


	 งานราชการทุกอย่าง	 ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่	 ง่ายหรือยาก	ย่อมมีความสำาคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกัน

ทั้งสิ้น	อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขา	ย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน	เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่.	ข้าราชการ	

ทุกคน	 ทุกฝ่าย	 ทุกระดับ	 จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน	 หากต้องพิจารณาให้เห็นความสำาคัญของกันและกัน	 

แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน	ด้วยความเป็นมิตร	ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน	และด้วยความเมตตาปรองดองกัน.	

งานของแผ่นดินทุกส่วน	 จักได้ดำาเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน	 	 และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์คือความเจริญ

มั่นคง	ให้เกิดแก่บุคคล	แก่งาน	และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง

พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาคารเฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่		๓๑		มีนาคม		พุทธศักราช		๒๕๕๕



“เจ้าคุณ อำานาจอยู่ท่ีราษฎรเช่ือถือ

ไม่ใช่อยู่ท่ีพระแสงราชศัสตรา จะไปอยู่ท่ีไหนก็ตาม

ถ้าเจ้าคุณทำาให้ราษฎรเชื่อถือด้วยความศรัทธาแล้ว    ไม่มีใครถอดเจ้าคุณได้ แม้ในหลวง เพราะท่าน

ก็ทรงปรารถนาให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกัน”

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาดำารงราชานุภาพ

องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย



ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

นายจารุพงศ์	เรืองสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายวิสาร	เตชะธีราวัฒน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายประชา	ประสพดี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย



นายวิบูลย์	สงวนพงศ์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายประภาศ	บุญยินดี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน

นายภาณุ	อุทัยรัตน์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการพิเศษ

นายจรินทร์	จักกะพาก
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชน
และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายแก่นเพชร	ช่วงรังษี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหาร

หม่อมหลวงปนัดดา	ดิศกุล
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
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คำานิยม

 ในฐานะท่ีเคยรับราชการกระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่ต�าแหน่งปลัดอ�าเภอ นายอ�าเภอ จนได้รับพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้มาด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยในครัง้นี ้ได้รบัรูถ้งึความล�าบาก ความทุม่เท 

เสียสละในการท�างานของฝ่ายปกครอง และรู้สึกถึงคุณค่า ความภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นราชสีห์ที่เป็นเสาหลัก

ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนมาโดยตลอด คนมหาดไทยถือว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก  

เพราะคนมหาดไทยจะต้องมีความอดทนจากแรงกดดันในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาอุปสรรคในทุกรูปแบบ 

เฉกเช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยท่ีได้รับการสถาปนาต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ จนถึงปัจจุบันมีอายุครบ  

๑๒๐ ปี ย่อมต้องผ่านร้อนผ่านหนาวจากแรงกดดันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และต้องปรับตัวให้ทันกับ 

ยุคสมัยปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัฒน์อยู่ตลอดเวลา

 ในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ๑๒๐ ปี และเป็นการเทิดพระเกียรติในวาระครบรอบ 

๑๕๐ ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ผู้เป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวง

มหาดไทย กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ ๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงประวัต ิ

ความเป็นมาของการปกครองไทยในมุมมองทางประวัติศาสตร์ บุคคล สถานที่ และนานาทัศนะของคนมหาดไทย  

รวมถงึการสะท้อนให้เห็นถึงภาพท่ีมกีระทรวงมหาดไทยเป็นเสาหลกัของบ้านเมอืง ในการบรหิารราชการแผ่นดนิตัง้แต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน

 กระทรวงมหาดไทย ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานจัดท�าหนังสือเล่มนี้  

ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ ๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย จะเป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญทาง 

การบรหิารราชการไว้ให้อนชุนรุน่หลงัได้ศกึษาเรยีนรูต่้อไป พร้อมทัง้ขอเป็นก�าลงัใจให้คนมหาดไทยร่วมแรงร่วมใจกัน

สานต่อภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข ประชาชนอย่างเข็มแข็ง และช่วยกันเป็นพลัง 

ขับเคลื่อนให้ประเทศชาติอันเป็นท่ีรักของเราทุกคน มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้าวัฒนาสถาพรสืบต่อไปอีกนาน 

เท่านาน

 

  

	 	 นายจารุพงศ์	เรืองสุวรรณ

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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คำานำา

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการ ตั้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  

๑ เมษายน ๒๔๓๕ และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ด�ารงต�าแหน่ง

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นพระองค์แรก   

 กระทรวงมหาดไทย เป็นกระทรวงใหญ่มอี�านาจหน้าทีบ่�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ แก่ประชาชน และความมัน่คงของ

ประเทศ การใดที่จะเป็นความสุขแก่ประชาชน คนมหาดไทยก็ต้องท�านุบ�ารุงส่งเสริมให้มีความสุขยิ่งขึ้น การใด 

ทีจ่ะเป็นความทกุข์กจ็ะขจดัปัดเป่าให้พลนัสญูหายไป หากย้อนประวตัคิวามเป็นมาแล้วพบว่าการทีก่ระทรวงมหาดไทย

ได้ยืดหยัดอย่างมั่นคง มีวิวัฒนาการเป็นกระทรวงที่เข้มแข็งสถิตสถาพรมายาวนานเป็นเวลา ๑๒๐ ปี ในทุกวันนี้ 

ก็เพราะข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทั้งในอดีต ปัจจุบัน ได้เสียสละทั้งแรงใจ แรงกาย ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ

ปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงได้เห็นความก้าวหน้าของกระทรวงมหาดไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้

โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระองค์ได้

ทรงวางรากฐานการปกครองที่เป็นแบบอย่างในการท�างานและการด�าเนินชีวิตให้แก่คนมหาดไทยไว้แล้วเป็นอย่างดี

 ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทย ครบรอบการสถาปนา ๑๒๐ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี ๒๕๕๕ เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระคุณแห่งองค์ปฐมเสนาบด ี

กระทรวงมหาดไทย ในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ รวมถึงการศึกษาพิจารณาทบทวนบทบาทหน้าที่ในอดีตจนถึง

ปัจจุบันของกระทรวงมหาดไทย เพื่อน�ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติ  

และจัดท�าหนังสือ ๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ส�าคัญให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เข้าใจ

เรื่องราวในอดีตของกระทรวงมหาดไทย บริบทการเปลี่ยนแปลงจากยุค สู่ยุค โดยจะเป็นการร้อยเรียงประวัติศาสตร์

กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เริ่มสถาปนา วิวัฒนาการในแต่ละช่วงสมัยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ข้อคิดส�าคัญของ

ผูท้รงคุณวฒุทิีไ่ด้ร่วมกนัถ่ายทอดประสบการณ์แนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานมหาดไทยและสนบัสนนุการ

พฒันาประเทศชาตใิห้ก้าวหน้าต่อไปตามยคุสมยัและบรบิทของสงัคมไทย รวมถงึการสะท้อนภาพภารกจิของกระทรวง

มหาดไทยในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข แก่ประชาชน 

 ในนามกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคณุผู้ทรงคณุวฒุใินกระทรวงมหาดไทยทกุท่านและหน่วยงานราชการต่างๆ 

รวมถึงรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้จนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

และขอเป็นก�าลังใจให้คนมหาดไทยทุกท่านได้มุ่งมั่นสานต่อภารกิจตามพระปณิธานขององค์ปฐมเสนาบดีกระทรวง

มหาดไทย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

   

   นายวิบูลย์	สงวนพงศ์

		 	 	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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คำานิยม		 	

คำานำา	

รำาลึกประวัติศาสตร์กระทรวงมหาดไทย	 ๙

  •	 การปกครองไทยสมัยโบราณ  ๑๐
	 	 •	 สภาพเมื่อแรกสถาปนากระทรวงมหาดไทย ๑๕
	 	 •	 ความยากเมื่อแรกตั้งกระทรวงมหาดไทย ๓๙
	 	 •	 วินิจฉัยเรื่อง ค�าว่า “มหาดไทย”  ๔๓
	 	 •	 ตราประจ�ากระทรวงมหาดไทย  ๕๗

องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย	สมเด็จฯ	กรมพระยาดำารงราชานุภาพ	 ๖๔

	 	 •	 พระประวัติ ๖๕	
	 	 •	 เสนาบดี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   ๗๑
	 	 •	 ทูลฉลองและปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ๘๗
	 	 •	 วิวัฒนาการของกระทรวงมหาดไทย ๙๗

หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย ๑๑๕

  •	 ส�านักงานรัฐมนตรี ๑๑๖
	 	 •	 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๑๘
	 	 •	 กรมการปกครอง ๑๒๒
	 	 •	 กรมการพัฒนาชุมชน ๑๓๒
	 	 •	 กรมที่ดิน ๑๓๘
	 	 •	 กรมโยธาธิการและผังเมือง ๑๔๒
	 	 •	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑๔๙
	 	 •	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๕๒
	 	 •	 การไฟฟ้านครหลวง ๑๕๖
	 	 •	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๑๖๑
	 	 •	 การประปาส่วนภูมิภาค ๑๖๗
	 	 •	 การประปานครหลวง ๑๗๑
	 	 •	 องค์การตลาด ๑๘๑

สารบัญ
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วิวัฒนาการศาลากลางจังหวัด		 ๑๘๖

เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง...๑๒๐	ปี	กระทรวงมหาดไทย ๒๐๘  

	 •	 ๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย โดย ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ๒๑๒
	 •	 จากอดีต...สู่ปัจจุบันของมหาดไทย โดย นายประยูร พรหมพันธุ์ ๒๑๕
 •	 ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง ๒๒๙

๑๑	องค์ความรู้	:	คนมหาดไทยกับการบำาบัดทุกข์	บำารุงสุข	 ๒๓๗

	 •	 โอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทย  ๒๓๘
	 •	 กรมการปกครอง พัฒนาระบบงาน น�ารอยยิ้มสู่ประชาชน ๒๕๓
   โดย กรมการปกครอง
	 •	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข ๒๖๐
   โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	 •	 มหาดไทยกับการ “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๖๕
	 •	 กรมการพัฒนาชุมชน : ๕๐ ปี ของการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข ๒๖๙
   โดย กรมการพัฒนาชุมชน 
	 •	 กรมโยธาธิการและผังเมือง กับการพัฒนาประเทศ ๒๘๐
   โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
	 •	 กรมที่ดินสู่การบริการที่เป็นเลิศ ๒๘๕
   โดย กรมที่ดิน
	 •	 ๑ ทศวรรษ ปภ. จากอดีตถึงปัจจุบัน...สู่การจัดการภัยพิบัติเชิงรุก ๒๙๙
   โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	 •	 การประปานครหลวงกบัการบ�าบัดทุกข์ บ�ารงุสขุ ๓๐๖
   โดย การประปานครหลวง
	 •	 ทศิทางมุง่สูอ่งค์กรท่ีเป็นเลศิของการประปาส่วนภมูภิาค ๓๑๑
   โดย การประปาส่วนภูมิภาค
	 •	 องค์กรแห่งปัญญาด้านการค้าชุมชน ๓๑๙
  โดย องค์การตลาด

คติธรรมและแนวคิดสำาคัญบางประการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาดำารงราชานุภาพ	 ๓๒๓

ภาคผนวก

	 •	 ค�าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะท�างานจัดกิจกรรม
  เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี
	 •	 คณะท�างาน
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การปกครองไทยสมัยโบราณ*

*คัดจากหนังสือ ๑๐๐ ปี กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัฒนาการพิมพ์, ๒๕๓๕

 เป็นที่รับรองกันทั่วไปแล้วว่าชนชาวไทยต้ังแต่โบราณกาลเมื่ออพยพจากประเทศจีนมาทาง

ใต้นั้นชั้นแรกคงจะได้มาตั้งภูมิล�าเนาอยู่ในท้องถิ่นลุ่มแม่น�้าโขง และข้างเหนือปลายแม่น�้าเจ้าพระยา

เป็นส่วนมาก และมีดินแดนของชนชาติอื่นอยู่สองข้าง คือข้างฝ่ายตะวันตกเป็นบ้านเมืองของพวก

มอญ ฝ่ายตะวันออกเป็นเมืองของพวกขอมหรือเขมร การปกครองชั้นสมัยดึกด�าบรรพ์เมื่อพวกที่

อพยพมานั้นเป็นใหญ่อยู่โดยล�าพังก็ดี หรือในสมัยมอญมีอ�านาจเข้ามาครอบง�านั้น แม้จะมีหนังสือ

ต่างๆ พรรณนาไว้บ้างก็ดี แต่ยากที่จะยึดถือว่ามีการปกครองฝ่ายพลเรือนอย่างไรให้เป็นหลักฐานที่

จะสอบสวนยนืยนัได้แน่นอน เพราะเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปีมาแล้วและยงัไม่มหีนงัสอืไทย เพราะฉะนัน้ 

ลักษณะการปกครองประเทศไทยชั้นสมัยโบราณเมื่อลาวยังเป็นใหญ่อยู ่โดยล�าพังก็ดี หรือใน 

ชั้นเมื่อมอญเข้ามามีอ�านาจครอบง�าก็ดี จะเป็นอย่างไรเป็นการเหลือวิสัยที่จะค้นคว้าให้ได้หลักฐาน

แน่นอน คงได้ความตามที่พึงจะสันนิษฐานได้แต่เพียงว่า แรกมาตั้งภูมิล�าเนาเป็นบ้านเมืองขึ้นใหม่ใน

แว่นแคว้น ๑๒ เจ้าไทย แล้วพากันหาที่ตั้งภูมิล�าเนาต่อลงมาทางใต้จนถึงแขวง ๑๒ ปันนาและ 

ลานช้างทางเชียงราย เชียงใหม่ และมีบางพวกเลยลงมาจนถึงแดนเมืองสุโขทัย ลพบุรี ตลอดจนถึง

เมืองอู่ทองตั้งแต่สมัยเมื่อพวกมอญยังปกครองทางฝ่ายเหนือและพวกขอมยังปกครองอยู่ทางฝ่ายใต้ 

