทับใจ	

โปร่งใส	เป็นธรรม

เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรกรมที่ดินมีจิตส�านึก		

ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต	

มุ่งมั่นท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีคุณธรรม													

อนัม่ันคง ซ่ึงจะส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทจุรติ 

คอร์รัปชั่น	 ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่าย																		

ร่วมกนัในเรือ่งการแจ้งข้อมลูเรือ่งการทจุรติ	รวมทัง้	 

รับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต	

	 นอกจากนั้น	 กรมที่ดินก�าหนดให้มี

โครงการ	 “กรมที่ดิน	 รวมใจ	 รวมพลัง	 ต้าน								

ทุจริต” โดยให้ข้าราชการในสังกัดทั้งส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติ	ดังนี้

	 	 1)		ในการจัดโครงการฝ ึกอบรม/

สัมมนาทุกหลักสูตร	 ให ้มีพิ ธีกล ่ าวแสดง

เจตนารมณ์และการท�าสัญลักษณ์ในการต่อต้าน

ทุจริตทุกโครงการ	 ซ่ึงอาจท�าในช่วงเช้าหลัง																				

การเคารพธงชาติ	สวดมนต์	และกล่าวค�าปฏิญาณตน	 

แล้ว	

	 	 2)		ในพิธีเปิดหรือพิธีป ิดโครงการ																	

ฝึกอบรม/สัมมนา	 ให้ประธานในพิธีเป็นผู้กล่าว

น�าแสดงเจตนารมณ์และการท�าสญัลกัษณ์ในการ

ต่อต้านทุจริตทุกโครงการ

 2. พัฒนาบุคลากรกรมที่ดินให้มีขีด

สมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

	 เป็นจุดยืนที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร

ทุกประเภทต�าแหน่ง	 ทุกระดับและทุกสายงานให้ม	ี	   

ขีดสมรรถนะหลัก	 สมรรถนะประจ�ากลุ่มงาน																

ที่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ																	

ในแต่ละต�าแหน่งหรือเรียกว่า	 “สร้างคนเก่ง”																		

ให้สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้โดยไม่ผดิพลาด	สมกบั
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เป็น	 “มืออาชีพ”	 ด้านงานที่ดิน	 กรมที่ดินจึงได้

วางแนวทางการพัฒนาด้านสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน	ดังนี้

ให้ความเหน็ชอบทุกหลกัสตูร	ท้ังน้ี	กรมท่ีดินได้แบ่ง		

กลุ่มหลักสูตร	ออกเป็น	4	กลุ่ม	ประกอบด้วย

	 	 	 1)		 หลักสูตรความรู้พื้นฐาน	 เป็น

หลักสูตรส�าหรับพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม	่																		

ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการ

พลเรือน	พ.ศ.	2551

	 	 	 2)		 หลักสูตรหลัก	 เป็นหลักสูตร

ส�าหรับพัฒนาข้าราชการทุกสายงาน	ได้แก่	

	 	 	 	 - 	 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ

ข้าราชการระดับต้น	(พสต.)	เป็นหลักสูตรส�าหรับ

พัฒนาข้าราชการระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน	

ทุกสายงานท้ังต�าแหน่งประเภทวิชาการและ

ประเภททั่วไป	

	 	 	 	 -  หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ

ข้าราชการระดับกลาง	 (พสก.)	 เป็นหลักสูตร

ส�าหรับพัฒนาข้าราชการระดับช�านาญการ/

ช�านาญงาน/อาวุโส	 ทุกสายงานทั้งต�าแหน่ง

ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป	 เพื่อเตรียม

ความพร้อมก่อนท่ีจะเล่ือนข้ึนด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย

	 	 	 	 - หลกัสตูรนกับรหิารงานทีด่นิ

ระดับสูง	 (นทส.)	 เป็นหลักสูตรส�าหรับพัฒนา

ข้าราชการผู ้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน

จังหวัดสาขา	ผู้อ�านวยการส่วน	หัวหน้ากลุ่มงาน	

หัวหน้าฝ่าย	 และเจ้าพนักงานที่ดินอ�าเภอ	 เพื่อ

เตรียมความพร้อมที่จะเลื่อนขึ้นด�ารงต�าแหน่ง																						

ผู้บริหารในประเภทต�าแหน่งอ�านวยการ	ระดับต้น

	 	 3)  หลักสูตรเฉพาะ	 เป็นหลักสูตร

ส�าหรับพัฒนาข้าราชการให้มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านในสายงานของตน	 และมีทักษะ																					

	 2.1	สร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึก

อบรมของกรมให้เป็นมาตรฐานทางวิชาการและ

วิชาชีพ	 เนื่องด้วยลักษณะงานของกรมที่ดิน																	

เป็นงานเทคนิคเฉพาะและมีสายงานที่หลากหลาย	  

มากกว่า	35	สายงาน	กรมที่ดินจึงต้องสร้างและ

พัฒนาหลักสูตรของกรมให้เป็นมาตรฐานด้าน

วิชาการและวิชาชีพ	 โดยการศึกษา	 วิเคราะห์

สมรรถนะหลัก	 สมรรถนะประจ�ากลุ่มงาน	 ความรู	้ 

ที่จ�าเป ็นในการปฏิบัติงาน	 และทักษะของ

ข้าราชการ	 เพื่อน�ามาสร้างหลักสูตรให้ตรงตาม

เป้าประสงค์ของการพฒันาบุคลากรให้ครอบคลมุ

ทุกสายงาน	 รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรโดย																				

การทบทวนและปรบัปรุงเน้ือหา	ขอบเขต	หวัข้อวิชา				

ของแต่ละหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจของ

กรมทีเ่ป็นปัจจบุนั	โดยมคีณะกรรมการการศกึษา

และฝึกอบรมของกรมที่ดินเป ็นผู ้พิจารณา																							
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ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	หลักสูตร	 

นักวิชาการที่ดิน	 หลักสูตรการรังวัด	 หลักสูตร																				

เจ้าพนกังานธรุการ	หลกัสตูรเจ้าพนักงานการเงนิ

และบัญชี	เป็นต้น

	 	 	 4)	 หลักสูตรพิเศษ	 เป็นหลักสูตร

ส�าหรับใช้พัฒนาข้าราชการทุกสายงานเพื่อช่วย

ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ ข ้ า ร า ช ก า ร																																																			

มีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างรอบด้านมาก   

ยิง่ขึน้	ให้รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคม	เช่น	

หลักสูตรวิทยากร	 หลักสูตรการเขียนหนังสือ

ราชการ	หลักสูตรเทคนิคการน�าเสนอ	หลักสูตร

การสือ่สารภาษาองักฤษในชวีติประจ�าวนั	รวมถงึ	

หลั ก สู ต ร ใน โค ร งก า รฝ ึ ก อบรมผ ่ า นสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์	(e-Learning)	เป็นต้น

	 2.2	พัฒนาข้าราชการโดยยึดตามหลัก

สมรรถนะเป ็นกรอบด�าเนินการ	 ในแต ่ละ

ปีงบประมาณ	 กรมที่ดินได้จัดท�าแผนพัฒนา

บคุลากรกรมทีด่นิ	ประจ�าปีงบประมาณ	(Action	

Plan)	เพือ่ขบัเคลือ่นแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน

กลยทุธ์พฒันาบคุลากร	(Master	Plan)	อย่างเป็น

รปูธรรมและบรรลตุามพนัธกจิ	เป้าประสงค์หลกั

โดยแบ่งการพัฒนาบุคลากรออกเป็น	3	ประเภท	

ประกอบด้วย

	 1)	ข้าราชการบรรจุใหม่โดยที่ส�านักงาน	

ก.พ.	 ได้ก�าหนดให้ส ่วนราชการด�าเนินการ																			

พัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่	 ประกอบด้วย																																

การปฐมนิเทศ	การเรียนรู้ด้วยตนเอง	และการอบรม	 

สมัมนาร่วมกันในหลกัสตูร “การเป็นข้าราชการทีด่”ี	 

ภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน ้าที่

ราชการเป็นการปพูืน้ฐานความรูส้�าหรบัการเป็น

ข้าราชการในองค์รวม	 แต่เนื่องจากกรมท่ีดิน																				

มีลักษณะงานเทคนิคเฉพาะ ซ่ึงแตกต่างจาก			

หน่วยงานอืน่	และข้าราชการบรรจใุหม่ทีไ่ด้รบัการบรรจุ				 

และแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งในสายงานหลัก	เช่น	

นกัวชิาการทีด่นิ	นายช่างรงัวดั	เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

และบัญชี	 จะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีใน

ส�านกังานทีดิ่นทัว่ประเทศและจะต้องปฏบิติังาน

ใกล้ชดิกบัประชาชนทีม่าตดิต่อขอใช้บรกิารเรือ่ง

ที่ดิน	 กรมที่ดินจึงได ้จัดโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏบิตังิานให้แก่ข้าราชการบรรจใุหม่ก่อน

ที่จะเดินทางไปรับต�าแหน่งยังต้นสังกัด	 เรียกว่า	

“ติดดาบความรู้”	ให้ข้าราชการบรรจุใหม่เหล่านั้น			 

มี ค ว ามรู ้ ทั้ ง ภ าคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ																																						

โดยเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงและการใช้เครื่องมือ		 

การปฏิบัติงานจริง	 เพื่อให้มีทักษะเพียงพอ																					

และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยไม่มีข้อผิดพลาด

	 	 2)	 ข ้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู ่ ใน

ปัจจุบัน	 ซ่ึงเป็นข้าราชการที่พ้นการทดลอง

ปฏิบัติหน ้าที่ราชการและปฏิบัติงานสังกัด																					

กรมทีด่นิทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	จ�านวน

มากกว่า	12,000	คน	กรมที่ดินได้ก�าหนดกรอบ

การพัฒนาข้าราชการให้ครอบคลุมข้าราชการ					

ทุกประเภทต�าแหน่ง	 ทุกระดับ	 และทุกสายงานตาม	

เส้นทางการฝึกอบรม	 (Training	 Road	Map)																	

ซ่ึงการพัฒนาดังกล่าวนอกจากจะต้องค�านึง																						

ถึงการเพิ่มพูน	ขีดสมรรถนะของข้าราชการให้มี

ศั กยภาพในการปฏิบั ติ หน ้ าที่ ไ ด ้ อย ่ า งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วยังต้องสร้าง
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โอกาสให้ข้าราชการมีความเจริญก้าวหน้าตาม

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ	 (Career	Path)	

ด้วยโดยแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่

	 -	 กลุ่มข้าราชการระดับปฏิบัติการ	 เป็น

ข้าราชการประเภทต�าแหน่งวชิาการและประเภท

ต�าแหน่งทั่วไป	 ในระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน/

ช�านาญการ/ช�านาญงาน	 และยังไม่ได้ด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย	 กรมที่ดินได้

วางแนวทางพัฒนาข ้าราชการกลุ ่มนี้ ให ้ม	ี																

ขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตาม										

สายงานเพื่อเสริมสร้างความรู้	ทักษะให้สามารถ

ปฏิบัติภารกิจตามหน ้าที่ความรับผิดชอบ																								

จดัโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรพเิศษ	เพือ่เพิม่พนู

ความรู ้เรื่องต่าง	 ๆ	 อันจะน�ามาใช้สนับสนุน																								

การปฏิบัติงานในหน้าท่ี	 ตลอดจนจัดโครงการ

อบรมหลักสูตรหลัก	 ได้แก่	 หลักสูตรพัฒนา

สมรรถนะข้าราชการระดับต้น	 (พสต.)	 และ

หลกัสตูรพฒันาสมรรถนะข้าราชการระดบักลาง	

(พสก.)	เพือ่สร้างโอกาสให้มกีารเจรญิก้าวหน้าใน

อาชีพ

เป็นอย่างดี	 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผู้ใต้บังคับ

บญัชาได้	และท�าหน้าทีแ่ทนหวัหน้าหน่วยงานได้

ในบางกรณี	 กรมท่ีดินได้วางแนวทาง	 ในการ

พัฒนาข้าราชการกลุ่มนี้ให้มีขีดสมรรถนะเพียงพอ	  

ทีจ่ะปฏบิตังิานในภารกจิความรบัผดิชอบของตน				

รวมถึงการก�ากับ	ดูแล	และมอบหมายงานให้กับ						

ผู ้ ใต ้บั งคับบัญชาได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ																														

โดยจดัโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรเฉพาะส�าหรบั

ต�าแหน่งหวัหน้างาน/หวัหน้าฝ่ายประจ�าสายงาน	

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อการเรียนรู้			  

เกี่ยวกับการวางแผน	 การแก้ปัญหา	 และการ

ตัดสิน ใจในระ ดับที่ เหมาะสม 	 ตลอดจน																															

จัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน

ที่ดินระดับสูง	 (นทส.)	 ส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ระดับหวัหน้าฝ่ายให้มโีอกาสก้าวหน้าในเส้นทาง

อาชพีขึน้สูต่�าแหน่งประเภทอ�านวยการระดับต้น

	 	 	 -	กลุ่มข้าราชการระดับหัวหน้าส่วน

ราชการ	 เป ็นข ้าราชการผู ้ด�ารงต�าแหน ่ง																																

เจ้าพนักงานท่ีดินอ�าเภอและเจ้าพนักงานท่ีดิน

จังหวดัสาขา	ซ่ึงผู้ทีด่�ารงต�าแหน่งดังกล่าวเติบโต

มาจากหลากหลายสายงานจ�าเป็นต้องรอบรู	้																	

ในทุกสายงานของกรมที่ดิน	 มีสมรรถนะในการ

	 -		กลุ ่มข้าราชการระดับ

หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย	 เป็น

ข ้าราชการประเภทต�าแหน ่ง

วิชาการและทั่วไป	ระดับช�านาญการ		 

/ช�านาญงาน/อาวุโส	 และด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย

ซ่ึงผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวถือว่า

เป็นผู ้บังคับบัญชาในระดับต้น																		

ซึง่จะต้องมคีวามรอบรูง้านในหน้าที่			
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บริหาร	 การพัฒนามุมมอง	 การคิดนอกกรอบ	

ความคดิสร้างสรรค์	จติวทิยา	ภาวะผูน้�าทีม่วีสิยัทศัน์				

เพื่อน�าไปสู ่การบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ																		

กรมที่ดินจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร																														

เจ้าพนักงานที่ดินอ�าเภอ	 และโครงการศึกษาอบรม	 

หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ด�ารงต�าแหน่ง				

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและเจ้าพนักงานที่ดิน

จงัหวดัสาขา มุง่สูค่วามเป็นเลศิ ส�าหรบัผูท้ีจ่ะไป

ด�ารงต�าแหน่งหรือด�ารงต�าแหน่งอยู่ก่อนแล้วใน

ต�าแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินอ�าเภอและต�าแหน่ง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาตามล�าดับ

	 2.3	 ส่งเสริมการจัดท�าแผนพัฒนาราย

บคุคล (Individual	Development	Plan	:	IDP)

กรมที่ดินได้วางแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ของ

บุคลากร	 ให้ทั่วถึงและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

และสามารถติดตามผล	 ประเมินผลการด�าเนิน

การได้	 โดยจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคลให้																		

ส่วนราชการทัว่ประเทศช้ีแจงให้ผูใ้ต้บังคบับัญชา

เข้าใจถึงความส�าคัญของการพัฒนาตนเอง	 และ

ยอมรับในข้อด้อยจากการปฏิบัติงาน	 ซึ่งจ�าเป็น

ต้องได้รบัการพฒันาเป็นรายบคุคล	และท�าความ

ตกลงทีจ่ะพฒันาตนเอง	โดยระบหุวัข้อเรือ่งทีค่วร

ได้รับการพัฒนา	 วิธีการและรูปแบบการพัฒนา	

ภายในระยะเวลาทีก่�าหนดลงในแบบประเมนิผล

 3.  ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู ้สู ่

ข้าราชการกรมที่ดิน

	 เป็นจุดยืนที่สร้างโอกาสให้บุคลากร																		

กรมที่ดินซ่ึงมีจ�านวนมากและส่วนใหญ่มีหน้าที่

ให้บรกิารประชาชนในส�านกังานทีด่นิทัว่ประเทศ

ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ประกอบกับในแต่ละป	ี 

ได้รับงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรอย่าง

จ�ากดั	ท�าให้ไม่สามารถจดัฝึกอบรมในชัน้เรยีนให้

ครอบคลุมบุคลากรทั้งหมดได้	 กรมที่ดินจึงได	้																			

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี				

การฝึกอบรมผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 	 3.1	 ก า รจั ดฝ ึ กอบรมผ ่ านสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์	 (e–Learning)	 โดยจัดท�าสื่อ																		

การเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ในหัวข้อ	  

วิชาที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมที่ ดิน	

จ�านวน	 11	 หลักสูตร	 เช่น	 หลักสูตรพระราช

บญัญตัอิาคารชดุ	หลกัสตูรการออกหนงัสอืแสดง

สิทธิในที่ดิน	 หลักสูตรระบบโครงข่ายการรังวัด

ด้วยดาวเทียมแบบจลน์	(RTK	GNSS	Network)	

หลักสูตรพระราชบัญญั ติการจัดสรรที่ ดิน	

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซยีน	และชดุวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิาน	

จ�านวน	12	ชุดวิชา	เช่น	ชุดวิชาการบริหารเวลา	

การจัดการความขัดแย้ง	 การพัฒนาบุคลิกภาพ

การปฏิ บั ติ ร า ชก า ร ทุ กช ่ ว ง																											

การประเมิน	 ส่งผลให้ข้าราชการ

กรมที่ดินต่างยอมรับในข้อด้อย

ของตนและมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะ	 

พัฒนาตนเองตามท่ีได้ท�าความ

ตกลงกับผู้บังคับบัญชา	
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เพื่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน	 และชุดวิชา	

Microsoft	Word	2010	เป็นต้น

	 3.2 การบรกิารด้านวชิาการเผยแพร่ผ่าน

ทางเวบ็ไซต์	โดยการประมวลองค์ความรูท่ี้จ�าเป็น

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส�านัก/กอง/

ส�านักงานที่ดินในลักษณะค�าถาม	 –	 ค�าตอบ																

เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาท�าความเข้าใจอย่างทั่วถึง				

และน�าองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการปฏิบัติงาน		   

ให้รอบคอบและใช้เป็นแนวทางในการสอบ																	

คัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ด�ารงต�าแหน่งที่สูงขึ้น

	 3.3 การพัฒนารายบุคคล	 (Individual	

Development	Plan	:	IDP)	ได้มกีารคดิค้นและ

สร้างแบบฟอร์มการรายงานผลการด�าเนินการ

พัฒนารายบุคคลที่เป็นระบบสอดรับกับกรอบ

ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้	ท�าให้ส่วนราชการเข้าใจง่าย			