มจี�านวนไทยทัง้ทีอ่พยพมาและมาเกดิขึน้ใหม่มากขึน้เป็นล�าดบั ครัง้ถงึสมยัเมือ่อ�านาจมอญและขอม

เสือ่มลงด้วยกนั พวกไทยทีล่งมาตัง้บ้านเมอืงแขวงเชยีงราย เชยีงใหม่พากนัตัง้เป็นอสิระขึน้ก่อน แล้ว

พวกทีล่งมาตัง้อยูใ่นแขวงสโุขทยักต็ัง้เป็นอสิระขึน้ตาม แล้วสร้างเมอืงเชยีงราย เชยีงใหม่ เมอืงสุโขทัย 

เป็นราชธานี ปราบปรามพวกขอมขยายอาณาเขตลงมาเมืองลพบุรี ไทยที่มาตั้งอยู่เป็นอิสระอยู่เมือง
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 ถึงหากว่าประเทศไทยในสมยัแต่โบราณมาจนถงึ

สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นสมัยที่บ้านเมืองยังตั้งเป็นหมู่เป็น

เหล่ายังรวบรวมกันไม่ได้เป็นปึกแผ่น เพราะเป็นสมัยที่มี

การรบพุง่ฆ่าฟันกนัเพือ่ชงิอ�านาจชงิบ้านเมอืงในระหว่าง

พวกไทยกันเองบ้าง มีการศึกสงครามกับต่างประเทศ 

ดังเช่น เขมร มอญ พม่าบ้าง และฐานะการของประเทศ

ทัง้หลายในโลกนีก้�าลงัเปลีย่นแปลงตามยคุตามสมยัท่ัวไป 

พระมหากษัตริย์ของชาติโดยผู้เป็นประมุขของชาติ  

ก็คงจะได้จัดการปกครองและมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

มาแล้วบ้างตามสมควรแก่กาลสมัย แต่เพราะว่าสมัยนั้น

ยังไม่มีหนังสือไทย ถึงเมื่อมีแล้วก็ไม่มีทางพิมพ์ออกให้

แพร่หลาย จึงยากที่เราท่านจะทราบความจริงได้ชัดเจน

แน่นอนเป็นหลักฐาน แต่ถึงเช่นนัน้กด็ ียงัพอมเีค้าพอเชือ่

ได้ว่า ลักษณะการพลเรือนแต่โบราณจัดเป็น ๔ แผนก  

เรยีกว่า เวยีง วงั คลงั นา หรือรวมกันว่า “จตุสดมภ์”  

แปลว่าหลักทั้ง ๔ ลักษณะที่จัดระเบียบการฝ่ายพลเรือน

เป็น ๔ แผนกนัน้ สนันษิฐานว่า จะเป็นต�ารามาแต่อนิเดยี

ด ้วยประเทศอื่นที่ ใกล ้เคียงกัน พม่าก็ ดี เขมรก็ดี  

ตลอดจนชวามลายู แบ่งเป็น ๔ แผนก ท�านองเดียวกัน

ทั้งนั้น ไทยเราคงได้แบบมาจากพวกขอม เขตที่แบ่งเป็น 

๔ แผนกนั้น บางทีจะเอาหลักทางทหารมาใช้นั่นเอง คือ 

ให้เสนาบดีผู ้เป็นหัวหน้าจตุรงคเสนาท�าการพลเรือน

คนละแผนก คือ

 เสนาบดีกรมเวียง เป็นพนักงานปกครองท้องที่ 

รักษาสันติสุข บังคับบัญชาบรรดาไพร่บ้านพลเรือนเม่ือ

อยู่ในท้องที่ถิ่นฐานภูมิล�าเนาของตนทั่วไป

 เสนาบดีกรมวงั เป็นหวัหน้าในพระราชส�านกั และ

เป็นเจ้ากระทรวงยุติธรรมด้วย จึงมีนามว่า “ธรรมาธิกรณ์” 

อนัเหตทุีก่ระทรวงวงัจะได้ว่าการยตุธิรรมด้วยนัน้ เพราะ

ประเพณีโบราณถือเป็นคติเหมือนกันหมดทุกประเทศ 

พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู ้ที่ประทานยุติธรรมแก่ไพร่ฟ้า

ข้าแผ่นดิน เป็นผู้ทรงบัญญัติความประพฤติของราษฎร 

สุโขทัยสามารถแผ่อาณาเขตได้กว้างใหญ่ไพศาล จนได้

เป็นเจ้าของประเทศไทยสืบมา จึงได้เค้าว่าเมืองสุโขทัย

เป็นปฐมราชธานีแห่งประเทศไทยในราว เมื่อ พ.ศ. 

๑๘๐๐ เป็นต้นมา ส่วนหลักการปกครองทั่วไปนั้น  

แม้จะไม่มหีลกัฐานอย่างไร แต่สงัเกตดเูท่าทีไ่ด้ความจาก

หลกัศลิาจารกึครัง้พระเจ้าขนุรามค�าแหงและหนงัสือบ้าง 

ปรากฏว่าอปุนิสยัชนชาตไิทยรกัอสิระของชาตติัง้แต่ต้นมา 

ไม่อยากอยู่ในอ�านาจชนชาติอื่น เมื่อได้มาครอบครอง

ประเทศไทยแล้ว แม้ในสมัยต่อมาต้องตกทุกข์ได้ยาก 

โดยพวกเดียวกันแย่งชิงอ�านาจกันเองก็ดี หรือโดยมี

ชนชาติอื่นมีก�าลังมากกว่าเข้ามาย�่ายีบางคราว จนถึง 

บ้านแตกเสยีบ้านเมอืงยบัเยนิกย็งัพยายามแม้จนเอาชวีติ

แลกกอบกูอ้สิระของชาตกิลบัคนือกีทุกครัง้ ปรากฏมาใน

เรื่องนี้เป็นหลักฐานมั่นคง

 วิธีการปกครองของประเทศไทยแต่เดิมมา  

มีเค้าเงื่อนปรากฏแต่เพียงว่ามีต่างกันเป็น ๒ ลัทธิ คือ 

การปกครองของพวกลาวที่อพยพลงมา ถือว่าพระเจ้า

แผ ่นดินเป ็นบิดาของประชาชน จึงปรากฏค�าว ่า  

“พ่อครวั” หมายความว่าผูป้กครองครวัเรอืนหลายๆ พวก

รวมกันเป็นบ้าน อยู่ในปกครองของพ่อบ้านหลายบ้าน

รวมเป็นเมืองอยูใ่นปกครองของ “พ่อเมอืง” ถ้าเป็นเมอืง

ประเทศราช เจ้าเมืองเป็น “ขุน” ดังน้ี จึงเป็นว่าวิธี

ปกครองอย่างบิดาปกครองบุตร และการปกครองตาม

ประเพณีขอมนั้นเป็นลัทธิถือตามชาวอินเดีย สมมติว่า

พระเจ้าแผ่นดนิเป็นพระโพธสิตัว์ พระอศิวร พระนารายณ์

แบ่งภาคลงมาครองโลก แม้ลัทธิการปกครองของลาว 

และไทยจะต่างกนัเช่นว่ามาน้ีแล้วกด็ ีแต่ไทยฉลาดในการ

ประสานประโยชน์ จงึปรบัปรงุใช้วิธปีกครองประเทศไทย

ประสานกั้นทั้ง ๒ วิธีต่อมา และถึงหากว่าภายหลังจะมี

จีน และชนต่างชาติอ่ืนๆ เข้ามาอาศัยท�ามาหากินอยู่ใน

ประเทศไทยมากขึน้กด็ ีไทยใช้คณุวฒุปิระสานให้ร่วมเป็น

คนไทยได้ต่อมาจนกาลบัดนี้
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เมื่อราษฎรมีคดีด้วยเบียดเบียนแก่งแย่งกัน ใครน�าความ

มากราบทูลพระเจ้าแผ่นดินๆ เป็นผู้ซึ่งจะชี้ว่าผู้ใดผิด  

และบังคับให้ต้องรับโทษตามสมควรแก่ความผิดนั้น 

พระเจ้าแผ่นดินซึ่งทรงปกครองพระราชอาณาเขตกว้าง

ขวางก็พ้นวิสัยซึ่งทรงปฏิบัติได้ แม้เช่นน้ันบางพระองค ์

ดังเช่นพระเจ้ารามค�าแหงมหาราชก็พอพระราชหฤทัย 

จะประพฤติ จึงผูกกระดึงท่ีประตูพระราชวัง เพื่อให้

ราษฎรมาสั่นกระดึงถวายฎีกาได้ แต่ก็ได้ประโยชน์แก่

ราษฎรที่อยู่ในเมืองสุโขทัย หาเป็นประโยชน์แก่ผู้ซึ่งอยู่

ห่างไกลไม่ ด้วยเหตนุีพ้ระเจ้าแผ่นดนิจงึต้องแบ่งพระราช

อ�านาจ ให้มีผู้อื่นช่วยในการรักษาความยุติธรรม แต่เพื่อ

จะเอาการนั้นไว้ให้ใกล้พระเนตรพระกรรณ จึงโปรดให้

เสนาบดีกระทรวงวังซึ่งเป็นผู้อยู ่ใกล้ชิดพระองค์เป็น 

เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม และมีอ�านาจตั้งยกกระบัตร

ออกไปอยู่ตามหัวเมืองที่ใกล้ๆ พอไปมาได้เมืองละคน 

ส�าหรบับอกรายงานการรักษาความยุตธิรรมในเมอืงนัน้ ๆ  

เข้ามาให้พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบด้วย

 เสนาบดกีระทรวงพระคลงั เป็นพนกังานรับจ่าย

และเก็บรักษาพระราชทรัพย์ อันได้มาแต่ส่วยสาอากร 

หรือที่ เราเรียกกันทุกวันนี้ว ่า ภาษีอากร เมื่อสมัย 

กรุงศรีอยุธยาปรากฏว่าก�าหนดเป็น ๔ ประเภท เรียกว่า

จังกอบประเภท ๑ อากรประเภท ๑ ส่วยประเภท ๑ ฤชา

ประเภท ๑

 ที่กรมพระคลังได้ว่าการต่างประเทศด้วยนั้น  

มีมูลมาแต่ตอนกลางสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  

เหตุด้วยเมื่อมีชาวต่างประเทศแล่นเรือเข้ามาค้าขาย  

เป็นหน้าทีข่องกรมพระคลงัจะต้องซือ้สิง่ของซึง่ต้องใช้ใน

ราชการและขายของส่วยซึง่มเีหลอืใช้สอยอยู่ในพระคลัง 

ความเก่ียวข้องในระหว่างชาวต่างประเทศกบักรมพระคลัง 

เกิดแต่ด้วยเรือ่งการค้าขายเป็นมลู แล้วเลยมาถงึการธรุะ

อย่างอื่นซึ่งเกี่ยวกับชาวต่างประเทศ เหตุด้วยกรมพระคลัง

คุ ้นเคยกับชาวต่างประเทศยิ่งกว่ากรมอื่น จึงเลยมี 

หน้าที่ เป็นพนักงานส�าหรับบรรดาการที่เกี่ยวข้องกับ 

ชาวต่างประเทศอกีแผนกหนึง่ เรยีกว่า “กรมท่า” เพราะ

บงัคบัการท่าทีเ่รอืต่างประเทศเข้ามาค้าขาย การพระคลงั

กับการต่างประเทศรวมอยู่ในเสนาบดีคนเดียวกันมาจน

กรุงรัตนโกสินทร์ พึ่งแยกเป็นต่างแผนกกันเมื่อปลาย

รัชกาลที่ ๔ และมาก�าหนดเป็นกระทรวงเสนาบดีต่างกัน 

เรียกว่ากระทรวงการต่างประเทศกระทรวง ๑ กระทรวง

พระคลังกระทรวง ๑ เมื่อต้นรัชกาลที่ ๕

 พ.ศ. ๒๔๑๘ โปรดให้แยกการพระคลังจาก

กรมท ่ามาจัดเหมือนเป ็นกระทรวงหนึ่ งต ่างหาก  

ต้ังส�านักงาน ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ จัดระเบียบใน

ส�านกังานตามแบบออฟฟิศอย่างฝรัง่ขึน้เป็นกระทรวงแรก 

คือให ้บรรดาผู ้มีต� าแหน ่งในหอรัษฎากรพิพัฒน ์

รับเงินเดือนแทนค่าธรรมเนียมอย่างแต่ก่อน ต้องมา 

ท�างานฯ ส�านกังานตามเวลาเสมอ ทกุวนั ทัง้ผูใ้หญ่ผูน้้อย 

ยกเว้นแต่สมเด็จเจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระบ�าราบปรปักษ์ 

เวลานั้นยังด�ารงพระยศเป็นกรมพระ ซ่ึงเป็นอธิบดี

พระองค์เดียว เห็นจะเป็นเพราะทรงพระราชด�าริว่า 

ท่านทรงบัญชาการอยู ่ทั้งกระทรวงวังและกระทรวง 

พระคลัง โปรดอนญุาตให้ทรงบญัชาการทีว่งัอย่างแต่ก่อน 

เพราะฉะนั้น ระเบียบส�านักงานที่ใช ้ในหอรัษฎาฯ  

ยังเป็นอย่างเก่าเจืออยู่บ้าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๒๘ ทรง 

พระกรุณาโปรดให้สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ 

เมื่อยังด�ารงพระยศเป็นกรมหมื่น เป็นเสนาบดีกรมท่า 

ท่านกราบทูลขอให้มีส�านักงานกระทรวง อย่าให้ต้องว่า

ราชการที่วัง จึงขอพระราชทานวังสราญรมย์ให้เป็น

ส�านกังานกระทรวง ให้เรยีกว่ากระทรวงว่าการต่างประเทศ 

แต่นั้นมา สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์ฯ เป็นเสนาบดีแรก