และสามารถน�าไปใช้ในการด�าเนินการพัฒนา				

รายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.4 การจัดการความรู้	 (Knowledge	

Management	 :	 KM)	 ได้มีการด�าเนินการตาม

ขั้นตอนท่ีเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	

(PMQA)	 ก�าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม	 นอกจากนี้		 

ไ ด ้ เ พิ่ ม ก ร ะบวนก า รด ้ า นก า รป ร ะ เ มิ น												

ประสิทธิผลในการน�าองค์ความรู ้ไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง	

	 3.5	การสอนงาน	(Coaching)	ได้มีการ

จัดท�าคู่มือแนะน�าการสอนงาน/การสอนแนะท่ี

อธิบายขั้นตอนวิธีด�าเนินการในแต่ละช่วงพร้อม

ตัวอย่างประกอบ	ได้มีการคิดค้นและสร้างแบบฟอร์ม				

การรายงานผล	 การด�า เ นินการสอนงาน																																									

สอดรบักบัระยะเวลาทีก่�าหนด	ท�าให้ส่วนราชการ

เข้าใจง่ายและสามารถน�าไปใช้ด�าเนนิการสอนงาน			 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4 .  พัฒนาบุคลากร เพื่ อรองรับ/                           

ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0

	 เป็นจุดยนืท่ีสอดคล้องรองรับกบันโยบาย

ไทยแลนด์	4.0  โดยกรมทีด่นิได้ก�าหนดเนือ้หาวชิา	   

ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ

ในการปฏิบัติงานไว้ทุกหลักสูตร	 ตั้งแต่หลักสูตร

ข้าราชการบรรจุใหม่	 หลักสูตรระดับปฏิบัติการ	

หลักสูตรระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย	 และ

หลักสูตรระดับหัวหน้าส่วนราชการ				ซึ่งเนื้อหา

ดังกล่าวส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้	

ความเข้าใจในวิทยาการใหม่	ๆ	ตลอดจนการฝึก

ทักษะการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน

การปฏบิตังิานและสร้างนวตักรรมการเรยีนรูต้าม

นโยบายไทยแลนด์	 4.0	 เป็นเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงาน	เช่น

	 	 4.1		โครงการฝ ึกอบรมยกระดับ																	

การรังวัดด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบโครงข่าย	  

การรั งวัดด ้วยดาวเทียมแบบจลน ์ 	 (RTK																										

Gnss Network)	ซ่ึงเป็นการน�าเครือ่งมือการรงัวดั			 

สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานรังวัดที่ดินให้มี

ความแม่นย�า	 ไม่มีความคลาดเคลื่อน	 เจ้าของ

ที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ต้องมารับรองแนวเขต

ท�าให้ประชาชนได้รับความสะดวก

	 4.2		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรือ่งบทบาทหน้าทีแ่ละการดแูลระบบสารสนเทศ				

ในส�านักงานที่ดิน	 ส�าหรับเจ้าพนักงานเครื่อง
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คอมพิวเตอร์	(Admin	จังหวัด)	ซึ่งเป็นโครงการ

ฝึกอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลท่ีดินใน

ส�านกังานทีด่นิ	ตามโครงการศนูย์ข้อมลูทีด่นิและ

แผนที่แห่งชาติของกรมที่ดิน

	 4.3	 การส�ารวจความจ�าเป็นในการฝึก

อบรม	(Training	Needs)	:	การประเมิน/ติดตามผล			 

การวิเคราะห์และประมวลผลการฝึกอบรม

ด�าเนินการโดยผ่านระบบ	 QR	 Code	 ระบบ

โทรศพัท์เคลือ่นที	่Smart Phone	และผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตเครื่องคอมพิวเตอร์

	 4.4	 การน�าองค์ความรู้คู่มือการปฏิบัติ

ของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรูปของหนังสือมาประยุกต์

เป็นนวตักรรมการเรยีนรูใ้นรปูแบบ	E-Book	โดย

การเรียนรู ้ผ ่ านระบบอินเตอร ์ เน็ตเครื่อง

คอมพิวเตอร์	 หรือผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ	 เช่น	

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่	Smart	Phone	เป็นต้น

 5. สร้างเครื่องมือควบคุมคุณภาพ                  

การพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

	 เป็นอีกหนึ่งจุดยืนที่มีความส�าคัญและ																		

ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรโดยตรง	เพราะ	 

เป็นระบบการก�ากับ	 ติดตามผล	 ประเมินผล																					

การพัฒนาทุกช่องทางให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	ดังนี้

	 	 5.1		จัดท�าโครงการวิจัยเรื่องแนวทาง

การพัฒนาบุคลากรต�าแหน่งนักวิชาการที่ดิน			

ฝ่ายทะเบียนในส�านักงานที่ดินซึ่งเป็นสายงานหลัก	    

และมีผู ้ด�ารงต�าแหน่งจ�านวนมาก  ในขณะที่																					

ผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวมีทั้งที่ส�าเร็จการศึกษา

นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์	 จึงจ�าเป็นต้องศึกษาและ	   

เปรียบเทียบความต้องการในการฝึกอบรมของ

บุคคลจ�าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน   

และน�ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

ต่อไป

	 	 5.2		จัดท�าการวจัิยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพงาน	 โดยก�าหนดให้มีหมวดวิชา																																										

การวิจัยส�าหรับนักบริหาร	(จ�านวน	60	ชั่วโมง)	บรรจุ		        
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ในหลักสูตรนักบริหารงานท่ีดินระดับสูง	 (นทส.)	

ซึ่งเป็นหลักสูตรหลักของกรมที่ดิน	เป็นหลักสูตร

ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ

บุคลากรก่อนท่ีจะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งที่สูงขึ้น	โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

ซึ่งเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด

สาขา	ผู้อ�านวยการส่วน	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้าฝ่าย			  

และเจ้าพนักงานที่ดินอ�าเภอ	 และก�าลังจะ																		

ก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งผู้บริหารซึ่งรู้สภาพปัญหางาน

ในความรับผิดชอบของตนเองได้ท�าการวิจัย																	

หาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพและการแก้ไขปัญหา	   

ในการปฏิบตังิาน	โดยในแต่ละปีมกีารศกึษาวจิยั

ผ่านหลกัสตูรนกับรหิารงานทีด่นิระดบัสงู	(นทส.)	

ไม่น้อยกว่า	5	เรือ่ง	และได้น�าผลการวจิยัดงักล่าว

ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง	แก้ไขปัญหาและ

เพิม่ประสทิธภิาพงานของกรมทีด่นิอย่างต่อเนือ่ง

จนถึงปัจจุบัน

	 	 5.3	 จัดท�าเกณฑ์ประกันคุณภาพ														

การฝึกอบรมเพ่ือยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้มี  

มาตรฐานและเป็นเครื่องมือก�ากับให้การพัฒนา

บุคลากรเกิดสัมฤทธิผล	 น�าไปสู่การสร้างความ

เชือ่มัน่และการยอมรบัจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อ

การจัดโครงการฝึกอบรมโดยมีคณะกรรมการ

เป็นผู้ประเมินผลตามเกณฑ์คะแนนของตัวช้ีวัด	

ตัวบ่งชี้องค์ประกอบด้านต่าง	 ๆ	 ของการจัด

โครงการฝึกอบรมทุกหลักสูตร	

	 	 5.4	จัดท�าการประเมินความคุ้มค่าใน

การฝึกอบรม (R.O.I) เพื่อประเมินประสิทธิผลของ		 

การพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นการน�าความรู ้	

ความสามารถ	 และทักษะท่ีได้รับจากการฝึก

อบรมในแต่ละหลักสูตรไปใช้ในการปฏิบัติงาน	

โดยส�ารวจผลการประเมนิการท�างานของผูเ้ข้ารบั

การฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรมและ

น�าผลส�ารวจดังกล่าวมาหาค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์

ประเมินความคุ้มค่าฯ	ต่อไป	

จุดแข็งก�าลังคนกรมที่ดิน

	 จากจดุยนืด้านการพฒันาบคุลากรข้างต้น		 

สะท้อนให้เห็นว่า	 กรมที่ดินมีความมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เป็น									

“คนเก่งและคนดี”	อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	

ส ่ ง ผล ให ้ บุ คลากรทุ กประ เภทต� าแหน ่ ง																																		

ทกุระดับ	ทกุสายงาน	หรือเรียกว่า	“ก�าลังคนกรม

ทีดิ่น”	มศีกัยภาพในการปฏบิติัหน้าที	่		ทัง้ทีเ่ป็น

ภารกจิด้านทีด่นิและด้านการให้บรกิารประชาชน

ได้อย่างมอือาชพี	สามารถขบัเคลือ่นกรมทีด่นิให้

บรรลุพันธกิจ	 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน

ปฏิบัติการกรมที่ดิน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2561	 (ระยะเวลาด�าเนินการ	 ตั้งแต่ตุลาคม																								

2560	–	กันยายน	2561)	ดังนี้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาระบบ

จั ดการที่ ดิ นของรั ฐ ให ้ มี ป ร ะสิ ทธิ ภ าพ                                   

เกิดประโยชน์สูงสุด

	 	 1.1 รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือ

ส�าคัญส�าหรับที่หลวงและการคุ้มครองที่ดินของรัฐ	      

ในพื้นที่	 22	 จังหวัด	 ในส่วนของการควบคุม																

ที่ดินของรัฐ	ได้ผลงานจ�านวน	2,213	เรื่อง	และ

ในส่วนของการคุ้มครองที่ดินของรัฐ	 ได้ผลงาน

จ�านวน	2,085	เรื่อง

	 	 1.2 จดัเกบ็ข้อมลูแผนทีร่ปูแปลงทีด่นิ

ของรฐัในส่วนความรบัผดิชอบของกรมทีด่นิด้วย
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ระบบดจิิทลั ซึง่สามารถน�าไปใช้ในการตรวจสอบ

ฐานข้อมลู	 แผนที	่ รปูแปลงทีด่นิ	 ของรฐัทกุหน่วยงาน										

ได้ผลงานจ�านวน	31,046	แปลง			

	 	 1.3 จัดที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยให้

กับประชาชนที่ยากจน	 (โครงการหมู่บ้านอาสา

พัฒนาและป้องกันตนเอง)	 ในพื้นที่จังหวัด

สระแก้วได้ผลงาน	จ�านวน	4,522	แปลง	2,929	

ครัวเรือน

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาระบบ

การออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทั่วประเทศ

	 	 	 2.1		เดินส�ารวจออกหนังสือแสดง

สิทธิในท่ีดิน	 ในบริเวณพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนใต้		  

และบริเวณนอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด	 –	

สุไหงปาดี	 และพื้นท่ีโดยรอบรัศมี	 2	 กิโลเมตร	

นอกเขตอุทยานฯ	 ได้ผลงานจ�านวน	 16,243	

แปลง

	 	 	 2.2	 เดนิส�ารวจจดัท�ารปูแปลงโฉนด

ที่ดินและออกโฉนดท่ีดินให ้ เป ็นมาตรฐาน

เดียวกัน	 ในพื้นที่	 38	 จังหวัด	 ได้ผลงานจ�านวน	

80,080	แปลง

  รวมออกโฉนดท่ีดนิท่ัวประเทศ ได้ผลงาน   

จ�านวน 96,323 แปลง 

	 	 	 2.3	 จัดท�าและให้บริการระวาง

แผนทีส่�าหรบัการออกโฉนดทีด่นิ	ทัง้ระวางแผนท่ี

ภาคพ้ืนดินและระวางแผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศ	

ได้ผลงานจ�านวน	10,805	ระวาง

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบ

ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีศักยภาพ

รองรั บการพัฒนาประ เทศและรองรั บ                           

การบริการในระดับสากล

	 	 3.1		จั ด ท� า แ ผ น ที่ เ พื่ อ ร อ ง รั บ																																											

การบริหารจัดการข้อมูลที่ดินบนแผนที่	 มาตราส่วน					

1	:	4,000 โดยการยกระดับการรงัวดัโดยวธิแีผนท่ี	 

ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม	โดยส�ารวจต�าแหน่ง

การติดต้ังสถานีอ ้างอิงและการติดต้ังระบบ																								

โครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์	(RTK	

GNSS	 Network)	 และสนับสนุนการยกระดับ						

การรงัวดัโดยวธิแีผนทีช่ัน้หนึง่ด้วยระบบโครงข่าย	   

การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในพื้นที่	 18	

จังหวัด	 ได้ผลงานจ�านวน	30	สถานี

	 	 3.2	 จัดท�าฐานข้อมูลแนวเขตทาง

สาธารณประโยชน์	 มาตรา	 1	 :	 4,000 ในพื้นที่	 10 

จังหวัด	ได้ผลงานจ�านวน	102,985	กิโลเมตร

	 	 3.3		พฒันาฐานข้อมลูทีด่นิและแผนที่

รูปแปลงที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน																	

ได้ผลงานจ�านวน	78,796	แปลง

	 	 3.4		จดัท�าข้อมลูทีดิ่นเพือ่การจดัทีดิ่น

ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดนิแห่งชาต ิ

(คทช . ) 	 ได ้ ผลงานจ� านวน	 7 ,318	 ราย																												

13,380	ระวาง

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาระบบ

การบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์                         

ทัว่ประเทศ มีมาตรฐานสากลด้วยบคุลากรทีมี่ขีด   

ความสามารถสูง
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	 4.1	 ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับเรื่อง

ที่ดินในส�านักงานที่ดิน	

	 	 1)		 ด้านทะเบียนทีด่นิ	มปีระชาชนมา

ติดต่อขอรับบริการ	ประมาณ	12,909,745	ราย	

และจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง	ๆ 	เข้ารฐั	ประมาณ	

108,400	ล้านบาท

	 	 2)		 ด้านรังวัดท่ีดิน	 มีประชาชนมา

ติดต่อขอรับบริการ	ประมาณ	411,331	ราย	

	 4.2		เร่งรัดงานรังวัดของส�านักงานที่ดิน	

โดยส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจจากส่วนกลางออกไป

ช่วยด�าเนินการในส�านักงานท่ีดิน	 ได้ผลงาน

จ�านวน	5,592	ราย	ระยะเวลานัดรังวัด	เฉลี่ย	41	

วัน	 (ลดลงจากปี	 2561	 เฉลี่ย	 44	 วัน	 และ																														

ปี	2560	เฉลี่ย	73	วัน)

	 4.3	 ให้บริการข้อมูลทะเบียนที่ดินและ

ข้อมูลรูปแปลงท่ีดินแก่หน่วยงานภายในและ

ภายนอกได้ผลงานจ�านวน	12,510,534 รายการ	

และบริการข้อมูลด้านรังวัดและท�าแผนที่	 (web	

map	service)	ได้ผลงานจ�านวน	16,861,531	ชุด	   

134,892,248	แปลง

	 4.4	พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน	ระยะ

ที่	 2	 ด�าเนินการขยายระบบสารสนเทศเพื่อ																			

การบริการ	 โดยส�านักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/						

ส่วนแยก	ให้บรกิารด้วยระบบสารสนเทศ	ขณะนี้

อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา	ซึ่งกรมท่ีดินได้รับ	 

การจัดสรรงบประมาณ	 จ�านวน	 6,403.42												

ล้านบาท

 6 .  ผลส� า รวจความพึ งพอใจ ใน                       

การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมที่ดิน

	 	 กรมที่ดินเป็นหน่วยบริการประชาชน

ทีต้่องด�าเนนิการตามประมวลกฎหมายทีด่นิ	และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 มีการน�าเทคนิคเฉพาะ

มาใช ้ในงานรังวัดและท�าแผนที่ 	 ตลอดจน																																

มีการจัดเก็บเงินรายได้ประเภทต่างๆ	 เข้ารัฐ	 ย่อมส่ง            

ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	 อย่างหลีกเล่ียง																		

ไม่ได้	 ดังนั้น	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน		

จึงยึดมั่นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	

โปร่งใส	และทุ่มเทให้บริการประชาชนอย่างเต็ม

ก�าลังความสามารถบนพื้นฐานความถูกต้อง	

รวดเร็ว	 และเป ็นธรรม	 ส ่งผลให ้ได ้รับผล																												

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและ																									

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	

ร้อยละ	82.23	และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	

ร้อยละ	93.60	

 กรมที่ดินก้าวไกล มหาดไทยก้าวทัน

การเปลี่ยนแปลง

	 ด้วยแนวคดิท่ีน�าไปสู่แนวทางการพัฒนา

บุคลากรดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นถึงความทุ่มเทที่จะ

เสริมสร้างศักยภาพเกี่ยวกับทักษะ	 ความรู	้																			

ความสามารถ	พฤติกรรม	ทศันคติให้กบับคุลากร			

กรมที่ดินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งผลให้	“ก�าลังคน	

กรมที่ดิน”	 มีจิตส�านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ

ความเป็นข้าราชการ	มคีวามซ่ือสัตย์สุจริต	ควบคู่

กบัการมขีดีสมรรถนะในการปฏบิตัภิารกจิภาครฐั				

อย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถปฏิบัติงานตาม
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หน้าที่ความรับผิดชอบและสนับสนุนนโยบาย

ของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องท่ีดิน	 ตลอดจนสนอง

ตอบแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของ

กระทรวงมหาดไทย	10	ปี	(พ.ศ.	2557	–	2566)	

อย่างเป็นรูปธรรม	

	 จากแผนภูมิข้างต้น	แสดงให้เห็นว่ากรม

ที่ดินได้ยึดโยงหลักการ	 แนวทางการพัฒนา

บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยและน�ามาใช้

เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรกรมท่ีดิน	

หรือเรียกว่า	 “คนมหาดไทย”	 อย่างภาคภูมิใจ	

และพร้อมทีจ่ะพฒันาคนของกระทรวงมหาดไทย

ในส่วนของกรมที่ดินให ้สามารถขับเคลื่อน																					

กรมที่ดินได้ก้าวไกล	 เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย																			

ก้าวทันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
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การเตรียมคนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภายใต้มหาดไทย 4.0

นางจุรีรัตน์  เทพอาสน์  

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	 ค�าว่า	 “พร้อมแค่ไหน กับการรับมือ

สาธารณภัย”	เป็นสิ่งที่กระทรวงมหาดไทย	ซึ่งมี

กรมป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป ็น																				

หน่วยงานหลกัต้องน�าไปเป็นโจทย์เพือ่คดิป้องกนัและ		

แก้ไขปัญหาอย่างหนัก	 ผลจากภัยสามารถ																						

คร่าชีวิตประชาชน ซึง่เราทุกคนไม่อยากให้มใีครต้อง		 

มาพบกับความสูญเสีย การรับมือ	คือการรู้เท่าทัน	

ออกแบบวางวิธีการ	 	 การจัดการเครื่องมือ

อุปกรณ์	 	 สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ		

สร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้าใจถ่ินท่ีอยู	่		

ที่อาจจะต้องพบกับภัยพิบัติเพื่อการเตรียมตัว																

ให้พร้อมด้วยความไม่ประมาท		และที่ส�าคัญคือ					

การสร้างบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้พร้อม			 

แก้ไขสถานการณ์		การซกัซ้อม	จ�าลองสถานการณ์	

การถอดบทเรียนจากภัยต่างๆ	 โดยมีระบบ																		

การแลกเปล่ียนความรูใ้ห้กระจายทัว่ถงึกนั	เพราะภยั	  

ที่เกิดขึ้นในแต่ละแห่งอาจไม่ประสบผลส�าเร็จ																

ในการใช้กลวิธีการแก้ไขแบบเดียวกัน	การป้องกัน	 

จึงเป็นการสรุปรวบรวมวิธีการรับมือเพื่อให้

สามารถจัดการกับภัยที่เกิดขึ้น	 ทั้งเชิงป้องกัน		

การคลี่คลายเหตุการณ์อันมีเหตุจากภัย		รวมถึง

การบรรเทาผลกระทบ	การช่วยเหลือเยียวยาได้

อย่างรวดเร็ว

	 สาธารณภัยมี

ความหมายกว้างขวาง	

ครอบคลุม 	 อั คคีภั ย	

วาตภัย	อุทกภัย	ภัยแล้ง	

คลืน่พายซุดัฝัง่	แผ่นดนิไหว		

แผ่นดินถล่ม      ไฟป่า

ค ลื่ น ยั กษ ์ 	 ( สึ น า มิ )																			

โรคระบาดในมนุษย 	์													

โรคระบาดสัตว์	 โรคระบาดสัตว์น�า้ การระบาดของ  

ศัตรูพืช	 ตลอดจนภัยอื่น	 ๆ	 อันมีผลกระทบต่อ

สาธารณชน	ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ	มีผู้ท�าให้เกิดขึ้น		 

อบุตัเิหต	ุหรอืเหตอุืน่ใด	ซึง่ก่อให้เกดิอนัตรายแก่

ชวีติร่างกายของประชาชน	หรอืความเสยีหายแก่

ทรัพย์สินของประชาชน	 หรือของรัฐ	 และ																								

ให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ	และการก่อ

วินาศกรรมด้วย

	 ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี

เป็นไปอย่างรวดเร็ว	 มีการเปล่ียนแปลงท้ังเชิง

โครงสร้างและการบริหารจัดการ	 ทุกภาคส่วน

พยายามปรับกระบวนการท�างานให้สอดรับกับ

การเปลีย่นแปลงในทุกระดับไม่เว้นแม้แต่หน่วยงาน			

ภาครัฐ	 ในขณะที่ภาคธุรกิจได ้ปฏิวัติและ																			
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พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยเีข้ามาใช้มากขึน้

รัฐบาลหลายประเทศได้มุ่งเน้นการพัฒนาและ

บริหารประเทศแบบเชิงดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ประเทศไทยได้	

จัดท�าแผนพัฒนาดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเป็น		

แผนหลักในการพัฒนาเทคโนโลยดีจิทิลัและการวจิยั	 

นวัตกรรมในทุกภาคส่วน	 โดยรัฐบาลได้จัดท�า

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อใช้เป็นแนวทาง					

ในการขบัเคลือ่นหน่วยงานภาครฐัให้สามารถน�าเอา	  

เทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้กับการให้บริการ

ประชาชน	การบรหิารจดัการภาครฐั	การก�าหนด

นโยบายต่างๆ	รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา	อปุสรรค	

หรือความท้าทายต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 ซึ่งจะท�าให้																				

รปูแบบการท�างาน	การให้บรกิาร	และการด�าเนนิ

การต่างๆ	 ของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ภายใต้	“นโยบายไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจะน�าพา

ประเทศไทย	หลุดพ้นจากการเป็นสังคมที่มีรายได้		

ปานกลาง	 ลดความเหลื่อมล�้า	 และหลุดพ้นจาก

ความไม่สมดุล	 โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารและพัฒนาในทุกๆ	ด้าน	อันจะไปสู่ความ

ยัง่ยนือย่างแท้จรงิ	เป็นการมุง่เน้นการบรกิารของ

ภาครัฐให้มีมาตรฐานสากล	 มีการเชื่อมโยงกัน

อย่างเป็นระบบ	 และประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ของการพัฒนา	 เพื่อ	 “ยกระดับภาครัฐไทยสู่                  

การเป็นรฐับาลดจิทิลัทีม่กีารบรูณาการระหว่าง

หน่วยงาน มกีารท�างานแบบอจัฉรยิะ ให้บรกิาร

โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคล่ือน

เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”

	 กระทรวงมหาดไทยมอี�านาจหน้าท่ีเกีย่ว

กับการบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข	การรักษาความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน	การอ�านวยความเป็นธรรม	  

ของสังคม	 การส่งเสริมและพัฒนาการเมือง																				

การปกครอง	 การพัฒนาการบริหารราชการ																			

ส่วนภูมิภาค	 การปกครองท้องที่	 การส่งเสริม																														

การปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน	 การทะเบียน		

ราษฎร	 ความมั่นคงภายใน	 กิจการสาธารณภัย

และการพัฒนาเมือง	 และราชการอื่นตามที่มี

กฎหมายก�าหนด	 ดังนั้น	 ในการพัฒนาระบบ																		

การบรหิารงานราชการของกระทรวงมหาดไทยให้	 

สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์	 4.0	 เป็นกรอบ

แนวทางการปฏริปูระบบราชการ	และการเตรยีม

คนไทยสู่ศตวรรษที่	 21	 ภายใต้	 “มหาดไทย           

4.0” นบัว่าเป็นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่อนัจะท�าให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนให้ได้รับบริการ

อย่างรวดเร็วเป ็นสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง	

สามารถบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 ประชาชนทั่ว																							

ทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน	 กระทรวงมหาดไทยได้	 

แต่งตั้ง	คณะท�างานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 

ท�าหน้าที่ในการก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อน	

และก�ากับติดตามการด�าเนินการขับเคลื่อน

มหาดไทย	 4.0	 และแต่งตั้งทีมปฏิบัติการ                          

ขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ท�าหน้าที่	ศึกษาวิเคราะห์		 

ข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการพฒันาระบบงานและบรกิาร

ของกระทรวงมหาดไทย	 รวมท้ังการก�าหนด																			

รูปแบบ/แนวทางขับเคลื่อน	 และผลักดันการด�าเนินงาน		 

ให ้ เป ็นไปตามกรอบแนวทางที่ก� าหนดไว ้																											

อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการเข้ารับ		  

บริ การ 	 นอกจากนี้ ก ระทรวงมหาดไทย																							

ยังได ้ด�าเนินการอย่างต ่อเนื่องในอีกหลาย

โ ค ร ง ก า รที่ จ ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ล ะป รั บ ป รุ ง

ประสิทธิภาพของระบบราชการให ้เป ็นไป																						

ในทิศทางที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก	

เพื่อให้ตอบสนองประชาชนได้อย่างรวดเร็ว																		
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โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม	 และปรับระบบ																																

การท�างานไปสู่ความเป็นดิจิทัล	 เพื่อประโยชน์สุขของ		   

ประชาชนอย่างยั่งยืน

	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย																

ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย																			

มีภารกิจหน้าที่หลักในการจัดการสาธารณภัย

ของประเทศ	จะต้องปฏบิตังิานร่วมกบัหน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายทุกระดับ	 เพื่อลดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย	 ได้น�านโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทยแปลงเป็นการปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม	 ภายใต้กรอบ	 ปภ.	 4.0	 จัดการ

สาธารณภัยอย่างย่ังยืน	“ปภ. สานพลังประชารัฐ   

ร ่วมสร้างประเทศไทยปลอดภัย (Safety                   

Thailand)”โดยน้อมน�าแนวพระราชด�ารัส		

เศรษฐกิจพอเพียง	 และหลักการทรงงาน	 เข้าใจ	
เข้าถึง	พัฒนา	มาต่อยอดงานในด้านการจัดการ
สาธารณภัย	 โดยมุ ่งเน ้นการน�านวัตกรรม	
เทคโนโลยีและงานวิจัยมาเสริมสร้างศักยภาพ
การจดัการสาธารณภัยของประเทศ	เพือ่การเป็น
องค์กรที่พร้อมในการจัดการสาธารณภัยทุกรูปแบบ			 

และเน้นในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

ไทยแลนด์ 4.0

	 ตลอดช่วง	 2-3	 ทศวรรษทิศทางการขับเคลื่อน	  

ทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว																										

มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	

ประเทศไทยภายใต ้การเปลี่ยนแปลงและ																						

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยไีด้ก�าหนดแนวทาง

ในการพฒันาดจิทิลัเศรษฐกจิและสงัคมทกุภาคส่วน																					

ทั้งด้านธุรกิจ	 สังคม	 และการบริหารหน่วยงาน            

ภาครัฐให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ																									

ทัว่โลกได้	สิง่ทีร่ฐับาลก�าลงัด�าเนนิการผลกัดนัให้

ประชาชนได้รบัโอกาสและเข้าถงึบรกิารของภาครฐั	   

อย่างทั่วถึง	 ตลอดจนสามารถแข่งขันกับนานา

ประเทศได้อย่างทัดเทียม	 ก็คือ	 การด�าเนิน

นโยบายไทยแลนด์	4.0

	 ดร.	 สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 รัฐมนตรีประจ�า

ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ได้สรุปสาระส�าคัญในการ

ขบัเคลือ่นนโยบายไทยแลนด์	4.0	ม	ี5	วาระ	ดงันี้

	 1 )  การพัฒนาคน 	 สร ้ า งความรู 	้																											

ความสามารถ	สร้างคนไทย	4.0

	 	 	 1.0 คือ พ้นจากความเดือดร้อน

	 	 	 2.0 คือ พอเอาตัวรอดได้

	 	 	 3.0 คือ พอเพียง	(พอกินพอใช้)

	 	 	 4.0 คอื ย่ังยืน	(ปรชัญาของเศรษฐกจิ  

พอเพียง)

	 สิ่งที่ท้าทาย	 คือ	 ท�าอย่างไรให้	 คนไทย	

1.0,	2.0	พัฒนาเป็น	คนไทย	3.0	และ	4.0

	 2)	 สร้างและพัฒนา	 วิสาหกิจชุมชน																								

ให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่	 เกิดการริเริ่มวิสาหกิจ

ในพื้นที่	(Startup	Thailand)
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	 3)	 เปลี่ยนโครงสร้างโมเดลเศรษฐกิจ	

สังคม	 ท�าให้เกิดเทคโนโลยี	 อุตสาหกรรม	 และ																		

มีการวางเป้าหมายที่ชัดเจน	สามารถพึ่งพาตนเองได้	   

และกระจายความเจริญออกสู่พื้นที่ต่างๆ

	 4)  ผลักดันให ้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ประเทศไทย	สูพ่ืน้ทีต่่างๆให้มากทีส่ดุและรวดเรว็

ที่สุด	 สร ้างความเข ้มแข็งจากส่วนราชการ																							

ส่วนกลางภายในออกสู่พื้นที่ต่างๆ	โดยเฉพาะอ�าเภอ	

ซึ่งถือเป็นหน่วยพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อ																	

การพัฒนาตามโมเดลไทยแลนด์	4.0	มากที่สุด

	 5)  การพัฒนาไปสู ่สังคมประชาคม

อาเซียน	 โดยมองภาพรวมและการพัฒนาเพื่อ

ตอบสนองและสนับสนุนการรวมกลุ ่ม	 และ																										

ใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่ม	 ให้เกิดการพัฒนา	

การติดต่อ	การค้า	และด้านต่างๆในแต่ละพื้นที่

 สิ่งส�าคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี													
เชงิดจิทิลัให้ประสบผลส�าเรจ็	จะต้องมกีารพฒันา
ศักยภาพของคนในประเทศ	 เทคโนโลยีดิจิทัล																			
จะเป็นเครือ่งมอืในการสร้างศกัยภาพของทกุคน				
ยกระดับคนไปสู่สังคมฐานความรู้	 ให้มีความสามารถ		 
ขยับไปสู ่การผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีหรือรู ้จักใช้

มหาดไทย 4.0

	 กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มี

ภารกิจในการบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข	ให้ประชาชน

มีความปลอดภัย	 ส่ิงท่ีท้าทายการท�างานก็คือ																				

ท�าอย่างไรให้ประชาชนพงึพอใจกบัการปฏบิตังิาน 

สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว	ทั่วถึง	และ

เป็นธรรม	 สิ่งเหล่านี้ภายใต้แนวทางการด�าเนิน

นโยบายรัฐบาลดิจิทัลสามารถน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้		 

หากมีการก�าหนดแนวทางที่ชัดเจนและมีการ

ก�ากับดูแลอย่างจริงจัง	กระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็น		 

ความส�าคัญของการน�านโยบายไทยแลนด์																							

4.0	ไปสู่การปฏิบัติในทุกพื้นที่	จึงได้แต่งตั้งคณะ

กรรมการขับเคลื่อนไทยแลนด์	 4.0	 เพื่อติดตาม

และประเมนิผลหน่วยงานภายใต้สังกดักระทรวง

มหาดไทยที่น�าเทคโนโลยีเชิงดิจิทัลไปปรับใช้กับ

ภารกจิของหน่วยงานให้ประสบผลส�าเรจ็อย่างเป็น	  

รูปธรรม	 อย่างไรก็ดีหน่วยงานที่จะพัฒนาการ

ผลักดันองค์กรไปสู่	“มหาดไทย	4.0”	มไิด้มเีพียง

เท่านี้	 แต่ยังรวมถึงความพยายามในการสร้าง

ความเป็นรัฐที่เปิดกว้างไร้รอยต่อด้วยการสร้าง

ฐานข้อมูลสารสนเทศภาครัฐขนาดใหญ่	 (Big	

Government	 Data)	 ที่เป็นเอกภาพ	 รัฐมนตรี

ประจ� าส� านั กนายกรั ฐมนตรี ได ้ กล ่ า วถึ ง																																																							

ความเหลือ่มล�า้ของสงัคมเป็นสาเหตหุลกัของความ						         

ขัดแย้ง	 เราจะท�าอย่างไรให้คนสามารถมีรายได้	

พึ่งพาตนเองได้	 จึงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง																					

มาปรับใช้	โดยเริ่มจากการพัฒนาคน	องค์ความรู้	

การรวมกลุ่ม	 การร่วมมือกัน	 โดยให้นายอ�าเภอ

เป็นผู้น�าในการประสานความร่วมมือ	 จุดส�าคัญ

คือเราจะท�าอย่างไรให้สามารถดึงองค์ความรู	้

นโยบาย	 แนวทางที่ส่วนกลางคิดและวางแผนไว้	

เทคโนโลยี	 และข้อมูลข่าวสารในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น	 ส�าหรับคนท่ัวไปเทคโนโลยีดิจิทัล
จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 สามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นคนที่ฉลาด	รู้เท่าทันสื่อ	เท่าทันโลก
ด้วย
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ออกไปสู ่พื้นที่ต ่างๆ ได ้  นายอ�าเภอจึงต ้อง																							
เป็นตวักลางในการเชือ่มต่อ เพราะถ้าไม่สามารถ
กระจายองค์ความรูอ้อกไปสูภ่ายนอกได้	แนวคดิ
ต่างๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

	 นอกจากนัน้ รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายก
รัฐมนตรี	 ได้เน้นย�้าว่านโยบายไทยแลนด์	 4.0					
นายอ�าเภอเป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการขบัเคลือ่น		
นโยบายให้ประสบความส�าเร็จ	 โดยเริ่มจาก
อ�าเภอ	 จังหวัด	 กลุ่มจังหวัด	 พัฒนาทุกมิติไป

พร้อมๆ กัน	 และจิตวิญญาณของคนมหาดไทย	 คือ 

การบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข	ที่ผ่านมาประเทศมีการ

ปฏิรูปครั้งใหญ่เมื่อสมัยรัชกาลที่	5	และในครั้งนี้	

จะ เป ็นการปฏิ รูปอีกครั้ ง 	 ซ่ึ ง ไทยแลนด ์																																				

4.0	เป็นการปฏิรูปเชิงระบบ	ดังนั้น	ต้องเดินไปด้วยกัน 

stronger	together	การที่จะไปถึงเป้าหมายได้

จ�าเป็นต้องมีข้าราชการ	 4.0	 ไทยแลนด์	 4.0																			

จึงจะสามารถพัฒนาไปถงึเป้าหมายทีต้่องการได้

ปภ. 4.0
	 จากแนวคดิการพฒันารฐับาลดจิทิลั	เพือ่
มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐมีศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยแีละดจิทัิลเชิงระบบในการท�างานด้าน
การจัดการสาธารณภัยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนโดยตรง	 ท้ังในด ้านการเตรียม																											
ความพร้อมในการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั 

การรับมือในภาวะฉุกเฉินการให้ความช่วยเหลือ			
ผู้ประสบภัย	 และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ				
เราปฏิเสธไม่ได้ว่า  สาธารณภัยที่เกิดข้ึนแต่ละคร้ัง			 
ประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบทัง้ด้านชวีติและ
ทรัพย์สิน	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				