ที่มาประจ�าท�างาน ณ ส�านักงานทุกวันเหมือนกับผู้น้อย 

ทัง้เป็นเสนาบดแีรกทีไ่ด้รบัแต่เงนิเดอืน เหมอืนกบัคนอ่ืน

อันมีหน้าที่ในส�านักงานกระทรวง
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 เสนาบดีกรมนานั้น แต่โบราณมีหน้าท่ีเป็น

พนักงานตรวจตราการท�าไร่นาและออกสิทธิ์ที่นา ซึ่ง

ถอืว่าเป็นการส�าคญัอย่างยิง่ด้วยการท�านาเป็นอาชพีของ

ราษฎรในประเทศน้ียิ่งกว่าการอย่างอื่น หน้าที่เก็บ 

หางข้าวขึ้นฉางหลวง ซึ่งนับว่าเป็นการส�าคัญด้วยเสบียง

อาหารเป็นก�าลังของรี้พลส�าหรับป้องกันบ้านเมืองแต่

โบราณมิได้เรียกเป็นเงินค่านา ใครท�านาได้ข้าวต้องแบ่ง

เอาส่งขึ้นฉางหลวงไว้ส�าหรับใช้ราชการ จึงเรียกว่า 

หางข้าว หรือเก็บตัวเงินแทนข้าวเปลือก เพื่อจะมิให้

ราษฎรได้ความล�าบากด้วยต้องขนข้าวมาส่งถงึฉางหลวง 

ภายหลังจึงได้เรียกว่าค่านา

 ลกัษณะการทีแ่บ่งเป็น ๔ กระทรวง ดงักล่าวแล้ว

มีมาแต่แรกตั้งกรุงศรีอยุธยาหรือบางทีอาจจะมีมาก่อน

นั้นขึ้นไปอีกก็เป็นได้ ตามหลักฐานที่ค้นได้จากพระราช

พงศาวดารและทีอ่ืน่ๆ ปรากฏว่า การปกครองเป็นดงัเช่น

ที่ ได ้พรรณนามาแล้ว จนถึงสมัยในรัชกาลสมเด็จ 

พระบรมไตรโลกนาถ และพระราชโอรส ราว พ.ศ. ๒๐๐๖ 

ได้ทรงตั้งหน่วยราชการเป็นกลาโหม (ทหาร) และ

มหาดไทย (พลเรือน) กลาโหมและมหาดไทยทั้งสองนี้

เป็นกรมใหญ่กว่า เวียง วัง คลัง นา ดั่งที่ว่ามาแล้ว เพราะ

หวัหน้าของกลาโหมและมหาดไทยเป็นข้าราชการชัน้อคัร

มหาเสนาบดีที่สมุหนายกมีหน้าที่และอ�านาจกว้างขวาง

ออกไปถงึเมอืง ดังนัน้ การปกครองจึงมเีป็น ๖ กรม ตลอด

มาในสมยักรงุศรอียธุยา กรงุธนบรุ ีและสมยัรตันโกสนิทร์

จนถงึต้นรชักาลที ่๕ กว่็าได้ จะมเีปลีย่นแปลงบ้างในเรือ่ง

อ�านาจหน้าที่ และการงานส่วนย่อยที่จ�าเป็นต้องแก้ไข

เปล่ียนแปลงไปบ้างตามยุคตามสมัย แต่หลักการนั้นยัง

คงเป็นอยู่ตามเดิม
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 นิทานเรื่องนี้อยู่ข้างจะยาวจึงแบ่งเป็น ๒ ภาค ภาคต้นว่าด้วยเหตุที่จัดการปกครองหัวเมือง

อย่างเทศาภบิาล ภาคท่ี ๒ ว่าด้วยกระบวนการจดัการปกครองหวัเมอืงอย่างเทศาภบิาลอนัตวัข้าพเจ้า

ได้เกี่ยวข้องมามาก

 ข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ เหตุท่ีข้าพเจ้าได้เป็นเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย มีเรื่องชอบกลควรเล่าเข้าในโบราณคดีได้เพราะเวลาก็ล่วงมาถึง ๕๐ ปีแล้ว

 อันต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนั้นแต่ก่อนมาเป็นอัครมหาเสนาบดีที่สมุหนายก

หัวหน้าราชการฝ่ายพลเรือน และบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งปวง คู่กับเสนาบดีกระทรวง

กลาโหม อันเป็นสมุหพระกลาโหมหัวหน้าข้าราชการฝ่ายทหารและได้บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งปวง

เช่นเดียวกัน ผู้ที่เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมาแต่ก่อนล้วนเคยรับราชการพลเรือนมาช้านาน  

จนได้เป็นเสนาบดีชั้นจตุสดมภ์ เวียง วัง คลัง นา ต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึ่งก่อน แล้วจึงได้เลื่อนขึ้น

เป็นอัครมหาเสนาบดีเมืองสูงอายุ ยกตัวอย่างดังเช่นพระยารัตนบดินทร์ ซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวง

มหาดไทยอยู่ก่อนตัวข้าพเจ้าท่านเคยเป็นพระยาราชวรานุกูล ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยแต่

สภาพเมื่อแรกสถาปนากระทรวงมหาดไทย

บันทึกนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่รวมอยู่ในพระนิพนธ์ “นิทานโบราณคดี” 

เรื่องเทศาภิบาลของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 

ที่ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ เมื่อแรกที่มีการตั้งกระทรวงมหาดไทย
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ในรชักาลที ่๔ จนถึงรชักาลท่ี ๕ ได้เป็นเจ้าพระยาพลเทพ 

เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ แล ้วจึงได ้เป ็นท่ี

สมุหนายกเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แต่ส่วนตัว

ข้าพเจ้าเอง ตั้งแต่ออกจากโรงเรียนเข้ารับราชการก็เป็น

ทหาร อยู ่ ในกรมมหาดเล็ก  ได ้ เคยเป ็นตั้ งแต ่ 

นักเรียนนายร้อย แล้วเลื่อนยศขึ้นไปโดยล�าดับจนถึง 

เป็นนายพันโท ราชองครักษ์ บังคับการกรมทหาร

มหาดเล็กอยู ่หลายปี ไม่เคยเป็นนายพันเอก เพราะ 

ในสมัยน้ันนายพนัเอกทหารมหาดเลก็มแีต่พระเจ้าอยูห่วั

พระองค์เดียวคนอื่นเป็นไม่ได้

 เหตุที่ข้าพเจ้าจะเริ่มรับราชการฝ่ายพลเรือน 

เกิดแต่เม่ือข้าพเจ้าเป็นผูบ้งัคบัการทหารมหาดเลก็ทลูขอ 

พระต�าหนักเดิมที่สวนกุหลาบ ตั้งโรงเรียนฝึกหัดลูกผู้ดี 

ที่เป็นนักเรียนนายร้อยทหารมหาดเล็ก ตั้ง “โรงเรียน 

พระต�าหนกัสวนกหุลาบ” เมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๕ ครัน้โรงเรยีน

เจริญขึ้นมีเจ้านายและลูกผู้ดีสมัครเป็นนักเรียนมากเกิน

อัตรานักเรียนนายร้อย จะต้องจ�ากัดจ�านวนนักเรียน 

รับฝึกสอนถึงผู้ที่จะไม่เป็นทหารด้วย ข้าพเจ้ากราบทูล

ถามพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้จัดเป็นโรงเรียนส�าหรับลูกผู้ดี

ทั่วไปไม่เฉพาะแต่ท่ีจะเป็นนักเรียนนายร้อยทหาร

มหาดเลก็ ตรสัว่าลกูผูด้ทีีเ่รยีนส�าเรจ็แล้ว ถงึไม่เป็นทหาร 

ก็คงไปรับราชการอย่างอื่นให้เป็นประโยชน์เหมือนกัน  

จึงขยายการฝึกสอนในโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ 

ให้มีทั้งชั้นประถมท่ีเป็นวิชาสามัญ เวลานั้นเรียกว่า 

“ประโยค ๑” และชัน้มธัยมเรยีกว่า “ประโยค ๒” ส�าหรบั

ไปรับราชการ ขอกล่าวแทรกตรงนี้สักหน่อยว่านักเรียน

ส�าเร็จประโยค ๒ ในโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ 

ครั้งน้ัน ต่อมาถึงรัชกาลหลังท่ีได้เลื่อนยศในราชสกุล 

ถงึเป็นกรมก็ม ีทีเ่ป็นขนุนางได้เป็นถงึเจ้าพระยาเสนาบดี

ก็มีหลายคน ที่ได้เป็นขุนนางชั้นรองลงมานั้นแม้แต่ 

ในรัชกาลที่ ๕ ก็มีมาก

 ปีหนึ่งในเวลาเมื่อโรงเรียนพระต�าหนักสวน

กุหลาบก�าลังเจริญ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชทาน

รางวัลนักเรียน แล้วทรงพระราชด�าเนินเที่ยวทอด

พระเนตรทัว่บริเวณโรงเรียน โปรดการทีจั่ดในโรงเรยีนนัน้

มาก ต่อมาไม่ช้า วันหนึ่งตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า การศึกษาจะ

เป็นการส�าคัญของบ้านเมืองในภายหน้า ข้าพเจ้าจัด

โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบได้ส�าเร็จก็ดีแล้ว ให้

ข้าพเจ้าคิดตั้งโรงเรียนให้มีแพร่หลายต่อออกไปจนถึง

ฝึกสอนราษฎรให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมอืงด้วย ข้าพเจ้า

จึงมหีน้าท่ีจัดโรงเรียนอนัเป็นการฝ่ายพลเรือนเพิม่ขึน้ แต่

ในเวลาเมื่อยังเป็นผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก

 ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๓๐ เมื่อโปรดให้รวมการบังคับ

บัญชาทหารบกทหารเรือ ต้ังเป็น “กรมยุทธนาธิการ” 

ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ข้าพเจ้าเลื่อนยศทหารขึ้นเป็น

นายพลตรี และเป็นต�าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

ในกรมยุทธนาธิการ ข้าพเจ้าจะต้องย้ายขาดไปจากกรม

ทหารมหาดเลก็ จงึโปรดให้รวมงานทีจ่ดัโรงเรียนตัง้เป็นกรม

อิสระเรียกว่า “กรมศึกษาธิการ” ตั้งส�านักงานที่ตึกแถว

ต่อประตูพิมานชัยศรีทางข้างตะวันออก และโปรดให้

ข้าพเจ้าเป็นต�าแหน่งอธิบดีกรมศึกษาธิการ ตอนนี้ 

ข้าพเจ้าจึงมีต�าแหน่งรับราชการทั้งฝ่ายทหาร และฝ่าย

พลเรือนด้วยกันอยู่ ๒ ปี ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๓๒ โปรดให้รวม

กรมธรรมการและกรมสังฆการี กับทั้งกรมพยาบาลและ

กรมพิพิธภัณฑ์สถานซ่ึงเป็นกรมอิสระอยู่ก่อน เข้ากับ 

กรมศึกษาธิการยกขึ้นเป็น “กระทรวงธรรมการ” และ

ทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าย้ายขาดจากต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในกรมยุทธนาธิการมาเป็น

อธิบดีกระทรวงธรรมการแต่ต�าแหน่งเดียว เมื่อต้น  

พ.ศ. ๒๔๓๓ ข้าพเจ้าจึงได้รับราชการแต่ฝ่ายพลเรือน 

ทางเดียวแต่นั้นมา

 เหตุที่พระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้

ข ้าพเจ้าย ้ายขาดจากราชการทหาร มาเป็นอธิบดี

กระทรวงธรรมการรับราชการพลเรือนแต่ฝ่ายเดียวนั้น 
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เนื่องด้วยการเมือง เพราะจะทรงจัดคณะเสนาบดีทรง

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างใหม่ ตามที่ทรงพระราชปรารภ 

มาแต่ก่อน ว่าถึงเวลาท่ีเมืองไทยจ�าจะต้องเร่งรัดการ

ปกครองบ้านเมืองให้เรียบร้อยทั่วพระราชอาณาเขต จะ

รั้งรอต่อไปไม่ได้ แต่คณะเสนาบดีเจ้ากระทรวงซ่ึง

บัญชาการตามแบบเก่ามีแต่ ๖ คน น้อยตัวนักทั้งที่

เสนาบดีซึ่งจัดเป็นอัครมหาเสนาบดี ๒ คน เป็นจตุสดมภ์ 

๔ คน ก็พ้นสมัยไม่เหมาะกับการงานในปัจจุบันเสียแล้ว 

ทรงพระราชปรารภจะแก้ไขคณะเสนาบดีให้มีเจ ้า

กระทรวงพอท�าการเสียก่อน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ โปรดให้

สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ แต่ยังเป็นกรมหลวง 

เสด็จไปช่วยงานฉลองรัชกาลสมเด็จพระบรมราชินี

วิคตอเรีย ครบ ๕๐ ปี ณ ประเทศอังกฤษแทนพระองค์ 

ตรัสสั่งไปให้พิจารณาแบบคณะเสนาบดีในยุโรป ว่าเขา

เอาอะไรเป็นหลักก�าหนดต�าแหน่งเสนาบดี สมเด็จกรม

พระยาเทววงศ์ฯ เสดจ็กลบัมาทลูรายงาน จงึทรงก�าหนด

คณะเสนาบดีที่จะจัดให้เป็น ๑๒ กระทรวง คงต�าแหน่ง

เสนาบดีเดิมไว้ทั้ง ๖ กระทรวง กระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม่นั้น

คือกระทรวงพระคลัง กระทรวงยุทธนาธิการ กระทรวง

ยุติธรรม กระทรวงธรรมการ กระทรวงโยธาธิการ 

กระทรวงมุรธาธร แต่ให้เป็นเสนาบดีมีศักดิ์เสมอกันทั้ง 

๑๒ กระทรวง เลิกต�าแหน่งอัครมหาเสนาบดีทั้ง ๒ มิให้

มีต่อไปดงัแต่ก่อน เมือ่ก�าหนดกระทรวงเสนาบดซีึง่จะตัง้

ขึน้ใหม่และทรงเลอืกหาตวัผูซ้ึง่จะเป็นเสนาบดกีระทรวง

นั้นๆ แล้ว เห็นจะทรงพระวิตกเกรงว่าถ้าประกาศตั้ง

เสนาบด ี๑๒ ต�าแหน่งตามก�าหนดใหม่ทนัทจีะไม่เป็นการ

เรียบร้อย ด้วยกรมต่างๆ อันจะรวมเข้าในกระทรวง

เสนาบดีที่ตั้งใหม่ยังเป็นกรมอิสระอยู่โดยมาก ทั้งตัวผู้ซึ่ง

จะเป็นเจ้ากระทรวงใหม่ กย็งัไม่คุน้เคยกบัหน้าทีเ่สนาบดี

จึงทรงทดลองระเบยีบการทีจ่ะจดัใหมแ่ละฝึกหดัผูซ้ึ่งจะ

เป็นเสนาบดีขึ้นใหม่มาแต่ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดให้จัดที่

ประชุมเสนาบดี ข้ึนท่ีมุขกระสันพระท่ีน่ังดุสิตมหา

ปราสาท ให้เสนาบดีเก่ากับทั้งที่ผู้ซึ่งจะเป็นเสนาบดีใหม่

เข้าไปประชุมกัน และเสด็จลงประทับเป็นประธานใน 

ที่ประชุม ทรงปรึกษาราชการต่างๆ ซึ่งทรงเคยบัญชาแต่

โดยล�าพังพระองค์มาแต่ก่อน ดูเหมอืนสัปดาห์ละครัง้หนึง่ 

ถ้ามีราชการมากก็ประชุมติดต่อกันไป คราวละหลายคืน

ก็มี ตัวข้าพเจ้าซึ่งทรงเลือกจะให้เป็นเสนาบดีกระทรวง

ธรรมการคนแรกก็ให้เข้าไปนั่งในที่ประชุมเสนาบดีมา

ตั้งแต่ยังเป็นอธิบดีกรมศึกษาธิการ เพราะฉะนั้น ที่โปรด

ให้รวมกรมต่างๆ ตั้งเป็นกระทรวงธรรมการ และให้ตัว

ข้าพเจ้าแยกมาจากราชการทหารก็เพ่ือจะยกกระทรวง

ธรรมการขึน้เป็นกระทรวงเสนาบดนีัน้เอง ถงึกรมอืน่ทีจ่ะ

ยกข้ึนเป็นกระทรวงก็โปรดให้ขยายออกไปโดยล�าดับ 

เช่นเดียวกัน

 เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทดลองระเบียบการที่จะ

จัดใหม่อยู่ถึง ๓ ปี ในระหว่างนั้นเมื่อต้น พ.ศ. ๒๔๓๔  

เจ้าซาเรวชิ รชัทายาทประเทศรสุเซยี (ซึง่ภายหลงัได้เสวย

ราชสมบัติเป็นพระเจ้านิโคลัสที่ ๒) เข้ามาเฝ้าถึงเดือน

กรกฎาคมในปีนัน้ พระเจ้าอยูห่วักโ็ปรดให้ตวัข้าพเจ้าเป็น

ราชทูตพิเศษไปเยี่ยมตอบเจ้าซาเรวิชแทนพระองค์ดังได้

เล่ามาแล้วในนิทานที่ ๕ เรื่องของประหลาดที่เมืองชัยปุระ 

ข้าพเจ้าไปยุโรปคร้ังนั้นได้รับพระราชทานอนุญาตให้ไป

ยังประเทศอียิปต์และอินเดียเมื่อขากลับ เพื่อจะได้

หาความรู้ประกอบกับที่ได้ไปเห็นในยุโรปมาท�าการงาน

ให้เป็นประโยชน์ด้วย ข้าพเจ้าก็ต้ังหน้าหาความรู้เรื่องที่

จะเป็นประโยชน์แก่กระทรวงธรรมการตลอดทางที่ไป

ครั้งนั้น ข้าพเจ้ากลับมาถึงกรุงเทพฯ เมื่อปลายเดือน

มนีาคมมาถงึได้ ๗ วนั กอ็อกประกาศพระบรมราชโองการ

ต้ังเสนาบดีเป็น ๑๒ ต�าแหน่ง ดังได้ทรงพระราชด�าริไว้ 

แต่ตอนท้ายประกาศมว่ีาโปรดให้เปลีย่นตวัเสนาบดบีางคน 

เป็นต้น แต่เจ้าพระยารัตนบดินทร์เสนาบดีกระทรวง

มหาดไทยซึ่งแก่ชรามากแล้ว โปรดให้ปลดออกรับ

พระราชทานเบี้ยบ�านาญ และทรงพระกรุณาโปรดให้ 
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ตวัข้าพเจ้าเป็นเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย ตัง้แต่วนัที ่๑ 

เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ต่อไป

 การท่ีข้าพเจ้าต้องย้ายจากกระทรวงธรรมการ 

ไปเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระเจ้าอยู่หัวมิได้

ตรัสถามความสมัครของข้าพเจ้า หรือแม้แต่ตรัสบอกให้

เตรียมตัวก่อนบางทีจะเป็นด้วยทรงสังเกตเห็นข้าพเจ้า 

รักกระทรวงธรรมการอยู่มาก ถ้าตรัสถามก็จะทูลขอตัว

หรอืขอให้ผ่อนผนัไปต่างๆ จงึตรสัสัง่โดยไม่ไต่ถามทเีดยีว 

แต่เมือ่มพีระบรมราชโองการประกาศเป็นเดด็ขาดเช่นนัน้

แล้ว ข้าพเจ้าก็ต้องย้ายไปตามรับสั่งทั้งไม่ได้เตรียมตัว  

มีแต่เจ้าพระยาพระเสดจ็ฯ (ม.ร.ว.เปีย มาลากลุ) เวลานัน้

เป็นหลวงไพศาลศิลปะศาสตร์ ซึง่เป็นเลขานกุารประจ�าตวั 

ติดไปด้วยคนเดียว แต่ต่อมาในเดือนเมษายนนั้นเอง  

วันหนึ่งมีรับสั่งให้หาข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าในที่รโหฐาน 

ข้าพเจ้าได้โอกาสจึงกราบบังคมทูลปรับทุกข์ว่าตั้งแต ่

ทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าก่อสร้างธรรมการมา 

ใจข้าพเจ้าฝังอยูแ่ต่ในราชการกระทรวงนัน้นกึว่าถ้าโปรด

ให้อยูใ่นกระทรวงธรรมการต่อไปคงจะสามารถจดัให้ดไีด้

แต่ราชการกระทรวงมหาดไทย ข้าพเจ้าไม่ได้เคยเอาใจใส่

ศึกษามาแต่ก่อนทราบแต่ว่าเป็นกระทรวงใหญ่การงาน

ยากกว่ากระทรวงธรรมการมาก ตัวข้าพเจ้าไม่รู้ราชการ

กระทรวงมหาดไทยไปบังคับบัญชาการเกรงจะไม่ได้ดี 

ดังพระราชประสงค์ ถ้าไปพลาดพลั้งลงอย่างไรก็จะ 

เสียพระเกียรติยศ ซึ่งทรงเลือกสรรเอาตัวข้าพเจ้า 

ไปว่าราชการกระทรวงมหาดไทยจงึวติกนกั พระเจ้าอยูห่วั

ตรัสตอบว่าในส่วนพระองค์ก็ทรงเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าคงจะ

สามารถจัดกระทรวงธรรมการให้ดีได้ แต่การบ้านเมือง

ซึ่งส�าคัญกว่านั้นยังมีอยู่ บางทีข้าพเจ้าจะยังมิได้คิดไปถึง 

ด้วยต่างประเทศก�าลงัตัง้ท่าจะรกุเมอืงไทยอยูแ่ล้ว ถ้าเรา

ประมาทไม่จัดการปกครองบ้านเมืองเสียให้เรียบร้อย 

ปล่อยให้หละหลวมอย่างเช่นเป็นอยู่ช้าไปเห็นจะมีภัย 

แก่บ้านเมืองบางทีอาจจะถึงเสียอิสรภาพของเมืองไทย 

ก็เป็นได้ ถ้าบ้านเมืองเสียอิสระแล้วกระทรวงธรรมการ 

จะดีอยู่ได้หรือ การรักษาพระราชอาณาเขตด้วยจัดการ

ปกครองหัวเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงเป็น 

การส�าคัญกว่ามาก การนั้นตกอยู่ในหน้าที่กระทรวง

มหาดไทยยิ่งกว่ากระทรวงอื่น เพราะหัวเมืองทั้งปวงขึ้น

อยู่ในกระทรวงมหาดไทยโดยมาก ได้ทรงพิจารณาหาตัว 

ผู ้ซึ่งจะเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยให้จัดการได้ 

ดังพระราชประสงค์มานานแล้วยังหาไม่ได้จนทรงสังเกต 

เห็นว่าความสามารถของข้าพเจ้าเหมาะแก่ต�าแหน่งนั้น 

จึงได้โปรดให้ย้ายจากกระทรวงธรรมการไปเป็นเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งข้าพเจ้ามีความวิตกเพราะยังไม่

คุ้นเคยกับราชการกระทรวงมหาดไทยนั้นก็เป็นธรรมดา 

สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ และชาวฝรั่งเศส 

ถ่ายที่เมืองนครพนม

เสด็จตรวจราชการมลฑลพายัพ
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แต่พอจะทรงช่วยได้ ตัวข้าพเจ้าก็เคยนั่งในที่ประชุม

เสนาบด ีคงได้สงัเกตเหน็ว่าพระองค์ต้องทรงเป็นภาระใน

ราชการกระทรวงมหาดไทยยิ่งกว่ากระทรวงอื่นอยู่เสมอ 

จนทรงคุน้เคยมานานแล้ว ถ้าข้าพเจ้ามคีวามล�าบากอย่างไร

กใ็ห้ทลูปรกึษาหารอืเป็นส่วนตวั นอกจากขอเรยีนพระราช

ปฏบิตัติามทางราชการจะทรงพระกรณุาโปรดช่วยแนะน�า 

และอุดหนุนทุกอย่างอย่าวิตกเลย เมื่อข้าพเจ้าได้ฟัง

พระบรมราชาธิบาย และพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นครูเช่นนั้น

ก็อุ่นใจคลายความวิตกจึงกราบทูลรับว่าจะพยายาม 

สนองพระเดชพระคณุตามพระราชประสงค์โดยเตม็ก�าลงั

และสติปัญญา ขอพระราชทานพรไว้อย่างหนึ่ง แต่ว่าถ้า

ทรงพระราชด�าริเห็นว่าข้าพเจ้าจะท�าการไปไม่ส�าเร็จ  

ขอให้ได้กลับไปรับราชการกระทรวงธรรมการตามเดิม 

ก็ทรงสัญญาตามประสงค์ เรื่องที่ข้าพเจ้าจะเป็นเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยมีดังเล่ามานี้

 กระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างไรในเวลาเมื่อ

ข้าพเจ้าไปเป็นเสนาบดี ก็น่าเล่าเข้าในเรื่องโบราณคดี  

จะเล่าเรื่องศาลาลูกขุนอันเป็นส�านักงานของกระทรวง

มหาดไทยก่อน แล้วจะเล่าถงึพนกังานประจ�าการในศาลา

ลูกขุน และกระบวนที่ท�าการงานในกระทรวงมหาดไทย

ตามแบบเก่าต่อไปโดยล�าดับ

 สถานท่ีเรยีก “ศาลาลกูขุน” นัน้ แต่เดมิม ี๓ หลงั 

ตามแบบอย่างครั้งกรุงศรีอยุธยา หลังหนึ่งอยู ่นอก

พระราชวัง (ว่าอยู่ใกล้ ๆ กับหลักเมือง) เป็นสถานที่

ส�าหรับประชุมข้าราชการฝ่ายตุลาการชั้นสูง ซึ่งเรียก 

รวมกันว่า “ลูกขุน ณ ศาลหลวง” นั่งพิพากษาคดีเป็น 

ท�านองอย่างศาลสถิตยุติธรรม ศาลาลูกขุนอีก ๒ หลัง 

อยู่ในพระราชวัง จึงเป็นเหตุให้เรียกต่างกันว่า “ศาลา 

ลูกขุนนอก” และ “ศาลาลูกขุนใน” ศาลาลูกขุนในเป็น

สถานที่ส�าหรับประชุมข้าราชการชั้นสูงฝ่ายธุรการ  

ซึ่งเรียกรวมกันว่า “ลูกขุน ณ ศาลา” หลังหนึ่งซ่ึงอยู่ 

ข้างซ้ายส�าหรับประชุมข้าราชการพลเรือน ซึ่งอยู ่ใน

ปกครองของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ด้วยเป็น

สมุหนายกหัวหน้าข้าราชการพลเรือน อีกหลังหนึ่งซึ่ง 

อยู ่ข ้างขวาส�าหรับประชุมข้าราชการทหารที่อยู ่ใน

ปกครองของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมด้วยเป็นหัวหน้า

ส่วนราชการทหารเช่นเดียวกัน

 ตัวศาลาลูกขุนเป็นศาลาใหญ่ชั้นเดียว ได้ยินว่า

เมื่อแรกสร้างในรัชกาลที่ ๑ เป็นเครื่องไม้มาเปลี่ยนเป็น

ก่ออฐิถอืปนูในรชักาลที ่๓ ทัง้ ๒ หลงั ในศาลาลกูขนุตอน

ข้างหน้าทางฝ่ายเหนือเปิดโถง เป็นที่ประชุมข้าราชการ 

และใช้เป็นที่แขกเมืองประเทศราช หรือแขกเมือง 

ต่างประเทศพักเมื่อก่อนเข้าเฝ้า และเลี้ยงแขกเมืองที่นั้น

ด้วย แต่มฝีาไม้ประจนัห้องกัน้สกดักลางเอาตอนข้างหลัง

ศาลาทางฝ่ายใต้เป็นห้องส�านักงานกระทรวงมหาดไทย

หลัง ๑ กระทรวงกลาโหมหลัง ๑ อย่างเดียวกัน แต่ไม่ได้

เป็นส�านักงานทุกอย่างของกระทรวงมหาดไทยและ

กระทรวงกลาโหมเพราะหน้าที่สองกระทรวงนั้นมีเป็น  

๓ แผนก แผนกที่ ๑ คือหน้าที่อัครมหาเสนาบดีที่ต้อง 

ส่ังการงานต่างๆ แก่กรมอื่นให้ทันราชการ อันนี้เป็นมูล 

ทีต้่องมสี�านกังานและมพีนกังานประจ�าอยูใ่นพระราชวงั

เสมอทั้งกลางวันกลางคืน แผนกที่ ๒ การบังคับบัญชา 

เมื่อแรกตั้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ 

กระทรวงได้อาศัยท�างานที่ตึกแถวยาว ๒ ชั้น
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หวัเมอืง ท่ีจรงิโดยล�าพงังานไม่จ�าเป็นต้องท�าทีศ่าลาลกูขนุ 