ในฐานะหน่วยงานภาครัฐจะต้องให้ความช่วยเหลอื   
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ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว	

ทั่วถึง	 และเป็นธรรม	 จะเห็นว่า	 การปฏิบัติงาน

แต่ละครั้งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน		 

ทุกภาคส ่วนในแต ่ละระดับ ท้ังส ่วนกลาง																														

ส่วนภูมิภาค	และในระดับพื้นที่	 ซึ่งถ้าหากสามารถน�า   

เทคโนโลยดีจิทิลัและนวตักรรมมาปรบัใช้ได้อย่าง

เหมาะสมจะ เป ็นการ เพิ่ มประสิทธิภาพ																															

การจัดการสาธารณภัย ดังนั้น การน�านโยบายของ	  

รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยด้านการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลมาขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติจึงเป็น

สิ่ งส�าคัญและเป ็นนโยบายอันดับแรกของ																		

หน่วยงานที่ต้องด�าเนินการโดยเร่งด่วน

	 ในส่วนของการปฏิบัติกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมพร้อมองค์กรเพื่อ

รองรบัการจดัการสาธารณภยัภายใต้	“ปภ.	4.0”	

โดยก�าหนดเป้าหมายไว้	4	ด้าน	ดังนี้	

	 	 -	 ใช ้ เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน																				

การท�างานทั้งระบบ

	 	 -	พฒันาบคุลากรให้ปรบัตวัเท่าทนัต่อ

เทคโนโลยี

	 	 -	 สร้างองค์กรให้พร้อมรับมือและ

จัดการสาธารณภัยทุกรูปแบบ

	 	 -	วางแผนรบัมอืสาธารณภยัเชงิกลยทุธ์

ที่ครอบคลุมทุกมิติ

	 กลยุทธ์การด�าเนินนโยบาย	 ปภ.	 4.0																				

ได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง																			

มาปรบัใช้ให้เข้ากบับรบิทภารกจิของกรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยในการ “พัฒนาทุกมิติ 

เน้นความเชื่อมโยงทุกฝ่าย (ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง)  โดยมีประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง  (คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา)                       

มีความสามารถในการปรับตัวและคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ (การพัฒนาที่ยั่งยืน) เพื่อรองรับ      

การปฏิบัติงานในองค์กร กระทรวง และระหว่าง   

องค์กร”	 โดยมุ ่งเน้นในการพัฒนาเชิงดิจิทัล	

เทคโนโลยี	 และการวิจัยนวัตกรรมมาใช้ในการ

จัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ	ดังจะเห็นได้

จากการก�าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน

ดังนี้
 1) เช่ือมโยงเทคโนโลยสีูก่ารวางระบบ
การจัดการสาธารณภัย
	 	 	 - จัดท�าฐานข้อมูลสาธารณภัยและ
พัฒนาคลังข ้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติให ้มี
เอกภาพ
	 	 	 -  วางระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่
แม่นย�า	 และเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัย
อย่างรวดเร็ว
	 	 	 - น�าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	
(GIS)	 มาใช้ในการตรวจสอบพ้ืนที่เส่ียงภัยและ
พื้นที่ประสบภัย
	 	 	 - ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส�าคัญ
ในการอ�านวยการ	 สั่งการ	 และแก้ไขปัญหา
สาธารณภัย
 2) ส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
พัฒนางานวิจัยด้านการจัดการสาธารณภัย

	 	 	 -  ให ้ความส�าคัญกับการคิดค ้น
นวัตกรรมและแนวคิดในการจัดการสาธารณภัย

	 	 	 -  น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช	้																			
ในการพัฒนางานด้านการจัดการสาธารณภัย																								
เชิงสร้างสรรค์

	 	 	 -  สนับสนุนงานวิจั ยที่ ต ่ อยอด															

การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสาธารณภัย

ของประเทศ
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 3)  สานพลงัประชารฐัขบัเคลือ่นกลไก

การจัดการสาธารณภัย

	 	 	 	 -		 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง																		

ในการแก้ปัญหาสาธารณภัย

	 	 	 	 -		 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมลด

ความเสี่ยงและจัดการสาธารณภัย

	 	 	 	 -		 เชื่อมโยงเครือข่ายให้พร้อม

รับมือและจัดการสาธารณภัยอย่างเข้มแข็ง

	 	 	 	 -		 ส่งเสรมิให้ประชาชนมส่ีวนร่วม

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เชิงดิจิทัล

	 จากการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วท้ังด้าน

เทคโนโลยี	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 อาจเป็น																			

ข้อจ�ากัดให้การพัฒนาเชิงดิจิทัลของประเทศประสบ	  

ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจท�าให้การพัฒนา

ประเทศไปสู่รัฐบาลดิจิทัลไม่ประสบผลส�าเร็จ	

หรอืไม่สามารถด�าเนนิไปได้ตามกรอบระยะเวลา

ท่ีก�าหนดไว้	 จากแผนพัฒนาดิจิทัลเศรษฐกิจ													

และสังคม	พบว่า	 อุปสรรคการพัฒนาเชิงดิจิทัล

ของประเทศไทย	คือ		

	 	 1)	 แนวทางการพัฒนาภาครัฐไทยสู่

รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆ	ขาดวิสัยทัศน์

ที่สอดคล้องกัน

	 	 2)	 ระบบต่างๆ	 ถูกพัฒนาในลักษณะ	

“ต่างคนต่างท�า”	 ท�าให้ขาดมาตรฐานและ																				

ไม่สามารถน�ามาใช้ร่วมกันได้

	 	 3) งบประมาณที่ได้รับไม่ต่อเนื่องจึง		

ไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม

	 	 4) ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ							

เชิงดิจิทัลที่เหมาะสม

	 	 5)	 กฎหมายรองรับการด�าเนินงาน

อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันยังไม่ถูกน�าไปใช้จริง

	 เมื่อพิจารณาจากสภาพปัญหาและ

อปุสรรคข้างต้น	เราปฏเิสธไม่ได้ว่า	มคีวามจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ต ้องจัดท�าแผนและ/หรือแนวทาง																				

การพัฒนาเชิงดิจิทัลอย่างชัดเจน	โดยควรมีกรอบ/		

แนวทางในการจัดท�าแผนใน	3	ประเด็น	คือ

	 	 1) การระบขุดีความสามารถเชงิดิจิทลั

ที่หน่วยงานภาครัฐต้องการพัฒนา

	 	 2) การประเมนิช่องว่างระดับขดีความ

สามารถเชิงดิจิทัลที่มีอยู่ปัจจุบันเปรียบเทียบกับ

ที่ต้องการจะเป็น

	 	 3)	 ข ้ อ เสนอแนะมาตรการและ

โครงการหลักเพื่อให้สามารถพัฒนาได้ตาม																			

เป้าหมายภายในระยะเวลา	3	ปี

	 จากการศึกษาทิศทาง/แนวทางในการ

พัฒนาเพื่อน�าไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายของ

รัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทย	4.0	ผู้เขียน

มีความเห็นว่า  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร																											

ภาครัฐให้สามารถปรับตัวรองรับการปฏิบัติงาน				

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง																																										

กล่าวคือ	 เมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับ		  

กับเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีได้พัฒนาข้ึน	 การท่ีจะ																	
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ขับเคลื่อนระบบดังกล่าว	 จ�าเป็นที่จะต้องใช้บุคลากร		

ทีม่อีงค์ความรู้	ทักษะ	และความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน		 

และจะต้องเข้าใจบทบาทขององค์กรในการ

ปฏิบัติงานเชิงดิจิทัลอย่างถ่องแท้ในทุกระดับ			

โดยจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	และ			

สามารถปรับตัวให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ยดืหยุน่และมีเสถยีรภาพมากทีส่ดุในแต่ละภาวะ

โดยใช้บันไดในการพัฒนา 4 ขั้น เพื่อมุ ่งสู ่                          

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านเทคโนโลยีดิจิทัล   

อย่างยั่งยืน ดังนี้

	 การปรับปรุงบทบาทและโครงสร้างของ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่

เกีย่วข้องเพือ่รองรบัการปฏบิตังิานของบคุลากร

ในการพฒันารฐับาลดจิทิลั	ควรด�าเนนิการพฒันา

โครงสร ้างพื้นฐานด ้านเทคโนโลยีรองรับ													

การพฒันาบคุลากร	โดยระดบัแรกสดุในการพฒันา   

จะต้องด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างหลักสูตร

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและ

	 1)	 กลไกองค ์กรด ้านการคลังและ																													

งบประมาณ	โดยใช้แนวทางของกระทรวงการคลัง  

เป็นผูน้�าในการก�ากบัดแูล	บงัคบัใช้นโยบาย	และ

ประสานงานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 เช ่น																				

การจัดล�าดับความส�าคัญของการพัฒนาผ่าน

กระบวนการจัดสรรงบประมาณ	 (ด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพบุคลากร)	เป็นต้น

	 2)	 กลไกองค์กรด้านการบริหารจัดการ	

โดยใช้แนวทางของกระทรวงมหาดไทยและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู ้ประสานงานและ																															

บูรณาการในการขับเคลื่อนมหาดไทย	4.0

	 3)	 กลไกองค์กรด้านเทคนิค	 โดยใช้

แนวทางของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคมเป็นหน่วยงานน�า	 ร ่วมกับกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นผู้ประสานงาน	

ให้การสนบัสนนุ	ค�าแนะน�าด้านเทคโนโลยดิีจทิลั	

รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ

	 4)	 กลไกการแบ่งงานกันตามความ

เชี่ยวชาญโดยไม่มีองค์กรก�ากับดูแล	 เป็นการ

กระจายอ�านาจหน้าที่	 และภารกิจด้านการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	ไปยงัหน่วยงาน

ต่างๆ	 ตามขอบเขตความเชี่ยวชาญและภารกิจ

หน้าที่	 ในการพัฒนาและจัดท�าระบบฐานข้อมูล	

เพื่อรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข ้อมูล																															

เชิงดิจิทัล

	 5)	 กลไกรูปแบบใหม่	 โดยใช ้กลไก																									

การบริหารจัดการตามบริบทที่เห็นว่าเหมาะสม	 เช่น		  

การจัดตั้งหน่วยงานใหม่	เป็นต้น	

	 จากแนวโน ้มและการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยี	 หน่วยงานภาครัฐได้มุ่งเน้นการน�า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการท�างาน

บรรเทาสาธารณภัยในการ

ก�าหนดนโยบาย	 หลักสูตร	

และฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้าน

ดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทั้งบุคลากรภายใน

และบุคลากรภายนอกกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

 ระดับการพฒันาทีส่องเป็นการปรบัปรงุ

บทบาทและโครงสร้างของหน่วยงานรบัผิดชอบหลกั		  

และหน ่ ว ย ง าน ท่ี เ กี่ ย ว ข ้ อ ง เ พื่ อ ร อ ง รั บ																																						

การปฏบิตังิานของบคุลากรในการพฒันาปภ.	4.0
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เกือบทุกระบบงาน	 จะท�าอย่างไรเมื่อพัฒนา

เทคโนโลยีแล ้วจะท� าให ้การปฏิบัติ งานมี

ประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน	 สิ่งส�าคัญคือ

การพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับเทคโนโลยี

ดิจิทัล

	 ผู ้เขียนเห็นว่าการน�าเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมมาปรับใช้กับการท�างานหรือการให้

บรกิารของหน่วยงานเพยีงอย่างเดยีว	อาจมไิด้น�า

ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ได้	 ยังมี

หลายองค์ประกอบทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ผูบ้รหิารของ

องค์กร	 การวางแผนขององค์กร	 การมีส่วนร่วม

ของภาคส่วนอืน่ทัง้ภาคธรุกจิและภาคประชาชน	

รวมทั้งองค์ความรู้ในองค์กร ซึ่งเมื่อมีการพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีและระบบแล้ว	 จะต้องพัฒนา											

ศักยภาพบุคคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างม	ี	 

ประสิทธิภาพ	ท�าให้สอดรับกับมหาดไทย	4.0

	 ท�าอย่างไรให้บุคลากรของกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยมีความพร ้อมต ่อ																							

การเปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐบาลดิจิทัล	 นอกเหนือจากจะต้อง	  

เข ้าใจบริบทและมีทักษะเชิงดิจิทัลเพิ่มขึ้น																				

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้

ห น ่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ พ ร ้ อ ม ท่ี จ ะ ร อ ง รั บ																																										

การเปลีย่นแปลงในการพฒันารฐับาลดจิทัิลอย่าง

เป็นระบบ	เพือ่ให้	“บคุลากร ปภ. (ภาครฐั) มคีวาม    

พร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และมีความ

เช่ียวชาญในงานบริการเชิงดิจิทัลที่มากขึ้นใน

ทุกระดับ” ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้น้อมน�า

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	และหลกัการ

ทรงงาน	 (เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา)	 มาใช้ในการ

ก�าหนดแนวทางการพัฒนา

 ระดบัการพฒันาทีส่าม	มกีารบรูณาการ

ข้อมูลศักยภาพบุคลากรเพือ่ให้เชือ่มโยงกับระบบอ่ืนๆ	  

โดยการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัลให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง	

และการจัดท�าระบบประเมินความรู้และทักษะ

ด้านดิจิทัลของผู้รับการฝึกอบรมในแต่ละระดับ	

ดังนี้

 1. ผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

	 	 1.1	 พัฒนาผู้บริหารด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารระดับสูงของกรม	

(CIO)	 ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผน

ยุทธศาสตร์การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา

ภารกจิขององค์กรทีส่อดคล้องกบัสถาปัตยกรรม

องค์กรของหน่วยงาน	 ตลอดจนสามารถสร้าง

คุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์

ต่อสาธารณะ

	 	 1.2 สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและผูบ้รหิารด้านข้อมลูดจิทัิลระดบัสงู	  

ของรัฐเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ้กระบวนการ

วางแผนยุทธศาสตร์	 และติดตามความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยดิีจิทลัใหม่ๆทีส่่งผลต่อการพัฒนา

องค์กร	 รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการ

สารสนเทศยุคดิจิทัล	 เพื่อน�าไปสู่การบูรณาการ

การท�างานระหว่างหน่วยงาน	เพื่อพัฒนาองค์กร

ให ้ทันสมัย	 สร ้างสรรค ์บริการตอบสนอง																							

ความต้องการของผู้รับประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว																									

ถูกต้อง	และประหยัดงบประมาณ
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	 2 )  พัฒนาทั กษะ ในลั กษณะขอ ง																											

สหวทิยาการ	(interdisciplinary)	เช่น	ทกัษะทาง

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	 ทักษะด้านการจัดการ

สาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ทักษะด้านการ

จดัการในภาวะฉกุเฉนิ ทกัษะทางด้านนวตักรรม

บริการ	 และทักษะการเป็นหน่วยงานประยุกต์

เทคโนโลยีดิจิทัล	 เป็นต้น	 น�าไปสู่การสร้างงานใหม	่	   

บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้าง

การแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีคุณค่าสูง

	 3)  จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู	้																	

ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	 เน้น																	

การเรียนรู้และปฏบิติัเพ่ือเพ่ิมทกัษะรูปแบบใหม่			

ในลักษณะบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกัน

ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคการศึกษา	อาทิ	

การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน	(on-the-job	training) 

ที่เป็นการปฏิบัติงานจริงกับภาคธุรกิจเอกชนใน

หลกัสตูรการศกึษาทีเ่ป็นทีต้่องการในการพฒันา

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต	หรือ

จากสถาบัน/องค์กรท่ีมีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน	เป็นต้น

	 4)  พัฒนาบุคลากรที่ เกี่ ยวข ้องกับ																								

การบัญญัติและบังคับใช้กฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	

ข้อบังคับต่างๆให้มีความรอบรู้	 และเท่าทันต่อ

เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่	 เช่น	บุคลากรวิชาชีพ

ด้านนิติศาสตร์	 ด้านการจัดการสาธารณภัย	ที่มี

ความรู้	ความเข้าใจและน�าไปสู่การปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้น

 
5)  พัฒนาทักษะและทัศนคติของ

บุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จาก

 2. เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

	 พฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยดีจิทัิลให้แก่

บุคลากรในการปฏิบัติงานทุกระดับ	 ตลอดจน															

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรวัยท�างาน	 และ																	

วัย เกษียณให ้มีความสามารถสร ้างสรรค	์																															

ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัอย่างชาญฉลาดในการปฏบิตังิาน		 

ด้านสาธารณภัยเชิงดิจิทัลหรือการปฏิบัติงาน																		

รูปแบบใหม่	 น�าไปสู ่การสร้างคุณค่า	 และ

มาตรฐานการบรกิารได้เท่าทนัความต้องการของ

ประชาชนและหน่วยงานทุกระดับอย่างท่ัวถึง

ดังนี้
	 1)	พัฒนาความรู้	ทักษะ	และองค์ความรู้		 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของแต่ละภาคส่วน	 ด้วยการ																					

ส่งเสรมิให้มกีารเรยีนรูแ้ละพฒันาทักษะทางด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการเรียนรู ้ในระบบเปิด

ส�าหรับมหาชน	 (MOOCs)	 ตามความต้องการที่

หลากหลายทั้งบุคลากรวัยท�างาน	 หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 หรือผู้ที่สนใจทั่วไปให้ได้ใช้ประโยชน์

ร่วมกัน
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เทคโนโลยีดิจิทัลได ้อย ่ างรอบรู ้ 	 เท ่ าทัน																													

การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย	ีเพ่ือน�าไปสูก่ารเป็น		 

องค์กรที่ทันสมัย	 สามารถให้บริการได้อย่าง

รวดเร็วทั่วถึง	ถูกต้อง	และเป็นธรรม

 3. หน่วยงานภาคเีครอืข่าย อาสาสมคัร 

และประชาชน

	 	 นอกจากการพัฒนาบุคลากรภายใน

องค์กรแล้ว	ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณภัย

มีความจ�าเป็นจะต้องประสานงาน	 ติดต่อ	 หรือ

ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ดังนั้น	ในการ

ปฏิบัติงานจ�าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาบุคลากรจาก	

ทกุภาคส่วนให้สามารถปฏบิตังิานร่วมกนัได้แบบ

ไร้รอยต่อ	โดยการส่งเสรมิการพฒันาทักษะความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีรองรับเทคโนโลยีใหม่																		