แต่หากการบังคับบัญชาหัวเมืองต้องใช้ผู้ช�านาญหนังสือ 

ส�าหรับพิจารณาใบบอกและเขียนท้องตราสั่งราชการ 

หวัเมอืง กระทรวงมหาดไทยและกลาโหมมหีวัพนันายเวร

และเสมียนซึ่งช�านาญหนังสือส�าหรับเขียนบัตรหมาย

ประจ�าอยู่ที่ศาลาลูกขุน จึงให้พวกที่ช�านาญหนังสือนั้น

ท�าการงานในแผนกบังคับบัญชาการหัวเมืองด ้วย  

แผนกที ่๓ เป็นฝ่ายตลุาการด้วยกระทรวงมหาดไทยและ

กลาโหมเป็นศาลอทุธรณ์ความหวัเมอืงซึง่อยูใ่นบงัคบับญัชา 

มีขุนศาลตุลาการ ตลอดจนเรือนจ�าส�าหรับการแผนกนั้น

ต่างหาก จงึต้องตัง้ศาลทีบ้่านเสนาบดแีละหาทีต่ัง้เรอืนจ�า 

แห่งใดแห่งหนึ่ง เมื่อข้าพเจ้าไปเป็นเสนาบดีกระทรวง

มหาดไทย เรือนจ�าของกระทรวงตั้งอยู ่ ริมก�าแพง 

หน้าพระราชวงัตรงหลงัหอรษัฎากรพพิฒัน์ออกไป แต่จะ

ตัง้ทีต่รงนัน้มาแต่เมือ่ใดหาทราบไม่ ถึงกระทรวงอืน่ๆ แต่

ก่อนก็มีหน้าที่ทางตุลาการต้องช�าระคดีอันเนื่องต่อ 

กระทรวงนั้นๆ แต่ตั้งท้ังศาลและส�านักงานกระทรวง 

ที่บ้านเสนาบดีด้วยกัน เพราะฉะนั้น แต่ก่อนมาเสนาบดี

จงึบญัชาการกระทรวงท่ีบ้าน แม้มสี�านกังานอยูท่ีอ่ืน่ เช่น 

กระทรวงมหาดไทยและกลาโหมก็ไม่ไปนั่งบัญชาการ 

ที่ส�านักงาน เจ้าหน้าท่ีในกระทรวงต้องไปเสนอราชการ

และรับค�าสั่งเสนาบดีที่บ้านเป็นนิจ แต่ตามประเพณีเดิม

ข้าราชการกระทรวงต่างๆ ตั้งแต่เสนาบดีลงมา ได้รับแต่

เบี้ยหวัดประจ�าปีกับค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการที่ท�าเป็น

ประโยชน์ในต�าแหน่งหาได้รับเงินเดือนไม่

 อนึง่ แต่ก่อนมาการพระคลงักับการทีเ่กีย่วกบัการ

ต่างประเทศ (อันเรียกว่ากรมท่า) รวมอยู่ในกระทรวง

เดียวกัน เจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีจตุสดมภ์เป็น

หัวหน้า คร้ังถงึรชักาลที ่๕ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๑๘ โปรดให้แยก

การพระคลังจากกรมท่ามาจัดเหมือนเป็นกระทรวงหนึ่ง

ต่างหาก ตัง้ส�านกังาน ณ หอรษัฎากรพพิฒัน์ จัดระเบยีบ

ในส�านักงานตามแบบออฟฟิศอย่างฝรัง่ขึน้เป็นกระทรวง

แรก คือให้บรรดาผู ้มีต�าแหน่งในหอรัษฎากรพิพัฒน ์

รับเงินเดือนแทนค่าธรรมเนียมอย่างแต่ก่อน และต้องมา

ท�างาน ณ ส�านกังานตามเวลาเสมอทกุวนัทัง้ผูใ้หญ่ผูน้้อย

ยกเว้นแต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมสมเด็จพระบ�าราบปรปักษ์

เวลานั้นยังด�ารงพระยศเป็นกรมพระ ซ่ึงเป็นอธิบดี

พระองค์เดียว เห็นจะเป็นเพราะทรงพระราชด�าริว่าท่าน

ทรงบัญชาการอยู่ทั้งกระทรวงวังและกระทรวงพระคลัง 

โปรดอนุญาตให ้ทรงบัญชาการที่วังอย ่างแต ่ก ่อน  

เพราะฉะนั้น ระเบียบส�านักงานที่ใช้ในหอรัษฎาฯ จึงยังเป็น 

อย่างเก่าเจืออยู่บ้าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๒๘ ทรงกรุณาโปรด

ให้สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ เมื่อยังด�ารง 

พระยศเป็นกรมหมื่น เป็นเสนาบดีกรมท่า ท่านกราบทูล

ขอให้มีส�านักงานกระทรวงอย่าให้ต้องว่าราชการที่วัง  

จึงขอพระราชทานวงัสราญรมย์ให้เป็นส�านกังานกระทรวง 

ให้เรียกว่า กระทรวงว่าการต่างประเทศแต่นัน้มา สมเดจ็

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการ
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กรมพระยาเทววงศ์ฯ เป็นเสนาบดแีรกท่ีมาประจ�าท�างาน 

ณ ส�านักงานทุกวันเหมือนกับผู้น้อย ทั้งเป็นเสนาบดีแรก

ที่ได ้รับแต่เงินเดือนเหมือนกับคนอื่นอันมีหน้าที่ใน

ส�านักงานกระทรวง ต่อนั้นมาอีกสักกี่ปีข้าพเจ้าจ�าไม่ได้ 

และไม่มีอะไรจะสอบ เมื่อเขียนนิทานนี้ พระเจ้าอยู่หัว 

มีพระราชประสงค์จะให้จัดกระทรวงมหาดไทยกับ

กระทรวงกลาโหมเป็นแบบใหม่ เหมือนเช่นได้จัด

กระทรวงพระคลังกับกระทรวงต่างประเทศมาแล้ว จึง

โปรดให้รื้อศาลาลูกขุนในทั้ง ๒ หลังลงสร้างใหม่ ท�าเป็น

ตกึ ๒ ช้ัน ๓ หลงัเรยีงกนั มมีขุกระสนัทัง้ข้างหน้าข้างหลงั

เชื่อมตึก ๓ หลังนั้นให้เป็นหมู่เดียวกันดังปรากฏอยู่บัดนี้ 

ตึกหลังข้างซ้ายที่ริมประตูสุวรรณบริบาลสร้างตรงศาลา

ลกูขนุเดมิของกระทรวงมหาดไทย ตกึหลงัข้างขวากส็ร้าง

ตรงศาลาลกูขนุเดมิของกระทรวงกลาโหม มปีระตเูข้าทาง

ด้านหน้าร่วมกันตรงตึกหลังกลางซึ่งสร้างข้ึนใหม่ส�าหรับ

เป็นทีป่ระชมุ และมปีระตเูข้าแยกกนัทางด้านหลงัอกีทาง

หนึ่งเมื่อสร้างตึกส�าเร็จแล้วกระทรวงมหาดไทยก็ขึ้นอยู่

ติดกับมุขกระสันทางฝ่ายซ้ายเป็นส�านักงาน กระทรวง

กลาโหมก็ขึ้นอยู่ทางฝ่ายขวาเป็นส�านักงานเช่นเดียวกัน 

แต่ขึ้นอยู่ที่ตึกหลังกลางซึ่งเกิดขึ้นใหม่นั้น มหาดไทยกับ

กลาโหมมิรู้ที่จะแบ่งกันอย่างไร กระทรวงวังเลยขอเอา

เป็นคลังกรมราชอาสน์ที่เก็บโต๊ะเก้าอี้ส�าหรับใช้ราชการ

ลั่นกุญแจเสียทั้ง ๒ ชั้น

 เมื่อกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหม 

ขึน้อยูศ่าลาลกูขุนใหม่แล้ว ข้าราชการท่ีมตี�าแหน่งประจ�า

ท�างานในศาลาลูกขุนทั้ง ๒ กระทรวงได้รับเงินเดือน

เหมือนอย่างกระทรวงพระคลังและกระทรวงการ 

ต่างประเทศ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและกลาโหม

จึงได้ผลประโยชน์ต่างกันเป็น ๒ พวกๆ ที่ประจ�าท�างาน

อยู่ในศาลาลูกขุนได้เงินเดือน แต่พวกที่ท�างานอยู่ท่ีอื่น

เช่นขุนศาลตุลาการศาลอุทธรณ์ความหัวเมืองซึ่งตั้งศาล

อยู่ที่บ้านเสนาบดี คงได้ค่าธรรมเนียมเป็นผลประโยชน์

อยู ่อย่างเดิม แม้ตัวเสนาบดีทั้ง ๒ กระทรวงก็คงได ้

ค่าธรรมเนียมเป็นผลประโยชน์อยู่อย่างเดิม เพราะไม่ได้

เข้ามานั่งประจ�าท�างานในศาลาลูกขุน ตัวข้าพเจ้าเป็น

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกที่ได้รับเงินเดือน  

ไม่ได้ค่าธรรมเนียมเหมือนท่านแต่ก่อน แต่เมื่อกระทรวง

มหาดไทยและกระทรวงกลาโหมขึ้นท�างานบนศาลา

ลูกขุนใหม่แล้วไม่มีใครในกระทรวงทั้ง ๒ นั้นคิดหรือ

สามารถจะแก้ไขระเบียบการให้เจริญทันสมัยได้ ก็คง

ท�าการงานอยู่ตามแบบเดิมเหมือนเช่นเคยท�าที่ศาลา

ลูกขุนเก่าสืบมา จนข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวง

มหาดไทย ข้าพเจ้าจึงได้เห็นแบบเก่าว่าท�ากันมาอย่างไร

 ข้าราชการทีเ่ป็นพนกังานประจ�าท�าการในศาลา

ลูกขุนนั้นปลัดทูลฉลองหรือข้าราชการผู้ใหญ่ที่ได้ท�าการ

ในหน้าที่ปลัดทูลฉลอง เป็นตัวหัวหน้า รองลงมามี

ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรเป็นพระเป็นหลวงเป็นผู้ช่วย 

สกัสามสีค่น ต่อนัน้ลงมาถงึชัน้เสมยีนพนกังาน ในชัน้เสมยีน

พนักงานมีนายเวร ๔ คน รับประทวนเสนาบดีตั้งเป็นที่ 

“นายแกว่นคชสาร” คนหนึ่ง “นายช�านาญกระบวน”  

คนหนึ่ง “นายควรรู้อัศว” คนหนึ่ง “นายรัดตรวจพล” 

คนหนึง่ได้ว่ากล่าวเสมยีนทัง้ปวง นายเวร ๔ คนนัน้กลางวัน 

มาท�างานในศาลาลูกขุนด้วยกันทั้งหมด เวลากลางคืน 

ต้องผลัดเปลี่ยนกันนอนค้างอยู่ที่ศาลาลูกขุน ส�าหรับท�า

ราชการที่จะมีมาในเวลาค�่าคราวละ ๑๕ วัน เวียนกันไป 

เรยีกว่า “อยูเ่วร” ต�าแหน่งหวัหน้าจงึได้ชือ่ว่า “นายเวร” 

แต่หน้าทีน่ายเวรไม่แต่ส�าหรับท�าราชการทีม่มีาในเวลาค�า่

เท่านั้น บรรดาราชการที่มาถึงกระทรวงมหาดไทย จะมี

มาในเวลากลางวนัหรือกลางคนืกต็าม ถ้ามาถงึกระทรวง

ในเวร ๑๕ ของใคร นายเวรนัน้กต้็องเป็นเจ้าหน้าท่ีท�าการ

เรื่องนั้นตั้งแต่ต้นไปจนส�าเร็จดังจะพรรณนาให้เห็น เมื่อ

กล่าวถึงกระบวนท�างานต่อไปข้างหน้า ยังมีพนักงานอีก

กรมหน่ึงซ่ึงท�างานอยูใ่นศาลาลูกขุนเรียกว่า “กรมเงินส่วย” 

(หรืออะไรข้าพเจ้าจ�าไม่ได้แน่) แต่เป็นกรมตั้งขึ้นใหม่ 



22 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

เมือ่ก่อนข้าพเจ้าเป็นเสนาบดไีม่นานนกั เดมิในกระทรวง

มหาดไทยและกลาโหมมีต�าแหน่งหัวพันกระทรวงละ 

๔ คน หัวพันมหาดไทยเป็น “พันพุฒอนุราช” คนหนึ่ง 

“พันจันทนุมาศ” คนหนึ่ง “พันภานุราช” คนหนึ่ง  

“พนัเภาอศัวราช” คนหนึง่ เป็นเจ้าหน้าทีใ่นการกะเกณฑ์

คนเมื่อมีราชการเกิดขึ้น และเป็นผู้ตรวจการที่มหาดไทย

สัง่ให้กรมอ่ืน ๆ  ท�าตามหมายกระทรวงวงัดงักล่าวมาแล้ว 

พันพุฒอนุราชเป็นเจ้าหน้าท่ีเกณฑ์คนหรือเรียกเงิน

ข้าราชการมาจ้างคนไปท�าการ ทางกระทรวงกลาโหม 

ก็มี  “พันเทพราช” เป ็นเจ ้าหน้าท่ีอย ่างเดียวกัน  

เพราะฉะนั้น เงินจึงผ่านมือพันพุฒฯ และพันเทพราชมาก 

เม่ือกรมพระนราธปิประพนัธพงศ์ แต่ยงัไม่ได้รบักรมเป็น

รองอธิบดีกระทรวงพระคลังทูลขอให้ตั้งกรมเงินส่วยขึ้น

ทั้งในกระทรวงมหาดไทย และกลาโหม พันพุฒอนุราช 

ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระวรพุฒิโภคัย ต�าแหน่งเจ้ากรมใน