ในอนาคตให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ	 เอกชน

มูลนิธิ	เครือข่ายอาสาสมัคร	และองค์กรระหว่าง

ประเทศ	อาทิเช่น

 1)	 วางระบบให้มีการอ�านวยความ
สะดวกในการเข้ามาท�างานของบุคลากรจาก															
ต่างประเทศที่มีทักษะเป็นท่ีต้องการ	 ตลอดจน
สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและผ่อนปรน															
กฎระเบียบเร่ืองการอนุญาตท�างานให้กับบุคลากร	 
ต่างชาติที่ต ้องการเข้ามาท�างานหรือปฏิบัติ
ภ า รกิ จ ด ้ า นก า รจั ด ก า รส า ธ า รณภั ย ใ น
ประเทศไทยและใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรทีาง
ด้านนโยบายด้านสาธารณภัยในการเคลื่อนย้าย
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	 ที่มีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญระดับสูงจากประเทศในกลุ ่ม
อาเซียนและกลุ่มประเทศพันธมิตรทั่วโลก

 2)	เพิม่ปรมิาณและคณุภาพของบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล	 (digital	

specialists)	 ในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น		   
(high-tech	 sector)	 ให้มีความรู้และทักษะใน
ระดับมาตรฐานสากลโดยสนับสนุนสถาบัน															
การศกึษาทัง้ในและนอกระบบให้เพิม่หลกัสตูรใน
สาขาทีข่าดแคลน	เช่น	ด้านการประมวลผลข้อมลู
ขนาดใหญ่	ด้านระบบอตัโนมตั	ิด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์ขั้นสูง และวิทยาการ
บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ	 เป็นต้น	 ตลอดจนปรับปรุงระบบ															
การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับ	
ให้มุ ่งเน้นทักษะการปฏิบัติงานจริงควบคู ่กับ
ทฤษฎี
	 3) สร้างเครอืข่ายความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	
ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  โดยเน้น																		
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ทางวิชาการและ
ทักษะใหม่ๆ	 ระหว่างองค์กรและบุคลากรทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ	 โดยให้มี
ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนผู ้เชี่ยวชาญ	
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละองค์ความรู้
รวมถึงการท�าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการสาธารณภัย																	
ร่วมกัน
	 4) จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังคนทางด้าน		
ดิจิทัลที่รองรับการปรับโครงสร้างการพัฒนา
ก�าลังคนทางด้านดิจิทัลของประเทศในทุกระดับ
ทั้งภาคการศึกษา	ภาครัฐ	และภาคธุรกิจ	ที่เหมาะสม			 
และสอดคล้องต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลง														
สภาพแวดล้อม	 ลักษณะการเกิดสาธารณภัย	
อัตราก�าลัง	และค่านิยมของการท�างานทางด้าน
ดิจิทัลในอนาคต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค																		
การศึกษา	 ให้ครอบคลุมถึงแนวคิดการให้การศึกษา				
ด้านทักษะด้านการคิดค�านวณอย่างเป็นระบบ	

(computational	thinking)	การเขยีนโปรแกรม	

(coding) ในทุกระดับ	 เพื่อเตรียมความพร้อมของ	   
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บุคลากรด ้านการจัดการสาธารณภัยด ้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลในระยะยาวไปสู่อนาคต

 การพัฒนาในระดับที่สี	่ เป็นการพัฒนา

เพื่อยกระดับสถาบันพัฒนาบุคลากรด ้าน																									

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นศูนย์กลาง	

(Hub)	และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นและ

สถาบันการศึกษาต่างๆ	 รวมทั้งการจัดฝึกอบรม

พัฒนาทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรด้านการจัดการ

สาธารณภัยให้กับหน่วยงานภาคีเครือข ่าย																										

อาสาสมัคร	และประชาชนในทุกระดับ

สรุป

	 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	 และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้								

ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวและก�าหนดทิศทาง														

การด�าเนินงานให้สอดคล้องและรองรับกับเทคโนโลย	ี	 

ดิจิทัลในอนาคต	 นโยบายรัฐบาลในการ																												

ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้ถูกก�าหนดเป็น  

แนวทางในการพัฒนาองค์กรไปสู่สังคมดิจิทัล

อย่างเป็นรูปธรรม	 กระทรวงมหาดไทยในฐานะ

หน ่วยงานที่มีหน ้าที่บ�าบัดทุกข ์ 	 บ�ารุ งสุข

ประชาชนให ้มีความปลอดภัยอย ่างยั่ งยืน																									

ได้ด�าเนนินโยบายมหาดไทย	4.0	เพือ่น�านโยบาย

ไทยแลนด์	4.0	ไปสู่การปฏิบัติ

	 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็น

หน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวง

มหาดไทยได้มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการจัดการสาธารณภัยเพื่อมุ่งลดความเสี่ยง

จากสาธารณภยัแบบครบวงจร	การมุง่เน้นในการ

พัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	 เทคโนโลย	ี

หรือระบบเพียงอย่างเดียวไม่อาจน�าไปสู่ความ

ส�าเร็จอย่างยั่งยืนได้	 การยกระดับศักยภาพ

บุคลากรภาครัฐทั้งระบบ ผ่านการเช่ือมโยง

ข้อมูล ณ จุดเดียวเป็นสิ่งส�าคัญและต้องรีบ

ด�าเนินการเพ่ือให้บุคลากรภาครัฐ	 อาสาสมัคร	

และประชาชน	 มีความรู้ความเข้าใจทักษะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใกล้เคียงกัน	 อันจะส่งผล

ให้การปฏิบัติงานและนโยบายไทยแลนด์	 4.0	

ประสบผลส�าเร็จและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ต่อไป
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“ประชาชนในทองถ่ินไดเรียนรูตลอดชีวิต ดวยพลังประชารัฐ 

บนพ้ืนฐานความเปนไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดํารงชีวิตอยางมีความสุขและยั่งยืน” 

วิสัยทัศน ตามแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

การส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชัยธวัช มหาท�านุโชค1 

	 ประชากรวยัเดก็ถอืเป็นทรพัยากรส�าคญั

อย ่างหนึ่งในฐานะอนาคตของชาติ 	 เพราะ

ประชากรวัยเด็กนี้	จะเติบโตกลายเป็นประชากร

วัยแรงงานและวัยสูงอายุต่อไป	ดังนั้น	 จึงควรให้

ความส�าคัญกับประชากรวัยเด็กกับการพัฒนา

ประเทศในระยะยาว	โดยให้ความส�าคญัไม่น้อยกว่า	 

ประชากรวัยอ่ืนๆ	 (ศิริพงษ์	 ปาลกะวงศ์	 ณ						

อยุธยา,	2558)	เด็กปฐมวัยถือเป็นจุดเริ่มต้นของ

วัยเด็ก ดังนั้น	 การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงถือเป็นการ  

เริ่มต้นการพัฒนา	ทุนมนุษย์	(Human	Capital)	

ที่ส�าคัญ	

 1.1 ความหมายและความส�าคัญของ

เด็กปฐมวัย

	 ค�าว่า	“เดก็ปฐมวยั”	ได้มกีารให้ค�านยิาม

ต่าง	ๆ	ดังนี้

	 “ เด็กปฐมวัย”ตามระเบียบส� านัก																			

นายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพฒันาเดก็ปฐมวยั	พ.ศ.	

2551  หมายถึง	 เด็กซึ่งมีอายุยังไม่ครบหกป	ี

บรบิรูณ์ และให้หมายความรวมถงึ	ทารกในครรภ์

มารดาด้วย

	 “เด็กปฐมวัย”	 ตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย	พุทธศักราช	2560	หมายถึง	 เด็กตั้งแต่

แรกเกิดถึงหกปีบริบูรณ์

	 ทั้งนี้	 ยังมีการใช้ค�าอื่นๆ	 ในการเรียก																			

เดก็ปฐมวยั	ซึง่จะมคีวามหมายในมติทิีท่ัง้เหมอืน

และแตกต่างกันออกไป	 อาทิ	 เด็กก่อนวัยเรียน	

เดก็ระดบัก่อนประถมศกึษา	เดก็เลก็	เดก็อนบุาล

ศึกษา	 ในบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีการให้ค�านิยาม	

ดังนี้

1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น                              
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ ตามแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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	 “เดก็เลก็”	ตามมาตรฐานการด�าเนนิงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน																	

ท้องถิ่น	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	หมายถึง 

เด็กอายุระหว่าง	2-5	ปี	ที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดู	

และพัฒนาความพร้อม	 ด้านร่างกาย	 อารมณ์																

-	 จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญา	 ในศูนย์พัฒนา																				

เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความส�าคัญ

สูงสุดต่อพัฒนาการทุกด้าน	 เป็นรากฐานของ									

การพฒันาชวีติของบคุคล	อนัมผีลต่อความมัน่คง

สูงสุดของชาติ 	 (ส�านักงานเลขาธิการสภา																						

การศึกษา,	2561,	น.	124)	ประสบการณ์ในช่วง

ปฐมวัยมีผลอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของสมอง																	

ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้	สุขภาพ	พฤติกรรม	รวมถึง	  

โอกาสตลอดชีวิต	 เด็กปฐมวัยจ�านวนมาก																									

ไม่สามารถพฒันาได้เตม็ศกัยภาพ เพราะการขาด

การเลีย้งดแูละสนบัสนนุทีด่	ีอนัรวมถงึการได้รบั

สารอาหารทีเ่พยีงพอ	สขุภาพ	การกระตุน้พัฒนาการ	

และการป้องกันความเครียด	 การลงทุนอย่าง

เหมาะสมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 (ตั้งแต่																		

ก่อนเกิดจนถึงช่วงรอยต่อเข้าประถมศึกษา)	ทางด้าน	  

ร ่างกาย	 ด ้านสติป ัญญา	 ด ้านภาษา	 และ																									

ด้านอารมณ์สงัคม	เป็นสิง่จ�าเป็นทีจ่ะท�าให้เดก็ปฐมวยั			 

ประสบความส�าเร็จ

ในโรงเรียนและในอนาคตต่อไป (World	 Bank,	

2018)

	 ช่วงปฐมวยัเป็นช่วงท่ีส�าคญัช่วงหนึง่ของ

ชีวิต	 ดังนั้น	 การพัฒนาในช่วงปฐมวัย	 (Early	

Childhood	 Development)	 	 จึงเป็นสิ่งที่รัฐ						

ควรให้ความส�าคัญ	 ทั้งนี้	 การพัฒนาในช่วงปฐมวัยที่			 

ถือว่าประสบความส�าเร็จนั้นขึ้นอยู ่กับหลาย

ปัจจัยประกอบกันโดยส่ิงหนึ่งท่ีใช้ในการบ่งบอก

ความส�าเร็จส�าหรับเด็กปฐมวัยก็คือ	ความพร้อม

ในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา	 (Primary	

Education)	ซึ่งความพร้อมนี้อาจเกิดจากหลาย

ปัจจัยประกอบกัน	ไม่ว่าจะเป็นการมีสุขภาพที่ดี	

การได้รับโภชนาการที่ถูกต้อง	 การได้รับการเล้ียงดู		  

ที่ดี	 การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น	 ๆ	 (Dodge,	

2007)	 อาจจะกล่าวได้ว่า	 การพัฒนาในช่วง

ปฐมวัยจะเกิดผลประโยชน์กับเด็กโดยตรง	 และ

ยังส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศด้วย	

	 การพัฒนาในช่วงปฐมวัย	 ส่งผลต่อ																				

การพัฒนาประเทศชาติได้อย่างไรนั้น	 สามารถ

ท�าความเข้าใจผ่านมุมมองของเศรษฐศาสตร์															

การศึกษา	(Education	Economics)	หากมองใน		  

มมุมองทางเศรษฐศาสตร์การศกึษามส่ีวนช่วยใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 เพราะ																							
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การศกึษามีส่วนในการพฒันาทนุมนษุย์   (Human	

Capital) ท�าให้บุคคลมีความรู ้ความสามารถ			
หรือทักษะ  ซึ่ งน� ามาสู ่ การมี รายได ้  ท้ั ง น้ี																															
การพัฒนาด้านการศึกษา	 ต ้องด�าเนินการ																											
ทั้งในแง่ของปริมาณการศึกษา	 (Quantity	 of	
Education)	 และคุณภาพการศึกษา	 (Quality	
of	Education)		ส�าหรบัมติขิองปรมิาณการศกึษา	
อาจหมายถึง	 จ�านวนเด็กท่ีเข้ารับการศึกษา														
ส่วนมิติของคุณภาพการศึกษา	 อาจหมายถึง																		

ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา
 รูปภาพที่ 1 อัตราผลตอบแทนของการ

ลงทุนด้านการศึกษาในแต่ละระดับอายุ

ที่มา Heckman (2008)

	 ดังที่ปรากฏในภาพที่	 2	World	 Bank	

(2010) ได้เสนอแนวคิด	 STEP	 (Skill	 Toward	

Employment and	 	Productivity)	 	 ซึ่งประกอบ		 

ด้วย	5	ขัน้ตอน	ในการพัฒนาทกัษะและผลิตภาพ

แรงงาน	โดยเริม่จากขัน้ตอนที	่1	:	การเริม่พฒันา

เด็กท่ีถูกต้อง	 (Getting	 children	 off	 to	 the	

right	start) โดยขั้นตอนนี้	หมายถึง	การเริ่มต้น

พัฒนา เด็ ก ในช ่ ว งปฐมวั ย 	 โดยให ้ความ																									

ส�าคัญกับด้านร่างกาย	 สติปัญญา	 ภาษา	 และ

 ในช ่ ว งหลายสิ บป 	ี							
ท่ีผ่านมา	 งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์  
การศึกษา	 ได ้แสดงให้เห็น																											
อย่างชัดว่า	 การพัฒนาเด็กในช่วง   
ปฐมวยั	เป็นปัจจยัส�าคญัในการ
สร้างทนุมนษุย์	ซึง่มส่ีวนในการ
ช่วยลดความเหลื่อมล�้าทาง
เ ศ รษฐ กิ จและสั ง คมขอ ง
ประเทศ	 ในแง่ความแตกต่าง
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิต	อีกทั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต	 และสร้างความ

เสมอภาคด้านเศรษฐกจิและสงัคมด้วย (วรีะชาติ	
กิ เลนทอง , 	 2560)  งานวิจัย ช้ินห น่ึง โดย	

Heckman (2006	 อ้างถึงใน	 พิริยะ	 ผลพิรุฬห	์
และศิวัช	 เทียมทัด,	 2016)  แสดงให้เห็นว่า																									
การศกึษาในระดบัปฐมวยัสร้างผลตอบแทนต่อปี
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับการศึกษาระดับ		  
อื่ น ๆ 	 โ ดยยิ่ ง มี ร ะดั บก า รศึ กษา ท่ี สู ง ข้ึ น																																									
ผลตอบแทนจะค่อย	ๆ  ลดลง	ดงัแสดงในรปูภาพ																		
ที่	1		ดังนั้น	อาจจะกล่าวได้ว่าการลงทุนในช่วง
ปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่รัฐควรให้ความ
ส�าคัญ	

 รูปภาพที่ 2  STEP Framework

ที่มา World Bank (2010)
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สังคม	 -	 อารมณ์	 ซึ่งทักษะที่ได้รับการพัฒนา																
ในช่วงปฐมวัยตั้งแต่เกิดจนเข้าประถมศึกษานี้	
จะสร้างรากฐานการเรยีนรูใ้นอนาคตและความ
ส�าเร็จในตลาดแรงงาน	 การพัฒนาเด็กในช่วง
ปฐมวัยน้ียังส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถที่จะ
เรียนรู้	 สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น	 มีความ
อดทน	และพัฒนาทักษะที่หลากหลายที่จ�าเป็น
ส�าหรับการเรียนในโรงเรียนและที่อื่น	 ๆ	 ทั้งนี้																			
ขั้นตอนที่	 1	 นี้ จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก																											
ในการสร้างพื้นฐานให้กับเด็กก่อนจะเข้าสู	่																											
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

 1.2 การพัฒนาเด็กปฐมวัยในไทย
	 	 	 จุดเริม่ต้นการจดัการศกึษาปฐมวยั
อย่างเป็นทางการของประเทศไทย	เกิดขึ้นเมื่อมี	
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ	ฉบับที่	7	(2535	
–	 2539)	 โดยนโยบายการศึกษาได้เน้นถึง																			
การจดัการศกึษาและส่งเสริมการอบรมเล้ียงดูท่ีเป็น	 
ประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กตามสภาวะ
ความต้องการพืน้ฐานตามวยั	ตัง้แต่ปฏสินธแิละ
การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 อีกท้ัง																	
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการบริการเพื่อ		   
เตรยีมความพร้อมอย่างน้อย	1	ปี	ก่อนเข้าเรยีน
ระดับประถมศึกษา	 นอกจากนี้ 	 หลักสูตร																					
การศึกษาระดับปฐมวัยได้มีจุดเริ่มต้นข้ึนเมื่อ
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท�าหลักสูตรก่อน
ประถมศึกษา	พ.ศ.	2540	ขึ้น	ซึ่งประกอบด้วย										
3	 หลักสูตร	 คือ	 หลักสูตรก่อนประถมศึกษา																
แรกเกิด	–	1	ปี	หลกัสตูรก่อนประถมศกึษา	อาย	ุ														
1	 -	 3	 ปี	 และหลักสูตรก่อนประถมศึกษาอายุ															
3	-	6	ป ี (บังอร	เทพเทียน	และปิยฉัตร	ตระกูล
วงษ์,	2550)

 การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
ของไทยนั้น	 ไม่จัดเป็นการศึกษาภาคบังคับ2	

(Compulsory	 Education)	 แต่เป็นการศึกษา						
ขั้นพื้นฐาน	(Basic	Education)	ดังนั้น	การเข้ารับ	 
การศกึษาในช่วงวยันีจ้งึเป็นทางเลอืก	แต่อย่างไร
ก็ตาม	ในปี	พ.ศ.	2552	รัฐบาลไทยได้มีนโยบาย	
“เรียนฟรี	15	ปีอย่างมีคุณภาพ”	โดยเริ่มต้นจาก
ชั้นอนุบาล	1	จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย	ซึ่งรัฐ
ได้สนับสนุนค่าใช้จ ่ายต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับ						
การจัดการศึกษา	 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึง
การศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	 ทั้งนี้	 ระบบ
การศึกษาไทยปัจจุบัน	 ตามที่ก�าหนดไว ้ใน																					
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	
แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2545	มีการจัด					
การศึกษา	 3	 รูปแบบ	 คือ	 การศึกษาในระบบ																							
การศกึษานอกระบบ	และการศกึษาตามอธัยาศยั	
โดยถือว่า	 การจัดการศึกษาทั้ง	 3	 รูปแบบเป็นเพียง	   
วิธีการเรียนการสอน	 หรือรูปแบบของการเรียน
การสอน	

	 ในปัจจุบัน	 การจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยของไทยนั้น	 ด�าเนินการโดยหลาย
หน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน	 ทั้งใน
รูปแบบของโรงเรียนอนุบาล	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	 สถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน ซ่ึงโดยรวมสามารถเรียกได้ว่า	 สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย	 (ส�านักงานเลขาธิการสภา																	
การศึกษา,	2562)

	 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 ด�าเนินการรับเด็กเล็กอายุ	 2-5	 ปี																
เข้ารับการอบรมเลี้ยงดู	 และพัฒนาความพร้อม	

ด้านร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	 จิตใจ	 และสติปัญญา																
2การศึกษาภาคบังคับ (Compulsory Education)  ประกอบด้วย การศึกษา 9 ปี ตั้งแต่ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งประชาชนต้องปฏิบัติตามเพราะถือเป็นหน้าที่ของพลเมือง
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โดยการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้

เป็นการศึกษานอกระบบ3

 1.3 การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยท้องถิ่น

	 	 	 ก่อนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะถูก													

ถ่ายโอนมาบริหารจัดการโดยองค์กรปกครอง				

ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.  2545	 ซึ่งเป็นไปตาม																									

พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย				                          

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	2542 

โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจ																	

ในการจัดการศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการ

ด�าเนินการบริหารจัดการโดย	 กรมการพัฒนา

ชุมชน	 กระทรวงมหาดไทย	 กรมการศาสนา	

กระทรวงศึกษาธิการ	 (ปัจจุบันอยู ่ในสังกัด

กระทรวงวัฒนธรรม)	 และส�านักงานคณะ

กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	 (สปช.)														

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,	 2559)	 นอกจาก   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีถ่่ายโอนมาจากหน่วยงานต่าง	ๆ 	แล้ว 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดตั้ง																					

ศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นได ้ด ้วยตัวเอง  ท้ัง น้ี																							

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		  

อยู่ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงาน			

ทั้งด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 และการพัฒนา

บุคลากร	 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	

กระทรวงมหาดไทย

	 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน	 ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ		

การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 18																		

และมาตรา	4	(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,	

2559)	 โดยปัจจุบัน	 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน

จากส่วนราชการต่างๆและท่ีองค์กรปกครอง													

ส่วนท้องถิน่จดัต้ังเองทัง้สิน้	จ�านวน	18,917	แห่ง	

จ�าแนกเป็น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี																												

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จ�านวน	7,609	แห่ง	และมีเด็กเล็ก		   

ในศูนย ์พัฒนาเด็กเล็ก	 จ�านวน	 811,233	 คน																																	

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,	 2562)	 (ข้อมูล	ณ		  

วันที่	27	มีนาคม	2562)	โดยทั่วไป	ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กจะรับเด็กเล็กอายุ	2	-	5	ปี	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับ	   

บริบทของแต่ละท้องถิ่นในการบริหารจัดการ	

กล่าวคือ  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีม	ี		

ขนาดเล็ก	ศนูย์พฒันาเด็กเล็กจะมีการจดัการเรยีน		  

การสอนให้เด็กเล็กอายุ	 2-5	 ปี	 แต่ในองค์กรปกครอง					

ส ่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ	่																	

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็อาจจดัให้มกีารเรยีนการสอน

เฉพาะเด็กเล็ก	อายุ	 2-	 3	ปี	 ก่อนจะส่งเด็กเล็ก			

เข้าสู่ชั้นอนุบาลในโรงเรียนอนุบาลต่อไป

	 การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย												

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง																					

ส่วนท้องถ่ินน้ี	 มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง	     

3 ตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่   
มีความยืดหยุ่นในการก�าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา                   
การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส�าคัญของการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม  

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
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ราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 54	 ท่ี

ก�าหนดให้รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ

การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี	 ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน

จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ																															

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	รวมทั้งรัฐต้องด�าเนินการให้เด็กเล็ก	  

ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา	

เพื่อพัฒนาร่างกาย	 จิตใจ	 วินัย	 อารมณ์	 สังคม	

และสติปัญญาให้สมกับวัย	 โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ

ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด�าเนินการด้วย	

อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ	20	ปี (พ.ศ.	2561	–	2580) ด้านการพฒันา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	 โดย																	

มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย		

นอกจากนี ้ ยงัสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560	 –	

2564)	ยทุธศาสตร์ท่ี	1	การเสรมิสร้างและพฒันา

ศกัยภาพทนุมนษุย์	ทีมุ่ง่เน้นให้คนไทยทกุช่วงวยั

ได ้รับ	 รวมถึงสอดคล้องกับแผนการศึกษา																					

แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	–	2579	ที่ก�าหนดวิสัยทัศน์ว่า	

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างมีคุณภาพ	 ด�ารงชีวิตอย่างเป็นสุข	

สอดคล้องกับหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่	21”

 2. การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานในการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

	 การจัดการศึกษาเป ็นส ่วนหน่ึงของ																								

การจัดบริการสาธารณะ	(Public	Service)	ดังนั้น	

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงเป็นหนึ่งใน				

ภารกิจส�าคญัทีร่ฐัต้องจดัให้กบัประชาชน	ซึง่เป็นไป	  

ตามหลักการแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ																				

รฐัต้องด�าเนนิการตามหลกัความเสมอภาค	โดยรฐั	 

ต้องด�าเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึง																							

การศึกษาและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	 (พฤกษา		   

เครือแสง,	 2558)	 ทั้งนี้	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		 

มีหน ้าที่ ในการจัดบริการสาธารณะในการ																

จัดการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่น	 แต่ต้อง

ด�าเนินการภายใต้หลักการจัดการศึกษาและ

เง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	(ชนติา	รกัษ์พลเมอืง,	สนาน

จิตร	สุคนธทรัพย์	และอุบลวรรณ	หงส์วิทยากร,	

2558) นอกจากนี้	 การจัดการศึกษาโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นไปตามอ�านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาเด็กปฐมวัย	 ตามพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	2540	พระราช

บัญญัติเทศบาล	 พ.ศ.	 2496	 พระราชบัญญัติ																	

สภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537 

และพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ�านาจให ้แก ่องค ์กรปกครอง																						

ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542 อีกทั้ง	พระราชบัญญัติ														

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2) 

พ.ศ.	2545	และ	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	2553	ยังให้

อ�านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการ

ศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับหนึ่ง

หรือทุกระดับตามความพร้อม	 ความเหมาะสม

และความต้องการภายในท้องถิ่น

	 กระทรวงมหาดไทย	 โดยกรมส่งเสริม	

การปกครองท้องถิ่น	มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม	   

สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยการ

พัฒนาและให้ค�าปรึกษาแนะน�าองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน	

การบริหารงานบุคคล	 การเงิน	 การคลัง	 และ																	

การบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	  

มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการ

สาธารณะ ทัง้นี	้กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่

ได้ด�าเนินการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการ

สาธารณะด้านการศึกษาได้อย่างท่ัวถึงและ																									

มีคุณภาพ	 โดยในการส่งเสริมและสนับสนุน																			

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	 กรมส่งเสริม																														

การปกครองท้องถิ่น	 มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุน   

การจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ใน	4	ด้าน	คือ	

การจัดสรรงบประมาณ	 การพัฒนาผู ้ เรียน																					

การพัฒนาบุคลากร	 และการพัฒนาคุณภาพ														

การศึกษา

มีการจัดสรรเงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุน																					

ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนอาหารเสริม	 (นม)	

โรงเรียน	 เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวนั	และเงนิอดุหนนุส�าหรบัสนบัสนนุค่าใช้จ่าย	

ในการจัดการศึกษาส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					

ดังแสดงในตารางที่	 1	 ส�าหรับงบประมาณเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ	 มีการจัดสรรเงินอุดหนุน

ส�าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

 2.1 การจัดสรรงบประมาณ

	 กรมส ่ ง เสริมการปกครองท ้อง ถ่ิน																											

ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและ																

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับองค์กรปกครอง																									

ส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ในปีงบประมาณ																	

พ.ศ.	2562		ส�าหรบังบประมาณเงนิอดุหนนุทัว่ไป																		

 รูปภาพท่ี 3 การส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

	 ส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

	 การด�าเนนิการจดัสรรงบประมาณให้กบั

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนี้	 ถือว่าเป็นการจัดการ

ระบบการศกึษาปฐมวยัแบบถ้วนหน้า	(Universal	

Early	 Childhood	 Education)	 กล่าวคือ																					

เด็กปฐมวัยทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถได้รับ	  

เงินอุดหนุนโดยเท่าเทียมกัน	 ทั้งนี้	 อาจจะกล่าว

ได ้ว ่า	 การจัดการระบบการศึกษาปฐมวัย																				

แบบถ้วนหน้านัน้ก่อให้เกดิประโยชน์ทัง้ต่อตวัเดก็และ		 

ครอบครัว	 แต่ต้องค�านึงถึงคุณภาพของการ

จัดการศึกษาด้วย (Cascio,	2015)

ตารางที่ 1 รายการงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
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 2.2 การพัฒนาผู้เรียน

 “การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็ก

ตัง้แต่แรกเกดิถงึ 6 ปีบรบิรูณ์ อย่างเป็นองค์รวม 

บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และ

พัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตาม

ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรม      

ที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และ  

ความเข้าใจของทกุคนเพือ่สร้างรากฐานคณุภาพ

ชวีติให้เดก็พฒันาไปสูค่วามเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ 

เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครวั ชมุชน สงัคมและ

ประเทศชาติ”

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)

	 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่มุง่หวงั

ให้เดก็ปฐมวยัในศนูย์พฒันาเดก็เลก็มพีฒันาการ

ที่สมบูรณ์สมวัย	 ท้ังทางด้านร่างกาย	 อารมณ์	

จิตใจ	 สังคมและสติปัญญา	 โดยให้ศูนย์พัฒนา								

เดก็เลก็ในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการ 

จัดประสบการณ์การเรียนรู ้ตามหลักสูตร																							

การศึกษาปฐมวัย	 พ.ศ.	 2560 ซึ่งหลักสูตรนี้

สามารถแบ่งได้เป็น	2	หลกัสตูรย่อยคอื	หลกัสตูร

การศึกษาปฐมวัย	 ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า	 3	 ปี	

และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	ส�าหรับเด็กอายุ																		

3	 –	 6	 ปี	 ทั้งนี้	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง

สามารถน�าไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัเดก็เลก็และ

บริบทของท้องถิ่น	 ส�าหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2561	-	2562	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ได้ด�าเนินโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน	ดังนี้

 2.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก

ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่น  

สร้างปัญญา)	โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก

ปฐมวยัในท้องถิน่มพีฒันาการทีส่มบรูณ์ตามวยั	ผ่าน

การเล่น	 โดยการมีส่วนร่วมของคนในท้องถ่ิน						

ใ ห ้ เ ด็ ก ไ ด ้ เ รี ย น ใ นห ้ อ ง เรี ย น ธ ร รมช า ติ																																										

ที่ประกอบด้วยวัสดุที่มีในธรรมชาติ	ได้แก่	ทราย	

น�้า	ต้นไม้	รวมทั้งวัสดุที่เหลือใช้ในพื้นที่	โดยแบ่ง					

การเล่นออกเป็นรูปแบบฐานต่าง	 ๆ	 จ�านวน	 5	 ฐาน				 

ได้แก่	ฐานที่	1	สระน�้าอินจัน	ฐานที่	2	สระทารก	

ฐานที่	3	ค่ายกล	Spider	Man	ฐานที่	4	เรือสลัดลิง 

และฐานที่ 	 5	 หัดว ่ายน�้า	 ส�าหรับแนวทาง																											

การสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจะใช้แนวคิดตาม			

หลัก	“บวร”	(บ้าน	วัด	โรงเรียน)	คือ	การร่วมมือ

ขององค์กร	 และสถาบันหลักในชุมชนท้องถิ่น																

มาร่วมกนัคดิ	สร้าง	และบรหิารจดัการสนามเดก็เล่น				

สร้างปัญญา

	 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	มจุีดมุง่หมาย

ให้การเล่นของเด็กน�าไปสู่การพัฒนาท้ังทางด้าน

ความฉลาด	สตปัิญญา	(Intelligence Quotient :	

IQ )  ด ้ านการสร ้ า งอารมณ ์ 	 สุ ขอย ่ า งฉลาด																																		

(Emotional	 Quotient	 :	 EQ)	 การมีไหวพริบ																																																																				

ในการปรับตัว	แก้ปัญหา	พัฒนาเชื่อมโยง	(Adversity					

Quotient	 :	 AQ) การสร้างคุณธรรม	 จริยธรรม																			

มีเมตตา	กรุณา	(Moral	Quotient	:	MQ)	และ																	

การสร้างมิตรภาพ	สังคม	สร้างความรักความเข้าใจกัน								

(Social	Quotient	:	SQ)	(ดิสสกร	กุนธร,2562)

ทั้งนี้ 	 การเล ่นของเด็กเล็กในสนามเด็กเล ่น																					

สร้างปัญญายังมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา		  

ปฐมวัย	พุทธศักราช	2560	ที่กล่าวว่า	 “การจัด

ประสบการณ์	ส�าหรับเด็กอายุ	3	-	6	ปี	เป็นการ
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จัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ ่าน																				

การเล่น	การลงมอืกระท�าจากประสบการณ์ตรงอย่าง			

หลากหลาย	 เกิดความรู ้ 	 ทักษะ	 คุณธรรม	

จริยธรรม	รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย	

อารมณ์	จิตใจ	สงัคม	และสตปัิญญา”	(กระทรวง

ศึกษาธิการ,	 2560,	 น.	 41) อีกทั้งในส่วนของ			

การพัฒนาทางด้านร่างกายนัน้ สนามเดก็เล่นสร้าง  

ปัญญาช่วยให้เดก็เลก็ได้มกีารเคลือ่นไหวทีต้่องใช้		 

ทั้งกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก	ซึ่งจะส่งผล				

ต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กเล็ก

โดยตรง	 ทั้งนี้	 สอดคล้องกับแนวทางการจัด

ประสบการณ์ที่ส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย

ให้แก่เด็กปฐมวัย	 ซึ่งมีความส�าคัญในการท�าให้

เดก็มสีขุภาพอนามยัทีด่อีนัจะส่งผลต่อการเจรญิ

เติบโต	 และการท�างานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะ

ต่าง	ๆ 	ผ่านการเดิน	การว่ิง	การถือ	การผลกั	และ

การปั้น	(อรุณี	หรดาล,	2560)

เด็กจะได้เรียนรู้	(When	children	play,	they	

learn.)”	 แนวคิดน้ีสนับสนุนให้มีการจัดประสบการณ์	 

การเรียนรู ้ ของ เด็กปฐมวัยผ ่ านการเล ่น																													

ผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย															

มีพัฒนาการที่สมวัยในทุก	ๆ	ด้าน

	 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ได้เลง็เหน็		  

ถึงประโยชน์ของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาที่มี

ต่อเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส ่ วนท ้องถิ่ น 	 จึ ง ได ้ จัดสรร เ งิน																																			

งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ	ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2561	 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

เพ่ือใช้ในการจัดซ้ือวัสดุในการด�าเนินการสร้าง

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	 ส่วนการด�าเนินการ

ก่อสร้างให้อาศยัความร่วมมอืจากภาคส่วนต่างๆ

ในท้องถิ่น	ตามหลัก “บวร”	(บ้าน	วัด	โรงเรียน)	

อีกทั้ง	 ได้ด�าเนินการร่วมกับส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)		ส�านัก	3 

และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา คัดเลือก

ศูนย์การเรียนรู ้ฯ	 12	 แห่งและศูนย์ต้นแบบ	

จ�านวน	76	แห่งใน	76	จังหวัด	เพื่อเป็นต้นแบบ

ในการพัฒนาการเรียนรู ้ ของเ ด็กปฐมวัย																																				

ด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	 โดยในปีงบประมาณ		           

พ.ศ.	 2561	 ได้ด�าเนินการจัดอบรมให้ความรู้				

การสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยด�าเนินการ																					

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จ�านวน	 2	 แห่ง	

ในจังหวัดสตูล	 และ	 จังหวัดสงขลา	 และใน

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ได้ด�าเนินการจัดอบรม	    

ให้ความรู้การสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา																														

อีกจ�านวน	10	แห่ง	ในจังหวัดเพชรบูรณ์	จังหวัด

อบุลราชธาน	ีจังหวดัร้อยเอด็	จังหวดัสุพรรณบรีุ		

จังหวัดขอนแก่น	 จังหวัดเชียงราย	 จังหวัด

 รูปภาพที่ 4 ฐานที่ 3 ค่ายกล Spider 

Man ของ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

	 	 นอกจากนี้	 การเล่นของเด็กปฐมวัย

ผ่านสนามเดก็เล่นสร้างปัญญายงัตรงกบัแนวคดิ

ของ	World	Bank	(2018)	ที่ให้ความส�าคัญของ

การเล่นในเด็กปฐมวัย	 ที่กล่าวว่า	 “เมื่อเด็กเล่น	
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เชยีงใหม่	จงัหวดัจนัทบรุ	ีจงัหวดันครศรธีรรมราช	

และจังหวัดนครราชสีมาโดยกรมส ่งเสริม																						

การปกครองท้องถ่ินได้มีหนังสอืให้องค์กรปกครอง			

ส ่ วนท ้ อ งถิ่ นทุ กแห ่ ง 	 (องค ์ การบริหาร																																				

ส่วนจงัหวัด/เทศบาล/องค์การบรหิารส่วนต�าบล)	 