กระทรวงมหาดไทย พนัเทพราชได้เลือ่นข้ึนเป็นพระอทุยั

เทพธน ต�าแหน่งเจ้ากรมในกระทรวงกลาโหม ส�าหรับ 

เร่งเงินค่าส่วยตามหัวเมืองส่งพระคลังได้รับเงินเดือน 

ทั้ง ๒ กรม

 บรรดาข้าราชการท่ีมหีน้าทีท่�างานในศาลาลกูขนุ

ล้วนอยูใ่นบคุคล ๒ จ�าพวก จ�าพวกหน่ึงเกดิในตระกลูของ

ข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยถวายตัวเป็น

มหาดเลก็ได้ในท้องพระโรงจนรูร้าชการงานเมอืงบ้างแล้ว 

ได้รับสัญญาบัตรเป็นขุนนางอยู่กรมอื่นก่อนบ้าง ตรงมา

เป็นขุนนางในกระทรวงมหาดไทยบ้าง ต่อไปได้เป็น 

เจ้าบ้านพานเมอืงกม็รีบัราชการอยูใ่นกระทรวงมหาดไทย

จนแก่เฒ่าก็มี อีกจ�าพวกหนึ่งเป็นแต่ลูกคฤหบดี ซึ่ง 

สมัครเข้าฝึกหัดรับราชการในกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่

ยังเป็นหนุ่มฝากตัวเป็นศิษย์ให้นายเวรใช้สอยและฝึกหัด

เป็นเสมียนมาแต่ก่อน จนมีความรู้ได้เลื่อนต�าแหน่งขึ้น

โดยล�าดับด้วยความสามารถจนได้เป็นรองนายเวรและ

นายเวร นายเวรล้วนขึ้นจากคนจ�าพวกเสมียนทั้งนั้น  

จึงช�านิช�านาญกระบวนการในกระทรวงยิ่งกว่าพวกผู้ด ี

ที่ได้เป็นขุนนางโดยสกุล แต่จ�าพวกนี้น้อยตัวที่จะได้รับ

สัญญาบัตรเป็นขุนนาง ถึงกระนั้นนายเวรบางคนได้เป็น

ข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยถึงชั้นพระยา

พานทองก็มี จะยกตัวอย่างที่ฉันรู้จักตัว เช่น พระยา 

จ่าแสนยบดี (ขลิบ) และพระยาราชวรนกุลู (อ่วม) เป็นต้น 

พระยาจ่าแสนยบดี (ไทย) ก็ขึ้นจากจ�าพวกเสมียน  

เคยเป็นนายเวรมาก่อนเหมอืนกนั พเิคราะห์ดูเหน็จะเป็น

วิธีมีมาแต่โบราณที่กระทรวงต่างๆ ต้องหัดใช้คนใน

กระทรวงเอง แม้กระทรวงอื่นก็คงเป็นเช่นเดียวกัน การ

ที่รับคนแปลกหน้าเรียนมาจากที่อื่นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อมี

กระทรวงเสนาบดีเป็น ๑๒ กระทรวงแล้ว ดังได้พรรณนา

มาในนิทานที่ ๑๔ เรื่องโรงเรียนมหาดเล็กหลวง

 กระบวนการท�างานในกระทรวงมหาดไทยตาม

แบบเก่านั้นถ้าหนังสือราชการจะเป็นจดหมายในกรุงฯ 

ก็ดี หรือใบบอกหัวเมืองก็ดี มาถึงศาลาลูกขุนในเวลาเวร

ของใคร เปรยีบว่าเป็นเวลาเวรนายแกว่น นายแกว่นกเ็ป็น

ผู ้รับหนังสือนั้น แม้เป็นหนังสือของตัวบุคคล เช่น  

สลักหลังซองถึงปลัดทูลฉลองเป็นต้น ก็ส่งไปให้ผู ้นั้น 

ทั้งผนึก ถ้าเป็นใบบอกถึงกระทรวงอันเรียกว่า “วางเวร 

กระทรวงมหาดไทย” นายแกว่นก็เปิดผนึกออกอ่านแล้ว

น�าข้ึนเสนอต่อปลัดทูลฉลองให้พิจารณาก่อน ถึงวนัต่อมา

เวลาเช้าปลดัทลูฉลองกบันายแกว่นเอาใบบอกนัน้ กับท้ัง

หนังสือซึ่งปลัดทูลฉลองเห็นว่าเสนาบดีจะต้องสอบ

ประกอบกนั ไปยงับ้านเสนาบดเีมือ่นายแกว่นคชสารอ่าน

ใบบอกเสนอแล้ว เสนาบดีก็มีบัญชาส่ังให้ท�าอย่างไรๆ  

ถ้าเป็นเรือ่งเพยีงจะต้องมท้ีองตราตอบหรอืสัง่ราชการอนั

อยู่ในอ�านาจเสนาบดี ก็ให้ปลัดทูลฉลองรับบัญชามาให้

ข้าราชการชัน้สญัญาบตัรซ่ึงเป็นพนกังานร่างหนงัสอื ร่าง

ตรานั้น แล้วให้นายแกว่นเอาไปเสนอเสนาบดีให้ตรวจ

แก้ไขก่อน ถ้าเป็นแต่ท้องตราสามัญมีแบบแผนอยู่แล้วก็

ให้นายแกว่นร่างให้เสร็จไปไม่ต้องเอาร่างไปอ่านเสนอ 
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แล้วให้เสมียนเวรนายแกว่นเขียนลงกระดาษมอบให้

เสมียนตราเอาไปประทับตราท่ีบ้านเสนาบดีและส่งไป  

ต้นหนังสือทั้งปวงในเรื่องนั้น นายแกว่นอันเป็นนายเวร

ที่ท�าการเป็นพนักงานรักษาไว้ในกระทรวงต่อไป มักเก็บ

ไว้บนเพดานศาลาลูกขุนเป็นมัดๆ ไม่ได้เรียบเรียงเรื่อง 

เป็นล�าดับ ถึงกระนั้นเมื่อข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีตรวจพบ

ใบบอกเก่าแต่ในรัชกาลที่ ๔ ยังอยู่เป็นอันมาก

 ถ ้าใบบอกฉบับใดที่จะต ้องกราบบังคมทูล

เสนาบดีก็สั่งให้ปลัดทูลฉลองคัดความข้ึนกราบบังคมทูล 

ลกัษณะคดัความอย่างนัน้เรยีกว่า “คดัทูลฉลอง” คอืเกบ็

แต่เนื้อความใบบอก แต่ต้องระวังมิให้ผิดเพี้ยนบกพร่อง

ขึ้นกราบบังคมทูล วิธีกราบบังคมทูลนั้น ตามประเพณี

โบราณซึ่งยังใช้มาจนในรัชกาลท่ี ๓ อันพึงเห็นได้ใน

หนงัสอื “จดหมายเหตหุลวงอดุมสมบัต”ิ ซึง่หอพระสมดุ

พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยปรกติพระเจ้าแผ่นดินเสด็จ

ออกขนุนางในท้องพระโรงวนัละ ๒ ครัง้เป็นนจิ เสดจ็ออก

เวลาเช้าทรงว่าราชการฝ่ายตลุาการ คอืพพิากษาฎกีาของ

ราษฎร เป็นต้น เสดจ็ออกเวลาค�า่ทรงว่าราชการบ้านเมอืง 

เสนาบดีต้องไปเฝ้าพร้อมกันหมด มีใบบอกราชการ

อย่างไรมาแต่หัวเมือง เมื่อเสนาบดีเจ้ากระทรวงทูลเบิก

แล้วปลัดทูลฉลองอ่านใบบอกที่คัดนั้นถวายทรงฟัง เมื่อ

ทรงฟังตลอดแล้วตรัสปรึกษาหารือกับเสนาบดีเป็นยุติ 

แล้วตรัสสั่งให้ท�าอย่างไรปลัดทูลฉลองก็เป็นผู ้จดจ�า

กระแสรับสั่งมาจัดการถ้าเป็นราชการส�าคัญโปรดให้น�า

ร่างตราขึ้นถวายทรงตรวจแก้ก่อน ก็เป็นหน้าที่ปลัด 

ทูลฉลองที่จะน�าร่างตราเข้าไปอ่านถวายและแก้ไขตาม

รับสั่งในเวลาเสด็จออกขุนนางเหมือนเมื่ออ่านใบบอก

ราชการแผ่นดินท�าเป็นการเปิดเผยดังพรรณนามา จึงถือ

กันว่าท้องพระโรงเป็นท่ีศึกษาราชการของข้าราชการ 

ทัง้ปวงอนัมีต�าแหน่งเฝ้าในท้องพระโรง แต่ต่อมาข้าพเจ้า

เข้าใจว่าในรัชกาลที่ ๔ เมื่อมีกิจเกี่ยวข้องกับรัฐบาลฝรั่ง 

ต่างประเทศมากขึน้ จงึเริม่ก�าหนดราชการเป็น ๒ ประเภท 

ต่างกัน คือราชการอันควรเปิดเผยประเภท ๑ ราชการ

อนัไม่ควรเปิดเผยประเภท ๑ อ่านใบบอกกราบทลูในเวลา

เสด็จออกขุนนางแต่ราชการประเภทเปิดเผย ถ้าเป็น

ราชการประเภทที่ไม่เปิดเผยให้ท�าเป็นจดหมายบันทึก

ทูลเกล้าฯ ถวาย ถ้าจะทรงปรึกษาหารือเสนาบดีคนไหน 

ก็มีรับสั่งให้หาเข้าไปเฝ้าในที่รโหฐาน เมื่อข้าพเจ้ายังเป็น

เดก็เคยเหน็สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรสีรุิยวงศ์เมื่อยงั

เป็นสมุหพระกลาโหมเข้าเฝ้าอย่างนั้นเนืองๆ จดหมาย

บันทึกที่คัดนั้นก็เขียนในสมุดด�าเหมือนอย่างใบบอกที่

อ่านในท้องพระโรง แต่มดิีนสอขาวเหนบ็ไปกบัใบปกสมดุ

ส�าหรบัทรงเขยีนลายพระราชหตัถ์ตรสัสัง่แล้วส่งกลบัออก

มาวิธีกราบทูลราชการหัวเมืองจึงเกิดเป็น ๒ อย่าง คือ

อ่านกราบทูลในเวลาเสด็จออกขุนนางอย่าง ๑ กับเขียน

เป็นจดหมายบันทึกทูลเกล้าฯ ถวายอย่าง ๑ ต่อมา

ขนบธรรมเนียมในราชส�านักเปลี่ยนมาโดยล�าดับ  

ด้วยพระเจ้าอยู่หัวมีราชกิจอย่างอื่นมากขึ้นไม่มีเวลาจะ 

เสดจ็ออกขนุนางในท้องพระโรงได้วนัละ ๒ ครัง้เหมอืนอย่าง 

โบราณ ราชการต่างๆ ที่เจ้ากระทรวงกราบบังคมทูลจึง

ใช้เป็นจดหมายและด�ารัสส่ังด้วยลายพระราชหัตถเลขา

มากขึ้นถึงรัชกาลที่ ๕ ประเพณีที่เสด็จออกขุนนางเสด็จ

ออกแต่เวลาบ่ายวันละครั้งเดียว และไม่มีการปรึกษา

หารือราชการในเวลาออกขุนนางเหมือนอย่างแต่ก่อน 

เสนาบดีก็เลยไม่เข้าไปเฝ้าในเวลาเสด็จออกขุนนาง  

การอ่านใบบอกหัวเมืองกราบทูลก็กลายเป็นแต่อย่างพิธี

เพ่ือรักษาขนบธรรมเนยีมเดิมไว้ อ่านกราบทลูแต่ใบบอก

ราชการอย่างจืดๆ เช่น ข่าวโจรผู้ร้าย หรือรายงานน�้าฝน

ต้นข้าว เป็นต้น เหมือนกันทั้งกระทรวงมหาดไทยและ

กลาโหม กรมท่า ส่วนราชการที่เคยท�าจดหมายบันทึก

ทูลเกล้าฯ ถวาย ถึงตอนนี้กระทรวงกลาโหม กรมท่า 

เปลี่ยนเป็นกราบทูลด้วยจดหมายเขียนกระดาษฝรั่ง แต่

กระทรวงมหาดไทยคงเขียนในสมุดด�าอยู่ตามประเพณี

เดิมจึงแปลกกับกระทรวงอื่นมีอยู่แต่กระทรวงเดียวจน
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ในกรมราชเลขาธิการเรียกว่า “หีบขนมปัง” ของ

กระทรวงมหาดไทย เพราะห่อสมุดซึ่งส่งเข้าไปถวายได้

ขนาดกับหบีขนมปังทีข่ายในท้องตลาด ใช่แต่เท่านัน้ความ

ที่เขียนในบันทึกก็คงเป็นอยู ่เหมือนใบบอกเช่นอ่าน

กราบทูลในท้องพระโรงแต่โบราณ ก็กลายเป็นขอเรียน

พระราชปฏิบัติ เหมือนอย่างทูลถามว่า “จะโปรดให้ท�า

อย่างไร” ไปทกุเรือ่ง จนพระเจ้าอยูห่วัตรสับ่นว่ากระทรวง

มหาดไทยกลายเป็นกรมไปรษณีย์ไปเสียแล้ว มีราชการ

อะไรกเ็กณฑ์ให้ทรงพระราชด�ารวิินิจฉยัเสยีทัง้นัน้ ไม่ช่วย

คิดอ่านบ้างเลย แต่ก็ไม่ตรัสสั่งให้แก้ไขอย่างไร คงเป็น

เพราะทรงพระราชด�าริเป็นยุติ แล้วว่าจะหาคนสมัยใหม่

เป็นเสนาบดใีห้ฟ้ืนราชการมหาดไทยทัง้กระทรวงทเีดยีว

 เมือ่แรกข้าพเจ้าเป็นเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย 

ดูเหมือนคนทั้งหลายทั้งที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยและ

อยูน่อกกระทรวงมหาดไทย จะคอยดกูนัมากกว่าข้าพเจ้า

จะไปท�าอย่างไร บางทจีะมมีากทีค่าดกนัว่าพอข้าพเจ้าไป

ถึงก็คงจัดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในทันทีตามประสา 

คนหนุ่มและได้เคยจัดการอย่างใหม่มาหลายแห่งแล้ว  

แต่ตัวข้าพเจ้าเองมีความวิตกมากด้วยยังไม่รู ้ราชการ

กระทรวงมหาดไทย และยังไม่รู้จักข้าราชการกระทรวง

มหาดไทยทั้งที่ในกรุงฯ และตามหัวเมืองอยู่โดยมาก  

เหน็ว่าจะต้องศกึษาหาความรูร้าชการกระทรวงมหาดไทย 

เสียก่อนเมือ่รูแ้ล้วจงึคอ่ยคดิอา่นจดัการงานตอ่ไป ก็และ

การศึกษาหาความรูน้ัน้จ�าจะต้องอาศยัไต่ถามข้าราชการ

ผู้ใหญ่ในกระทรวงที่เคยท�าการงานช�านิช�านาญมาแต่

ก่อน ในเวลานั้นข้าราชการผู้ใหญ่กระทรวงมหาดไทย  

รองเสนาบดีลงมา มีพระยามหาอ�ามาตย์ (หรุ่น ศรีเพ็ญ) 

สมุหมหาดไทยฝ่ายเหนือกับเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช 

(เวก บญุยรตันพนัธุ)์ เมือ่ยงัเป็นพระยาราชวรานกุลู ปลดั

ทูลฉลองแต่ปลดออกรับบ�านาญแล้วทั้ง ๒ คน คงแต่

พระยาราชวรานกุลู (อ่วม) เมือ่ยงัเป็นพระยาศรีสิงหเทพ 

ปลัดบัญชี ว่าที่ปลัดทูลฉลองเป็นหัวหน้าข้าราชการ

กระทรวงมหาดไทย ข้าพเจ้าจึงอาศัยไต่ถามแบบแผน

กระบวนราชการกระทรวงมหาดไทยมาตั้งแต่แรก  

ตรงนีอ้ยากจะพรรณนาคุณของพระยาราชวรานกุลู (อ่วม)  

ซ่ึงได้มีต่อตัวข้าพเจ้าลงไว้ให้ปรากฏ ตัวท่านกับข้าพเจ้า

ได้คุ ้นเคยจนชอบกันอยู ่แล้วต้ังแต่ก่อนข้าพเจ้าเป็น

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แต่จะเป็นเพราะความอารี

โดยเคยมไีมตรจีติในส่วนตวักต็าม หรอืเพราะท่านมคีวาม

ภักดีต่อราชการบ้านเมืองก็ตาม สังเกตเห็นได้ว่าท่าน

เต็มใจช่วยจริงๆ เหมือนอย่างว่าตั้งใจประคับประคอง

ข้าพเจ้ามาตั้งแต่แรก เป็นต้นว่าในเวลาข้าพเจ้าปรึกษา

หารอืการงาน ถ้าท่านไม่เหน็ชอบด้วยกท็กัท้วงและช้ีแจง

ให้เหน็ข้อขัดข้องตามความคดิของท่าน ไม่คล้อยตามด้วย

เกรงใจข้าพเจ้า เวลาข้าพเจ้าถามแบบแผนหรือราชการ 

ซึ่งเคยมีมาแต่ก่อน ท่านก็พยายามชี้แจงให้ข้าพเจ้าเข้าใจ 

ไม่ปกปิดความรูค้วามเหน็ของท่าน เพราะฉะนัน้ จึงได้รบั

ความนบัถอืของข้าพเจ้า และท�าการงานด้วยกนัสนทิสนม

ยิง่ขึน้ด้วยโดยล�าดับมา เมือ่พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุา

โปรดให้พระยาราชวรานกุลู (เวก บญุยรัตพันธุ)์ เลือ่นขึน้

เป็นเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราชในกระทรวงวัง ท่านก็ได้

เลือ่นจากทีพ่ระยาศรสีงิหเทพขึน้เป็นพระยาราชวรานกุลู 

ปลัดทูลฉลองเต็มต�าแหน่ง ท�าราชการอยู่ด้วยกันกับ

ข้าพเจ้าและเป็นผู้รักษาราชการแทนในเวลาข้าพเจ้า 

ไปตามเสด็จ หรือไปตรวจราชการหัวเมือง ต่อมา 

อกีหลายปี จนท่านแก่ชราจงึกราบถวายบงัคมลาออกจาก

ต�าแหน่งปลัดทูลฉลองไปรับบ�านาญ ถึงเมื่อออกไปแล้ว

เวลามกีารงานอนัใดซึง่จะช่วยข้าพเจ้าได้ ท่านกยั็งอตุส่าห์

เข้ามาช่วยอยู่เสมอจนตลอดอายุข้าพเจ้ายังคิดถึงคุณ 

ของพระยาราชวรานุกูล (อ่วม) อยู่ไม่ลืม

 แต่ก็ที่ข้าพเจ้าคิดว่ายังไม่จัดการงานอย่างใดจน

เรียนรู้ราชการกระทรวงมหาดไทยเสียก่อนนั้น ไม่เป็นได้

ดังคิด เพราะมีการบางอย่างซ่ึงจ�าเป็นต้องจัดตั้งแต่แรก 

ตามระเบียบกระทรวงเสนาบดีที่ทรงจัดใหม่ ตัวข้าพเจ้า
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เป็นแต่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไม่ได้เป็นสมุหนายก 

จงึต้องปลดการในหน้าท่ีสมหุนายกส่งไปกระทรวงอืน่ คอื

ส่งการหมายสัง่ราชการฝ่ายพลเรอืนโอนไปยงักระทรวงวงั  

ซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าท่ีหมายสั่งราชการท้ังฝ่ายทหารและ

พลเรอืนต่อไปอย่างหนึง่ ส่งศาลอทุธรณ์ความหวัเมอืงกบั

ทัง้เรอืนจ�า โอนไปยงักระทรวงยตุธิรรมทีต่ัง้ขึน้ใหม่อย่าง

หนึ่ง ระเบียบการในกระทรวงมหาดไทยเองก็ต้องแก้

ตัง้แต่แรกอย่างหนึง่ คอืสัง่ให้เลกิประเพณทีีเ่จ้าหน้าทีต้่อง

ไปเสนอราชการที่บ้านเสนาบดี เพราะตัวข้าพเจ้าจะ

เข้าไปประจ�าท�างานท่ีศาลาลกูขุนทุกวนัเหมอืนกบัคนอืน่ 

และให้จัดห้องประชุมขึ้นที่ในศาลาลูกขุนห้อง ๑ ถึงเวลา

กลางวันให้เจ้าหน้าท่ีน�าหนังสือราชการไปเสนอต่อ

ข้าพเจ้าในที่ประชุมพร้อมกันวันละครั้งทุกวัน ในเวลา

ประชุมนั้นข้าพเจ้าเชิญพระยาราชวรานุกูล ให้มานั่งอยู่

ข้างตวัข้าพเจ้า เมือ่ฟังข้อราชการทีจ่ะต้องมคี�าสัง่ ข้าพเจ้า

ถามท่านก่อนว่าการเช่นนี้เคยสั่งกันมาอย่างไร หรือถ้า

ข้าพเจ้าสงสัยไม่รู้เค้ามูลของการนั้น ก็ถามให้ท่านชี้แจง

จนเข้าใจก่อน ถ้าเป็นการสามัญ ข้าพเจ้าเห็นว่าท�าตาม

เดิมได้ไม่มีโทษก็สั่งให้ท�าไปอย่างเดิม ถ้าเห็นว่าอาจจะ 

มีได้มีเสียซึ่งจะต้องเลือกหาทางที่ถูก ข้าพเจ้าปรึกษา 

พระยาราชฯ ก่อน ถ้าเห็นพ้องกันก็สั่งตามนั้น ถ้าเห็น 

ต่างกันก็ปรึกษาชี้แจงกันต่อไปจนตกลง ถ้าไม่ตกลงกัน

หรอืเหน็ว่าเป็นการส�าคญัไม่ควรจะสัง่โดยพลการ กใ็ห้น�า

ความขึน้กราบบงัคมทลูฯ “ขอเรยีนพระราชปฏบิตั”ิ หรอื

กราบทูลหารือเป็นส่วนตัวตามที่เห็นสมควร แต่ลักษณะ

ขอเรยีนพระราชปฏบิตันิัน้ข้าพเจ้าสัง่ให้เลกิวธิเีขยีนบนัทกึ 

ในสมุดด�าอย่างแต่ก่อน เปลี่ยนเป็นจดหมายซึ่งข้าพเจ้า

ร่างเองเป็นนจิกราบทลูอย่างเล่าเรือ่งคดทีีม่ขีึน้ แล้วกราบ

ทลูวนิิจฉยัตามความคดิของข้าพเจ้าและทีส่ดุกราบทลูว่า

เหน็ควรจะท�าอย่างไรในจดหมายน�า ถ้าในใบบอกมถ้ีอยค�า 

ควรพิจารณาก็ให้คัดส�าเนาใบบอกถวายด้วยไม่ให้ 

ทรงล�าบากเหมือนแต่ก่อน ก็ชอบพระราชอัธยาศัย

 ยงัมอีกีเรือ่งหนึง่ซึง่เกดิขึน้เมือ่แรกข้าพเจ้าไปเป็น

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยด้วยในวันแรกข้าพเจ้าไปนั่ง

ว่าการ เจ้าพระยารัตนบดินทร์ท่านให้เสมียนตราเชิญ 

ตราจักรกับตราพระราชสีห์ส�าหรับต�าแหน่งเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยมาส่งให้ข้าพเจ้าทีศ่าลาลกูขนุ ดวงตรา 

รวมกันอยู่ในกล่องเงินใบหนึ่ง ดูเป็นของท�าที่เชียงใหม ่

ไม่วิเศษอันใด แต่เสมียนตราบอกว่ากล่องใส่ดวงตรานั้น

เป็นของเสนาบดีต้องหามาเมื่อแรกรับดวงตรา และครั้ง

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมสมเด็จพระบ�าราบปรปักษ์เป็นเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยทรงใช้กล่องกระ (หรือกล่องถม

ข้าพเจ้าจ�าไม่ได้แน่) คร้ันเจ้าพระยารัตนบดินทร์เป็น

ต�าแหน่งเอากล่องเงินใบนี้มารับตราไปแต่แรก ขอให้

ข้าพเจ้าหาอะไรมาใส่ดวงตราจะได้คืนกล่องเงินให้

เจ้าพระยารัตนบดินทร์ ข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่า

เสนาบดีจะต้องหาอะไรมาใส่ตรา ไม่ได้เตรียมไว้จะท�า

อย่างไรดีก็ขอยืมกล่องเงินของเจ้าพระยารัตนบดินทร์ไว้

ก่อนไม่ได้หรือ เสมียนตราจึงบอกว่ามีเตียบประดับมุก

ของเก่าอยู ่บนเพดานใบ ๑ ดูเหมือนจะเป็นของเดิม

ส�าหรับใส่ตรา ข้าพเจ้าให้ไปหยิบลงมาดู เห็นลวดลาย

ประดับมุกเป็นแบบเก่า ถึงชั้นรัชกาลที่ ๑ หรือที่ ๒ ก็

ตระหนักใจว่าจริงดังว่า จึงสั่งให้กลับใช้เตียบใบนั้น 

ใส่ตราตามเดิมแล้วสั่งให้เสมียนตราหาก�าปั่นเหล็กสา 

เกบ็ตราไว้ในศาลาลกูขนุจงึเป็นอนัเลกิประเพณทีีเ่สนาบดี

เอาตราต�าแหน่งไปไว้ที่บ้านอีกอย่างหนึ่ง

 นอกจากการบางอย่างท่ีได้กล่าวมาข้าพเจ้า 

ไม่เปลีย่นแปลงอนัใด ข้าราชการคนใดเคยมหีน้าทีท่�าการ

อนัใดกใ็ห้คงท�าอยูอ่ย่างเดิม ระเบยีบการงานทีเ่คยท�ามา

อย่างใด เช่น ท�าการผลัดกันเป็นเวร เป็นต้น ก็ให้คงท�าอยู่

ตามเดิม เป็นแต่ข้าพเจ้าไปเที่ยวตรวจดูการและไต่ถาม

เจ้าหน้าที่ตามห้องที่ท�างานเนืองๆ ในไม่ช้าก็คุ ้นกับ

ข้าราชการในกระทรวงหมดท้ังผู้ใหญ่ตลอดจนผู้น้อย 

ข้าพเจ้าศึกษาหาความรู้กับทั้งบัญชาการมาด้วยกันราว
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สัก ๖ เดือน จนเห็นว่ามีความรู ้ราชการมหาดไทย 