พิจารณาด�าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง

ปัญญา	อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ละ	

1	แห่ง	โดยให้ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือใช้งบประมาณ

ที่ได้รับการอุดหนุนหรือสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

ในท้องถิ่น	 ซึ่งพื้นที่ที่จะก่อสร้างสนามเด็กเล่น					

สร้างปัญญาต้องเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตให้

ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 (พื้นท่ีศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก	 พื้นที่โรงเรียนที่จัดการศึกษา

ระดบัอนบุาล พืน้ทีส่าธารณะหรอืทีไ่ด้รบับรจิาค

ให้ก่อสร้าง)	 ทั้งนี้	 ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่	30	เมษายน	2562

  2.2.2 การด�าเนินงานตามบันทึก                         

ขอ้ตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือ    

การพฒันาคนตลอดช่วงชวีติ (กลุม่เดก็ปฐมวยั

และผู้สูงอายุ) บันทึกข้อตกลงนี้ได้จัดท�าขึ้น																

เมื่อวันที่	 30	มีนาคม	2560	 ระหว่างกระทรวง																					

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์

กระทรวงศกึษาธกิาร	กระทรวงสาธารณสขุ	และ

กระทรวงมหาดไทย	 โดยมีเจตจ�านงส่งเสริม																

ความร่วมมอืระหว่างกนัในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน			

การพัฒนาคนตลอดช ่ วงชี วิ ต 	 (กลุ ่ ม เด็ ก																						

ปฐมวยัและผูส้งูอาย)ุ โดยร่วมกนัผลกัดนัในระดบั

นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	

ตลอดจนสร้างกลไกการด�าเนินงานให้เอื้อต่อ																					

การดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่	ส�าหรับกลุ่มเด็ก			

ปฐมวัย	 มีเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 คือ	 4	 H	

ประกอบด้วย	 (1)	Heart	 (ดี	มีวินัย)	 (2)	Head	

(เก่ง)	 (3)	 Hand (ใฝ่เรียนรู้	 มีทักษะ)	 และ	 (4)	

Health	(แข็งแรง)	โดยการด�าเนนิงานมกีารขับเคลือ่น		  

ระยะ	5	ปี	ตั้งแต่ปี	2560	-	2564	ดังนี้

	 (1)		ตัวชี้วัดที่	1	ส่งเสริมการเกิดอย่างมี

คุณภาพ	ทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยกว่า	 2,500	

กรัม	น้อยกว่าหรือเท่ากับ	ร้อยละ	7

	 (2)		ตวัชีว้ดัที	่2	ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโต

เต็มศักยภาพ	ร้อยละ	63	เด็ก	0-5	ปี	สูงดีสมส่วน	

	 (3)	 ตัวชี้วัดที่	 3	ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

สมวัย	ร้อยละ	85	เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

	 (4)		ตวัชีว้ดัที ่ 4 ส่งเสรมิครอบครวัอบอุน่

และชุมชนเข้มแข็งร้อยละ 70	 ครอบครัวและ

ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น

	 (5)		ตัวชี้วัดที่	5	พัฒนาศูนย์เด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาล	 ร้อยละ	 70	 ศูนย์เด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน

	 (6)		ตัวชี้วัดที่	6	เตรียมความพร้อมก่อน

เข ้ าประถมศึกษา	 ร ้อยละ	 70	 เ ด็กผ ่าน																																		

การประเมินความพร้อมก่อนเข้าประถมศึกษา

	 การด�าเนินการตามบันทึกข ้อตกลง															

ดังกล่าวจะส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา

อย่างเป็นองค์รวม	 (Holistic	 Development)	
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ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงต่าง	ๆ 	ที่ด�าเนินการ			

ตามภารกิจหน้าที่ของกระทรวงโดยมุ ่งหวัง

ประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กบัเดก็ปฐมวยั	โดยยดึตวัเดก็		

เป็นส�าคัญ	 ทั้งนี้	 อาจกล่าวได้ว่า	 การบูรณาการ	 

การท�างานร ่วมกันเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้																		

เป็นแนวทางหน่ึงทีภ่าครฐัต้องด�าเนนิการเพือ่จดั

บริการสาธารณะ	 ไม่ใช่แต่เฉพาะการศึกษา																			

แต่รวมถึงการสาธารณสุขด้วย

 2.3 การพัฒนาบุคลากร

	 นอกจากการพัฒนาผู้เรียน	กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นได้ให้ความส�าคัญในการ

พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับ

ปฐมวัย	 จึงได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการต่าง	 ๆ	

เพื่ อพัฒนาบุคลากรให ้มีคุณภาพมาก ข้ึน																																																										

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีโครงการพัฒนา				  

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 บันทึกข้อตกลงว่าด้วย	    

ความร ่ วมมือทางวิชาการ	 ระหว ่ างกรม																																			

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 กับมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานพัฒนา																	

ผู ้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ในการจัดการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต	 สาขาวิชาการ

ศึกษาปฐมวัย	 หลักสูตร	 5	 ปี	 โดยโครงการน้ีได้

ด�าเนนิการตัง้แต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	ซึง่ใน

ปัจจุบันมีผู ้ดูแลเด็กเข้าร่วมโครงการ	 ทั้งสิ้น	

จ�านวน	 2,682	 คนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จ�านวน	2,066	แห่ง	

ทั้งน้ี	 โครงการนี้มุ ่งหวังให้ผู ้ดูแลเด็กได้เกิด																																	

การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อน�ามาใช้ในการท�างานเพื่อ					

พัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	กรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิน่ยงัได้ด�าเนนิการจดัอบรมอกี	

2 โครงการ	ได้แก่	(1)	โครงการพฒันาสถานศกึษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	:	โครงการอบรม
เชิงปฏิบั ติการครูผู ้ ดูแลเด็กและผู ้ ดูแลเด็ก																															
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	   
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คอื	ครผููด้แูลเดก็และผูด้แูลเดก็ศนูย์พฒันาเดก็เลก็	  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนใต้	จ�านวน	4	จังหวดั	ได้แก่	จังหวดัยะลา	
จังหวัดปัตตานี	 จังหวัดนราธิวาส	 และจังหวัด
สงขลา	 (จ�านวน	 4	 อ�าเภอ	 คือ	 อ�าเภอจะนะ	
อ�าเภอเทพา	อ�าเภอนาทว	ีและอ�าเภอสะบ้าย้อย)	
จ�านวนทั้งสิ้น	 1,814	 คน	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ																																														
ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้ดูแลเด็ก	 และผู้ดูแลเด็ก
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได ้รับการพัฒนา																								
องค์ความรู	้ทกัษะ	ตามหลกัวิชาการทีถ่กูต้อง	ทนัสมยั  
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย	 รวมถึงหลักการ																
ส ่งเสริมสุขภาพและโภชนาการส�าหรับเด็ก
ปฐมวัย	 และ	 (2)	 โครงการยกระดับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
ทรพัยากรท้องถิน่	โดยมกีลุ่มเป้าหมายคอื	ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	นกัวชิาการศกึษา	ครู
ผูด้แูลเดก็	และบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัศนูย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดองค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น																												
ในจงัหวดัอทัุยธานทีีส่มคัรเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน   
20	แห่ง	ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้บคุลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง														
ส่วนท้องถิน่ใช้ความรู้	ทกัษะ	ทรัพยากรทีม่อียูใ่น
ท้องถิ่น	 และวิถีการเรียนรู้ตามบริบทสังคมใน
ชุมชนให ้ เข ้ากับธรรมชาติการเรียนรู ้ของ																								

เด็กปฐมวัย
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 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังได้
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการด�าเนินการ
เพือ่พฒันาบคุลากร	ภายใต้แผนงานความร่วมมอื
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับ
องค์การยูนิเซฟ	 ประเทศไทย	 เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะเดก็ปฐมวัยในศนูย์พฒันาเดก็เลก็สาธิต	
ปี	 2560	 –	 2561	 โดยมีกลุ ่มเป้าหมายคือ																						
นักวิชาการศึกษาหรือผู ้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด													
การศึกษาปฐมวัย/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	 ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต	จ�านวน	12	แห่ง	ใน	12	
จังหวัด	 ได้แก่	 เชียงใหม่	 ล�าปาง	 เลย	 ขอนแก่น	
ปทุมธานี	 เพชรบุรี	 นครนายก	 ระยอง	 พัทลุง	
ปัตตานี	 ยะลา	และ	นราธิวาส	และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสาธิตเพิ่มเติมอีก	12	แห่ง	ใน	12	จังหวัด	
ได้แก่	 พระนครศรีอยุธยา	 นครศรีธรรมราช	
พะเยา	 เชียงราย	อุดรธานี	 อุบลราชธานี	 ชลบุรี	
พษิณโุลก	สงขลา	สรุาษฎร์ธาน	ีนครราชสมีา	และ
ล�าพูน	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
การจดัการศกึษาปฐมวยัผ่านกระบวนการท�างาน
ร่วมกบัครผููด้แูลเดก็/ผูด้แูลเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็		  
สาธิต ให ้ ได ้ รั บการฝ ึกฝนอบรมเพื่ อ เป ็น																					
วิทยากรกระบวนการ	Training	of	Trainer	ตาม
หลักการพัฒนาสมรรถนะเด็กรอบด้านตามวัย
การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่	 ผู้ปกครอง																	
ในการพฒันาสมรรถนะเดก็	ทัง้นี	้แผนงานนีด้�าเนนิการ		 
ตามแนวทางการพัฒนาเด็กช่วงปฐมวัยของ	

UNICEF	 (2017)	ที่กล่าวว่า	 การพัฒนาเด็กช่วง

ปฐมวัยจะประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายได้

เกิดจาก	2	ปัจจัย	ประกอบกัน	คือ	(1)	เด็กทุกคน

ต้องสามารถเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี	 โภชนาการ	

การดูแล	 การเรียนรู้	 ซึ่งมีส่วนในการสร้างเสริม

พัฒนาการและ	 (2)	 ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก																			

ต้องได้รบัการสนบัสนนุและมส่ีวนร่วมในการดแูลเดก็		    

นอกจากนี้	 การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม	่															

ผูป้กครอง	ในการพฒันาสมรรถนะเดก็	ยงัตรงกบั

แนวคดิของ	Heckman	(2011)	ทีใ่ห้ความส�าคญั

กับการดูแลเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่	ผู้ปกครอง

	 ส�าหรับป ีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562																											

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 มีโครงการส�าหรับ		   

พัฒนาบุคลากร 3	โครงการ	ได้แก่	(1)	โครงการ

พฒันาสถานศกึษาในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้	: 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู ้ดูแลเด็ก																					
และผู้ดูแลเด็ก	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	
มีกลุ่มเป้าหมายคือ	 ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก
ศูนย ์พัฒนาเ ด็ก เล็กขององค ์กรปกครอง																																																															
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	 จ�านวน	4	จังหวัด	
ได้แก่	 จังหวัดยะลา	 จังหวัดปัตตานี	 จังหวัด
นราธิวาส	และจังหวัดสงขลา	(จ�านวน	4	อ�าเภอ	
ได้แก่	 	 อ�าเภอจะนะ	 อ�าเภอเทพา	 อ�าเภอนาทว	ี
และอ�าเภอสะบ้าย้อย)	 จ�านวนท้ังสิ้น	 1,793	 คน	
ซ่ึงมีวัตถุประสงค ์ เพื่อส ่ง เสริมและพัฒนา																														
ให ้ครูผู ้ดูแลเด็ก	 และผู ้ดูแลเด็ก	 ในพื้นที่																										
จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้	
ทักษะ	 ในด้านต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับการพัฒนา																																								
เด็กปฐมวัย	ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	เพื่อให้ได้

น�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจดั 

การ เรี ยนการสอน ให ้ กั บ เ ด็ กปฐมวั ย ใน																																
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน														

ท้องถิ่น	ให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง	4	ด้าน	    

ได้แก่	ด้านร่างกาย	อารมณ์	สงัคม	และสตปัิญญา	

อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู ้ดูแลเด็ก	 และ								

ผู ้ดูแลเด็ก	 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้เกิด															

การแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การพฒันาเดก็	 

ปฐมวัย	และเกิดเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 (2)	 โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาและการจัดท�ารายงาน																							

การประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภท																				

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 (SAR)	 มีกลุ่มเป้าหมายคือ																		

ครูผู้ดูแลเด็ก	 บุคลากรทางการศึกษา	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	  

ในศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง																				

ส่วนท้องถิ่น	จ�านวน	2,000	คน	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้	 

ครูผู้ดูแลเด็ก	 บุคลากรทางการศึกษา	 และผู้ที่

เกี่ยวข้อง	 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	มีความรู้	ความเข้าใจ	และ

ทักษะ	 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 และสามารถจัดท�ารายงาน

การประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภท															

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	(Self	Assessment	Report	:		  

SAR)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และ	(3)	โครงการ

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนา							

เด็กเล็กโดยใช้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อเทคโนโลยี	มีกลุ่ม		  

เป้าหมายคือ	ครูผูด้แูลเดก็และผูด้แูลเดก็	ในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ครผููดู้แลเด็กและผูดู้แลเด็ก			

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อเทคโนโลยีส�าหรับใช้

ประกอบการจัดกิจกรรมการพัฒนาด้านภาษา

อังกฤษให้แก่เดก็ปฐมวยั	และสามารถจดักจิกรรม

และประสบการณ์ประจ�าวัน	 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก

ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู ้ด้านภาษา

อังกฤษ	จากเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็ก

	 การพฒันาบคุลากรนีถ้อืว่ามคีวามส�าคญัมาก	   

ต ่ อพัฒนากา รขอ ง เ ด็ กปฐมวั ย 	 เ พ ร า ะ																												

บุคลากรเหล่านี้โดยเฉพาะครูและผู้ดูแลเด็กใน

ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก	คอืผู้ทีด่�าเนนิการจัดการเรียน

การสอนให้กบัเดก็เลก็เพือ่ให้มพีฒันาการทีส่มวยั	

จะเห็นได้ว่า	 แนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่

ด�าเนินการนั้น	มีอยู่	2	แนวทาง	คือ	การพัฒนา

บุคลากรเพื่อเด็กเล็กทั่วไป	 และการพัฒนา

บคุลากรเพ่ือเด็กเล็กกลุ่มเฉพาะ	ทัง้นี	้บริบทของ

แต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน	 ซึ่งส่งผลต่อ																	

การด�าเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละพื้นที่											

ดงัจะเหน็ได้จากโครงการพฒันาสถานศกึษาในพืน้ที่	  

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 :	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ		 

ครูผู ้ ดูแลเ ด็กและผู ้ ดูแลเ ด็ก	 ศูนย ์พัฒนา																																	

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

จังหวัดชายแดนใต้	 ที่ถือว ่าเป็นการพัฒนา

บุคลากรเพื่อเด็กเล็กกลุ่มเฉพาะ	คือกลุ่มเด็กเล็ก

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	 ที่ประสบกับปัญหา

ทุพโภชนาการและสุขภาพฟันโดยเด็กเล็ก																						

กลุ่มเฉพาะนี้ถือเป็นแนวทางในการก�าหนดกลุ่ม	

เป้าหมายเฉพาะ	(Targeting	group)

 2.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

	 การพัฒนาทางการศึกษาต้องพัฒนาทั้ง

มิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 นอกเหนือจาก

จ�านวนเด็กเล็กที่เข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กแล้ว	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน																					
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ยังเล็งเห็นถึงความส�าคัญของคุณภาพการศึกษา

โดยก�าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ใช้มาตรฐานการศึกษา																		

(ข้ันพัฒนา)	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง					 

ส่วนท้องถิ่น	 ในการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน/การประเมนิตนเอง	(Self-	Assessment	

Report:	 SAR)	 	 โดยมาตรฐานการศึกษานี้

ประกอบด้วย	23	มาตรฐาน	94	ตัวบ่งชี้	โดยให้ใช้				  

มาตรฐานนีจ้นถงึสิน้ปีการศกึษา	พ.ศ.	2561	ทัง้นี้	

ตั้งแต่ป ีการศึกษา	 พ.ศ.	 2562	 เป็นต้นไป																												

ให้ศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่			 

ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ						

ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน/																					

การประเมินตนเอง	 (Self	-	Assessment	Report	 :	

SAR)		ทดแทนมาตรฐานการศึกษา	(ขั้นพัฒนา)	

ศูนย ์พัฒนาเด็ก เล็กขององค ์กรปกครอง																																		

ส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งการด�าเนินการตามมาตรฐานสถาน				    

พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตินี้	 เป็นไปตามมติ																

คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	2	มกราคม	2562	ได้เห็นชอบ	   

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	และ

ให ้กระทรวงศึกษาธิการร ่วมกับหน่วยงาน																													

ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	และ

กระทรวงสาธารณสุข	 ด�าเนินการตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติดังกล่าว	

	 การจดัท�ามาตรฐานน้ีจงึเป็นเครือ่งมอืใน

การประเมินคุณภาพของการด�าเนินงานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด	 มีความครอบคลุม															

ทั้งในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย	

ด้านวิชาการหลักสูตรและการจัดประสบการณ์

เรียนรู ้ส�าหรับเด็ก	 รวมถึงด้านคุณภาพของ																				

เด็กปฐมวัย	 ซึ่งแต่ละด้านมีความส�าคัญอย่างยิ่ง								

ต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ						

โดยเป็นมาตรฐานที่หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ		  

การส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถใช้

และบรูณาการการท�างานร่วมกนั	เพือ่ขบัเคลือ่น

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยสู	่														

การปฏบิตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรมและเกดิประโยชน์

สูงสุดแก่เด็กได ้	 รวมทั้งเพ่ือให้เป ็นไปตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

2560	มาตรา	54	ที่ก�าหนดให้รัฐต้องด�าเนินการ

ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองป	ี

ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 และรัฐต้อง

ด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา

ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง	 เพ่ือพัฒนา

ร่างกาย	จติใจ	วนิยั	อารมณ์	สงัคม	และสตปัิญญา

ให้สมกับวัย	โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข ้ามี																

ส่วนร่วมในการด�าเนินการด้วย

	 แม้ว่างานวิจัยหลายชิ้นจะแสดงให้เห็น

ถงึความแตกต่างของการนยิามค�าว่า	“คณุภาพ”	

ของการจัดการศึกษาปฐมวัยภายใต้ค�านิยามที่

แตกต่างนี้ก็ปรากฏองค์ประกอบบางอย่างที่

เหมือนกัน	(OECD,	2012 อ้างถึงใน	Abosede,	

2017)	 กล่าวคือ	 คุณภาพในการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยสามารถจ�าแนกได้	 2	 ประเภทคือ	

คุณภาพเชิงโครงสร้าง	 (Structural	 Quality)														

และคณุภาพเชงิกระบวนการ	(Process	Quality)	

โดยคุณภาพเชิงโครงสร้างน�ามาซึ่งป ัจจัยที่

ควบคุมได้	 เช่น	 อัตราส่วนระหว่างครูและเด็ก	

จ�านวนของเด็ก	 การศึกษา/การฝึกอบรมของ
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บุคลากร	โดยปัจจัยเหล่านี้เกิดจากระบบบริหาร

จดัการ	นโยบายและการจดัสรรทุน	ส่วนคณุภาพ

เชิงกระบวนการจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ	์

การเรียนรู้ของเด็ก	 และปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก

กับผู้ดูแลเด็ก	 และเด็กด้วยกันเอง	 ในมิติต่าง	 ๆ	

(Slot,	2018)

	 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย																				

แห่งชาตทิีไ่ด้น�ามาใช้ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	

พ.ศ.	2562	เป็นต้นไป	ประกอบด้วย	3	ด้าน	ได้แก่	

มาตรฐานด้านที่	1	การบริหารจัดการ	มาตรฐาน

ด้านที่	2	กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์	เรียนรู้	

และเล่น	 และมาตรฐานด้านท่ี	 3	 คุณภาพเด็ก

ปฐมวัย	 อาจกล่าวได้ว่า	 มาตรฐานด้านที่	 1																			

การบริหารจัดการ	 เป็นการประเมินคุณภาพ																	

เชิงโครงสร้าง	 ส่วนมาตรฐานด้านที่	 2	 กระบวนการ			

ดูแลจัดประสบการณ์	 เรียนรู ้	 และเล่น	 และ

มาตรฐานด้านที่	 3	 คุณภาพเด็กปฐมวัยเป็น																	

การประเมินคุณภาพเชิงกระบวนการ	

 3. บทสรุป

	 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็น

ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในการให้				 

บริการสาธารณะด้านการศึกษาแก่ประชาชน	

ทัง้น้ี	กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่มหีน้าท่ีในการ				

สนับสนุนและส ่งเสริมให ้องค ์กรปกครอง																								

ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมี		

ประสทิธภิาพ	ส�าหรบัการส่งเสรมิและพฒันาเดก็

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น	 ได้ด�าเนินการ	 4	 แนวทาง	 ได้แก่																												

การจัดสรรงบประมาณ	 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

การพัฒนาคุณภาพบุคลากร	 และการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโดยการด� า เนินการทั้ ง																																	

4	แนวทางนี้จะน�าไปสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี

คุณภาพ	 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย

ทั้งร่างกาย	สังคม	อารมณ์	จิตใจ	และสติปัญญา	

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	พ.ศ.	2560

	 การพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้	 ด�าเนินการ

สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 54	 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ																

20	ปี	(พ.ศ.	2561	–	2580)	ด้านการพัฒนาและ

เสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์   โดยมุง่เน้น

การพัฒนาคน เชิ งคุณภาพในทุ กช ่ ว งวั ย																														

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบับท่ี	12				 

(พ.ศ.	2560	–	2564)	ยุทธศาสตร์ที่	1	การเสริมสร้าง			

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 	 และแผน																																

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	–	2579	นอกจากนี้		  

การพัฒนาเด็กปฐมวัยยังมีความสอดคล้องกับ

อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็	(Convention	on	the	

Rights	of	the	Child)	และเป้าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	

Goals	:	SDGs)	ในเป้าหมายที่	4	การศึกษาที่มี

คุณภาพ	(Quality	Education)	ที่กล่าวว่า	“สร้าง			 

หลกัประกนัแก่เดก็ชายและเดก็หญงิทกุคนให้เข้าถงึ				 

การพฒันา	การดแูล	และการจดัการศกึษาระดบั

ก่อนประถมศกึษาส�าหรบัเดก็ปฐมวยัทีม่คีณุภาพ	

ภายในปี	2573	เพือ่ให้เด็กเหล่านัน้มคีวามพร้อม

ส�าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา”

	 การส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้																			

ถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเพราะ

เป็นการลงทุนที่ต้นทางของชีวิตมนุษย์ที่จะให	้					
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ผลตอบแทนในภายหลงั	คุม้ค่ามากกว่าการลงทนุ

ในช่วงอืน่	ๆ 	ของชวิีตทีจ่ะให้ผลตอบแทนน้อยกว่า	

ดังนั้น	 รัฐจึงควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนา																								

เด็กปฐมวัยในฐานะการสร้างทุนมนุษย์	 เพื่อประโยชน	์	 

ต่อตัวเด็กเอง	 และประโยชน์ต่อประเทศชาติ							

ในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต	อีกทั้ง					

สร้างความเสมอภาคทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
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มหาดไทยกับการใส่ใจดูแลผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

	 เป็นที่ทราบกันดีอยู ่แล้วว่า	 การดูแล	

รกัษา	กฎระเบยีบ	เรือ่งงานก่อสร้าง		งานควบคมุ

ตรวจสอบอาคาร	 รื้อถอนดัดแปลงอาคาร																						

เพื่อให้การพัฒนาเมือง	การพัฒนาประเทศ		เป็นไป		

ด้วยความเรยีบร้อย	คือภารกจิหน้าที	่“บ�าบัดทกุข์ 

บ�ารุงสุข”	ของกระทรวงมหาดไทย	 	 โดยมีกรม

โยธาธิการและผังเมือง	 รับหน้าที่	 งานออกแบบ

ก่อสร้างและควบคุมอาคาร	 เป็นนายช่างของ

แผ่นดิน	 สร้างและพัฒนาเมืองให้เป็นระเบียบ

ปลอดภัย	 	 มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน									

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รวมท้ังระบบป้องกัน																

ภัยธรรมชาติ	 	 ออกกฎหมายควบคุมอาคาร																															

ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย		   

ใ น อ า ค า ร 	 ใ ห ้ บ ริ ก า ร อ อ ก แ บ บ ค ว บ คุ ม																																																									

การก่อสร้างอาคารต่างๆ	 รวมถึงบูรณะซ่อมแซม																																								

ให้บริการตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง	 และให้ค�าปรึกษา		  

ด้านช่าง		และรวมถงึงานด้านการวางผงัเมอืง	คอื	

การวางและจัดท�าผังเมือง	 รับฟังความเห็นจาก

คนในชุ มชนและหน ่ วย ง าน ท่ี เ กี่ ย วข ้ อ ง																																

เพื่อก�าหนดสีผังเมืองว่าตรงไหนสร้างอะไรได้	

สร้างอะไรไม่ได้	 และจัดรูปที่ดินให้เป็นระเบียบ																					

วางผังประเทศ		ผังจังหวัด	ผังเมืองรวม	ผังเมือง

เฉพาะ	และผังพัฒนาพื้นที่	เพื่อให้สอดคล้องกับ

การพัฒนาประเทศ	 	 โดยมีการให้ความรู้ไปยัง

ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง		เพือ่ช่วยกนัท�าให้บ้านเมอืง												

น่าอยู่ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีความสุข	

	 เพือ่สร้างความสขุในการอาศยัอยูร่่วมกนั

ในสังคม	 	 จึงจ�าเป็นต้องมีกฎ	 กติกา	 เพราะ

นอกจากความหลากหลายของคนแต่ละช่วงวัย	

ต่างชาติ	 ต่างภาษา	 แล้วในบรรดาคนท้ังหลาย

เหล่านี้ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซ่ึงเป็น	 ผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพและคนชรา	 ได้ใช้บริการในอาคาร

ต ่างๆอีกด ้วย	 หากขาดซ่ึงการใส ่ ใจ ดูแล																																	

ออกกฎหมายมาบังคับใช้		เขาเหล่านั้นจะขาดสิทธิได้รับ    

สิ่ งอ�านวยความสะดวกอันเป ็นสาธารณะ															

สร้างความไม่เท่าเทียมกันในสังคม	 	 กระทรวง

มหาดไทยได้มกีฎกระทรวงเพือ่ก�าหนดสิง่อ�านวย

ความสะดวกในอาคารส�าหรับผู ้ พิการหรือ

ทุพพลภาพและคนชรา	 พ.ศ.	 2548	 	 ให้ความ

ส�าคัญกับการควบคุมอาคาร	 โดยก�าหนด																										

รายละเอียดเกี่ยวกับ	 	 ป้ายแสดงสิ่งอ�านวย																			

ความสะดวก		ทางลาดและลิฟต์	บนัได	ทีจ่อดรถ																				

ทางเข้า	ทางเดิน	ทางเชื่อม		ประตู	ห้องส้วม		พื้นผิว	   

ต่างสัมผัส		โรงมหรสพ	หอประชุม	และโรงแรม		

	 ปัจจบัุนมผีูพ้กิารในประเทศไทยเพิม่สงูขึน้		   

จากสาเหตตุ่างๆ	ผลของความพกิารส่งผลกระทบ

และเกิดป ัญหาทั้งต ่อประเทศชาติและต ่อ																									
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ผูพ้กิารเองตัง้แต่ระดบัปานกลางถึงรนุแรงในช่วง	

10	 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยให้ความส�าคัญต่อ														

การพัฒนาคุณภาพชวีติผูพ้กิาร	ด้วยการจดัท�าแผน		   

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแห่งชาติมาแล้วถึง																

4	ฉบับ	ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่	5		พ.ศ.	2560	–	

2564	 	 จึงสมควรท่ีจะได้มีการปรับปรุงแก้ไข																	

กฎกระทรวงก�าหนดสิ่งอ�านวยความสะดวก																			

ในอาคารส�าหรบัผูพิ้การหรือทุพพลภาพและคนชรา 

พ .ศ .  2548  ใ ห ้ เ หม าะสมกั บ ยุ ค สมั ยที่

เปลี่ยนแปลงไป

 แ น ว ท า ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก ้ ไ ข                                     

กฎกระทรวงก�าหนดสิ่งอ�านวยความสะดวก                  

ในอาคารส�าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและ

คนชรา พ.ศ. 2548

 ปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่

หลายประเภท	 ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวยังไม่

ครอบคลุมถึงประเภทและขนาดของอาคาร
ตลอดจนสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัคนพกิาร	
ผูส้งูอายไุด้อย่างสมบูรณ์	และเพือ่เป็นการรองรบั
การใช ้ชีวิตและการเข ้าร ่วมกิจกรรมต่างๆ																														
ในสังคมของคนพิการ	ผู้สูงอายุ	และทุกคนในสังคม     
ให้สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้กรมโยธาธกิาร	   
และผังเมืองจึงได้ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง																
ดังกล่าวโดยอาศัยตามหลักการออกแบบของ	
Universal	 Design	 หรือ	 UD	 เพื่อเป ็น																																	
การออกแบบส�าหรับทุกคนในสังคมให้สามารถใช	้		 
สิ่งอ�านวยความสะดวกร่วมกันได้และไม่เป็น																								
การเลอืกปฏบิตั	ิโดยมรีายละเอยีดการปรบัปรงุแก้ไข	
ดังนี้

	 1.	เพิ่มเติมประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มี

สิ่งอ�านวยความสะดวก	ได้แก่	

	 (1)		อาคารที่ให้บริการสาธารณะ	 เช่น		

โรงมหรสพ	หอประชุม	โรงแรม	สถานศึกษา	หอสมุด		  

อาคารประกอบของสนามกีฬากลางแจ้งหรือ

สนามกฬีาในร่ม		ตลาด		ห้างสรรพสนิค้า	 ศนูย์การค้า	   

สถานบริการ	 ฌาปนสถาน	 ศาสนสถาน

พิพิธภณัฑสถาน	สถานขีนส่ง	เช่น	สถานรีถ	สถานี

รถไฟ		สถานรีถไฟฟ้า	ท่าเทียบเรือ	ท่าอากาศยาน	

เป็นต้น

	 (2)		สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล	 เช่น	 โรงพยาบาล	 ศูนย์บริการ

สาธารณสุข	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

ศูนย์บริการคนพิการ	 ศูนย์บริการผู้สูงอายุ	 และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เป็นต้น

	 (3)		อาคารที่ท�าการของราชการ	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจ	องค์กรของรัฐ

ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย	

	 (4)		ส�านกังานอาคารอยูอ่าศยัรวมหอพกั

อาคารชุดที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ	่				

ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง	ฉบับที่	55	(พ.ศ.	

2543)	ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร	พ.ศ.	2522

	 (5)	 อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคาร

พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่

ส�าหรับประกอบกจิการต้ังแต่สองร้อยตารางเมตร

ขึ้นไป

	 (6)	 สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิงตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง

	 (7)	 อาคารชนิดหรือประเภทตามท่ี

รฐัมนตรโีดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการควบคมุ

อาคารประกาศก�าหนด
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ใหสามารถใชสิ่งอํานวยความสะดวกรวมกันไดและไมเปนการเลือกปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงแกไข 
ดังนี้ 
 ๑. เพ่ิมเติมประเภทอาคารท่ีตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก  
 (๑)อาคารท่ีใหบริการสาธารณะ เชน โรงมหรสพ หอประชมุ โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด 
อาคารประกอบของสนามกีฬากลางแจงหรือสนามกีฬาในรมตลาด  หางสรรพสิ นคาศูนยการคาสถานบริการ 
ฌาปนสถาน ศาสนสถานพิพิธภัณฑสถาน สถานีขนสง เชน สถานีรถ สถานีรถไฟสถานีรถไฟฟา ทาเทียบเรือ 
ทาอากาศยาน เปนตน 
 (๒) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล เชนโรงพยาบาล ศูนยบริการ
สาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนตน ศูนยบริการคนพิการ ศูนยบริการผูสูงอายุ และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 (๓) อาคารท่ีทําการของราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคกรของรัฐท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  
 (๔) สํานักงานอาคารอยูอาศัยรวมหอพักอาคารชุดท่ีมีลักษณะเปนอาคารขนาดใหญ ตามท่ี
กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๕)อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงท่ีมีพ้ืนท่ีสําหรับ
ประกอบกิจการตั้งแตสองรอยตารางเมตรข้ึนไป 
 (๖)สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
 (๗)อาคารชนิดหรือประเภทตามท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ประกาศกําหนด 
 
 
 
 

 

 
 
 

ประเภทอาคารที่เพิ่มเติมจากเดิม

2.		ปรับแก้ไขเรื่องพื้นต่างระดับ

	 (1)	 ระดับพื้นหากมีความต่างระดับกัน

เกิน	13	มม.	ให้มีทางลาด

	 (2)	หากมคีวามต่างระดบักนัตัง้แต่	6.4	มม. 

แต่ไม่เกิน	13	มม.	ต้องปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกัน     

ให้มีอัตราส่วนความชัน	1:2

3.	แก้ไขระยะทางลาด

	 ใช ้อัตราส ่วนความชันไม ่เกิน	 1:12																				

ความยาวในแนวราบช่วงละไม่เกิน	9	เมตร	และให้มี		 

ชานพักยาวไม่น้อยกว่า	 1.50	 เมตร	คั่นระหว่าง

แต่ละช่วงของทางลาดที่ระยะในแนวราบไม่เกิน	

9	เมตร	ความกว้างสุทธไิม่น้อยกว่า	90	เซนติเมตร

และด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิว

ของทางลาดไม่น้อยกว่า	15	เซนติเมตร	

4.	ปรับขนาดลิฟต์

	 ปรับขนาดของห้องลิฟต์ต้องมคีวามกว้าง

ไม่น้อยกว่า	 1.35	 เมตร	 ยาวไม่น้อยกว่า	 1.40	

เมตร	 และสูงไม่น้อยกว่า	 2.30	 เมตรและช่อง

ประตูลิฟต์ความกว้างสุทธิไม ่น ้อยกว่า	 90	

เซนติเมตร

5.	ปรับแก้ไขการออกแบบบันได

	 ปรับการออกแบบให้ลูกตั้งบันไดเป็น								

ช่องโล่งได้	 แต่ต้องยกขอบลูกนอนด้านในสูง																	

ไม่น้อยกว่า	5	เซนติเมตร
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7.	ปรับแก้ไขจ�านวนห้องพักในโรงแรม

	 (1)	 เพิ่มจ�านวนห้องพักท่ีมีสิ่งอ�านวย

ความสะดวกของโรงแรมให ้มีทุกชั้นชั้นละ																									

1	ห้อง		

	 (2)	 กรณีที่โรงแรมเป็นอาคารชั้นเดียว														

ให้มห้ีองพกัทีม่สีิง่อ�านวยความสะดวก	1	ห้อง	ต่อ

จ�านวนห้องพัก	10	ห้องโดยเพิ่มห้องพัก	1	ห้อง	

ต่อจ�านวนห้องพักทุกๆ	10	ห้อง	

8.	ปรับแก้ไขจ�านวนที่นั่ง

	 ส�าหรับวีลแชร ์ 	 (wheelchair)	 ใน																						

โรงมหรสพหรือหอประชุม

	 ห า ก ไ ด ้ รั บ ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก ้ ไ ข																																			

กฎกระทรวงฉบับนี้	 	 การก�าหนดสิ่งอ�านวย				

ความสะดวกในอาคารส�าหรบั																				

ผู ้พิการหรือทุพพลภาพและ			

คนชรา	 พ.ศ.	 2548	 กับ

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข		

กฎกระทรวงก�าหนดสิ่งอ�านวย	   

ความสะดวกในอาคารส�าหรบั

ผู ้พิการหรือทุพพลภาพและ

คนชรา	 พ.ศ.	 2548	 จะเป็น				

การสร ้างความสุขในการอาศัย              

6.	ปรับเพิ่มจ�านวนที่จอดรถ
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อยู่ร่วมกันของสังคม	 ไม่เพียงแม้แต่คนไทย	 แต่ยังรวมถึง			

ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย	 และรับบริการ										

ได้อย่างเท่าเทียม	 ซึ่งข้อส�าคัญ	 เมื่อมีการปรับ

แก้ไขกฎกระทรวงแล้ว	 จะต้องให้การบังคับใช้

กฎหมายเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้จรงิอย่างเป็นรปูธรรม
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