ในกรุงเทพฯ สันทัดพอจะบัญชาการได้โดยล�าพังตัวแล้ว 

จึงเริ่มคิดศึกษาหาความรู้การปกครองหัวเมืองต่อไป แต่

เหน็จ�าเป็นจะต้องออกไปเท่ียวดตูามหวัเมอืงเอง ข้าพเจ้า

กราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระราชด�าริเห็นชอบ

ด้วย ถงึเดอืนตลุาคมข้าพเจ้าจงึขึน้ไปตรวจหวัเมอืงเหนอื 

ในสมยันัน้ยงัไม่มรีถไฟสายเหนอืต้องลงเรอืก๋ง พ่วงเรือไฟ

ไปตั้งแต่ออกจากกรุงเทพฯ ขึ้นไปทางเรือจนถึงอุตรดิตถ์ 

แล้วเดนิบกไปเมอืงสวรรคโลกลงเรอืมาเมอืงสุโขทยั แล้ว

เดินบกไปเมืองตาก ลงเรือล่องจากเมืองตากกลับลงมา

จนถงึเมอืงอ่างทอง ขึน้เดนิบกไปเมอืงสพุรรณบรุเีป็นทีส่ดุ

แล้วกลับทางเรือมาถึงกรุงเทพฯ ในเดือนธันวาคม 

ข้าพเจ้าขึน้ไปเมอืงเหนอืครัง้นัน้ไปได้ความรูป้ระหลาดใจ

ตั้งแต่ไปถึงเมืองนครสวรรค์ ว่าเป็นครั้งแรกที่เสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยข้ึนไปตรวจราชการหัวเมืองด้วย 

เจ้าเมอืงกรมการมกัมากระซบิถามพระยาวรพฒุโิภคยั ซึง่

เป็นผู้ใหญ่ในข้าราชการที่ไปกับข้าพเจ้าว่ามีเหตุการณ์

อะไรเกิดขึ้นหรือ ข้าพเจ้าจึงขึ้นไปเมืองเหนือ แต่ก่อนมา

ต่อมีราชการส�าคัญเกิดข้ึน เช่น เกิดทัพศึก เป็นต้น 

เสนาบดจีงึขึน้ไปเอง พระยาวรพฒุฯิ บอกว่าทีข้่าพเจ้าไป

เป็นแต่จะไปตรวจราชการตามหัวเมืองไม่ได้มีเหตุการณ์

อันใดเกิดขึ้นดอก ก็มิใคร่มีใครเข้าใจ น่าจะพากันนึกว่า 

เพราะข้าพเจ้าเป็นเสนาบดแีต่ยงัหนุม่ผดิกบัท่านแต่ก่อน 

กเ็ทีย่วซอกแซกไปตามคะนอง แต่ความจรงิปรากฏแก่ตัว

ข้าพเจ้าแต่ครั้งนั้นมาว่าท่ีเสนาบดีไปเท่ียวตรวจราชการ

ตามหัวเมือง เป็นประโยชน์อย่างส�าคัญมาก หรือว่าจะ

เป็นการจ�าเป็นทีเดียวก็ได้ ต่อมาข้าพเจ้าจึงเที่ยวตรวจ 

หวัเมอืงเป็นนจิสบืมากว่า ๒๐ ปี จนตลอดสมยัเมือ่ข้าพเจ้า 

เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

 ข้าพเจ้าไปตรวจหวัเมอืงครัง้นัน้ ได้เหน็ประเพณี

การปกครองหัวเมืองอย่างโบราณท่ียังใช้อยู่หลายอย่าง

ควรจะเล่าเข้าในโบราณคดีได้ แต่ต้องเล่าประกอบกับ

วินิจฉัยอันเป็นความรู้ซ่ึงข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อภายหลังด้วย 

จึงจะเข้าใจชัดเจน

 การปกครองตามหัวเมืองในสมัยนั้น ยังใช้วิธีซึ่ง

เรียกในกฎหมายเก่าว่า “กินเมือง” อันเป็นแบบเดิม  

ดูเหมือนจะใช้เช่นเดียวกันทุกประเทศทางตะวันออกนี้  

ในเมืองจนีกยั็งเรยีกว่ากนิเมืองตามภาษาจนี แต่ในเมอืงไทย 

มาถึงชั้นหลังเรียกเปลี่ยนเป็น “ว่าราชการเมือง” ถึง

กระนั้นค�าว่า “กินเมือง” ก็ยังใช้กันในค�าพูด และยังมีอยู่

ในหนังสือเก่า เช่น กฎมณเฑียรบาล เป็นต้น วิธีปกครอง

ที่เรียกว่ากินเมืองนั้น หลักเดิมคงมาแต่ถือว่าผู ้เป็น 

เจ้าเมืองต้องทิ้งกิจธุระของตนมาประจ�าท�าการปกครอง

บ้านเมืองให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากภัยอันตราย 

ราษฎรก็ต้องตอบแทนคุณเจ้าเมืองด้วยการออกแรงช่วย

ท�าการงานให้บ้าง หรือแบ่งส่ิงของซ่ึงท�ามาหาได้ เช่น  

ข้าวปลาอาหาร เป็นต้น อันมีเหลือใช้ให้เป็นของก�านัล

ชว่ยอุปการะมิให้เจ้าเมืองต้องเป็นห่วงในการหาเลี้ยงชพี 

ราษฎรมากด้วยกัน ช่วยคนละเล็กละน้อย เจ้าเมืองก็

เป็นสุขสบาย รัฐบาลในราชธานีไม่ต้องเลี้ยงดู จึงให้ 

ค่าธรรมเนยีมในการต่างๆ ท่ีท�าในหน้าท่ีเป็นตัวเงินส�าหรบั 

ใช้สอย กรมการซ่ึงเป็นผู้ช่วยเจ้าเมอืงกไ็ด้รับผลประโยชน์

ท�านองเดียวกัน เป็นแต่ลดลงตามศักดิ์ ครั้นจ�าเนียรกาล

นานมาความเปลี่ยนแปลงในโลกวิสัยท�าให้การเลี้ยงชีพ

ต้องอาศัยเงินตรามากข้ึนโดยล�าดับ ผลประโยชน์ที่ 

เจ้าเมอืงกรมการได้รบัอย่างโบราณไม่พอเลีย้งชพี จึงต้อง

คดิหาผลประโยชน์เพิม่พนูขึน้ในทางอืน่เช่น ท�าไร่นา ค้าขาย 

เป็นต้น ให้มีเงินพอใช้สอยกินอยู่เป็นสุขสบาย เจ้าเมือง

กรมการมีอ�านาจที่จะบังคับบัญชาการต่างๆ ตาม 

ต�าแหน่ง และเคยได้รบัอปุการะของราษฎรเป็นประเพณี

มาแล้ว ครั้นท�ามาหากินก็อาศัยต�าแหน่งในราชการเป็น

ปัจจัยให้ได้ผลประโยชน์สะดวกดีกว่าบุคคลภายนอก 

เปรียบดังเช่น “ท�านา” ก็ได้อาศัย “บอกแขก” ขอแรง

ราษฎรมาช่วยหรือจะค้าขายเข ้าหุ ้นกับผู ้ ใดก็อาจ
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สงเคราะห์ผูเ้ป็นหุ้นให้ซือ้ง่ายขายคล่องได้ก�าไรมากขึน้แม้
จนเจ้าภาษีนายอากรได้รบัผกูขาดไปจากกรงุเทพฯ ถ้าให้
เจ้าเมืองกรมการมีส่วนได้ด้วยก็ได้รับความสงเคราะห์ให้
เกบ็ภาษีอากรสะดวกขึน้ จงึเกดิประเพณหีากนิด้วยอาศยั
ต�าแหน่งในราชการแทบท่ัวไป เจ้าเมืองกรมการที่เกรง
ความผดิกร็ะวงัไม่หากจิด้วยเบียดเบียนผูอ้ืน่ ต่อเป็นคนโลภ 
จึงเอาทุกอย่างสุดแต่จะได้ ก็มักมีภัยแก่ตัว ดังเช่น 
ผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งได้เล่าไว้ในนิทานที่ ๔ 
เรื่องห้ามเจ้ามิให้ไปเมืองสุพรรณ
 เมื่อข้าพเจ้าข้ึนไปเมืองเหนือครั้งนั้น เจ้าเมืองที่
ข้าพเจ้าไปพบโดยมากเป็น “ผู้ดีมีตระกูล” แต่มักเป็น 
ชาวเมืองน้ันเอง ด้วยเป็นเทือกเถาเหล่ากอเจ้าเมอืงคนก่อนๆ 
ซึง่ได้ท�าราชการประกอบกบัท�ามาหากนิจนตัง้ถิน่ฐานได้
ในเมอืงนัน้ มลีกูถวายตวัเป็นมหาดเลก็ก่อนขอออกไปรบั
ราชการบ้าง หรือฝึกหัดให้ท�าราชการในเมืองนั้นเองบ้าง 
จนได้รับสัญญาบัตรเป็นผู้ช่วยราชการเป็นยกกระบัตร 
เป็นปลัด ใครดีก็ได้เป็นเจ้าเมืองในที่สุด เป็นแล้วก็อยู่ใน
เมืองนั้นจนตลอดชีวิต ลูกหลานจึงมีก�าลังพาหนะ 
รบัราชการสบืกนัมา ข้าราชการทีถ่ิน่ฐานอยูใ่นกรุงเทพฯ 
หาใคร่มีใครสมัครออกไปรับราชการหัวเมืองไม่ เพราะ
เกรงความล�าบากในการหาเลี้ยงตัวดังกล่าวมาแล้ว  
ถ้าเป็นผู้ไปจากทีอ่ืน่กต้็องมทีนุรอนของตวัไป หรอืมฉิะนัน้ 
กต้็องได้เป็นเขย สูข่อผูม้กี�าลงัพาหนะในเมอืงนัน้จงึจะไป
อยู่ได้ ย่ิงถึงช้ันกรมการชั้นรองลงไปต้องเลือกหาแต่ใน
พวกคฤหบดีในเมอืงนัน้เองทัง้นัน้ เพราะหาคนต่างถิน่ยาก
 ตัวหัวเมืองในสมัยนั้นประหลาดอีกอย่างหนึ่งท่ี
ไม่มีศาลารัฐบาลตั้งประจ�า ส�าหรับว่าราชการบ้านเมือง
เหมือนอย่างทุกวันน้ี เจ้าเมืองตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ไหนก็ว่า
ราชการบ้านเมืองที่บ้านของตน เหมือนอย่างเสนาบด ี
เจ้ากระทรวงในราชธานีว่าราชการที่บ้าน ตามประเพณีเดิม
บ้านเจ้าเมืองผิดกับบ้านของคนอื่นเพียงท่ีเรียกกันว่า 
“จวน” เพราะมศีาลาโถงปลกูไว้นอกรัว้ข้างหน้าบ้านหลัง
หนึง่เรยีกว่า “ศาลากลาง” เป็นทีส่�าหรบัประชมุกรมการ

เวลามีการงาน เช่น รับท้องตราหรือปรึกษาราชการ 
เป็นต้น เวลาไม่มีการงานก็ใช้ศาลากลางเป็นศาลช�าระ
ความเห็นได้ว่าศาลากลางก็เป็นเค้าเดียวกับศาลาลูกขุน
ในราชธานีนั้นเอง เรือนจ�าส�าหรับขังนักโทษก็อยู ่ใน
บริเวณจวนอีกอย่างหนึ่งแต่คงเป็นเพราะคุมขังได้มั่นคง
กว่าทีอ่ืน่ไม่จ�าเป็นจะต้องอยูก่บัจวนเหมอืนกบัศาลากลาง
 มีเร่ืองปรากฏมาแต่ก่อนว่าคร้ังพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เสด็จขึน้ไปเมอืงเหนอืเมือ่ปี พ.ศ.
๒๔๐๙ ทอดพระเนตรเหน็ศาลากลางตามหวัเมอืงซอมซ่อ 
จนทรงสังเวชพระราชหฤทัยทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานเงนิส่วนพระองค์ให้ซ่อมแซมเมอืงละ ๑๐ ชัง่ 
(๘๐๐ บาท) เมืองไหนท�าส�าเร็จแล้วพระราชทานป้าย
จ�าหลักปิดทองประดับกระจก ท�าเป็นรูปเงินเหรียญ
รัชกาลที่ ๔ ลายเป็นรูปพระมหามงกุฎแผ่น ๑ รูปช้างอยู่
ในวงจักรแผ่น ๑ พระราชทานให้ไปติดไว้ ณ ศาลากลาง
ซึ่งได้ทรงปฏิสังขรณ์เมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปยังมีอยู่บางแห่ง 
ข้าพเจ้าได้ยืมมาจ�าลองรักษาแบบไว้ เดี๋ยวนี้อยู ่ใน
พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาต ิแต่มาภายหลงัศาลากลางก็กลบั
ทรดุโทรมน่าทเุรศอย่างเก่า หามแีห่งใดทีเ่ป็นสง่าผ่าเผยไม่ 
เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเจ้าเมืองต้องสร้างจวนและ 
ศาลากลางด้วยทุนของตนเอง แม้แต่แผ่นดินซ่ึงจะสร้าง
จวนถ้ามิได้อยู่ภายในเมืองมีปราการ เช่น เมืองพิษณุโลก 
เป็นต้น เจ้าเมืองก็ต้องหาซื้อที่ดินเหมือนกับคนทั้งหลาย 
จวนกบัศาลากลางจึงเป็นทรัพย์ส่วนตัวของเจ้าเมอืง เม่ือ
สิน้ตวัเจ้าเมอืงกเ็ป็นมรดกแก่ลกูหลานใครได้เป็นเจ้าเมอืง
คนใหม่ ถ้ามไิด้เป็นผู้รับมรดกของเจ้าเมอืงคนเก่ากต้็องหา
ที่สร้างจวนและศาลากลางขึ้นใหม่ตามก�าลังที่จะสร้าง 
ได้ บางทีกย้็ายไปสร้างห่างจวนเดิมต่างฟากแม่น�า้หรอืแม้
จนต่างต�าบลก็มี จวนเจ้าเมืองไปตั้งอยู่ที่ไหนก็ย้ายที่ว่า
ราชการไปอยู ่ที่นั่นชั่วสมัยของเจ้าเมืองคนนั้น ตาม 
หัวเมืองจึงไม่มีที่ว่าราชการเมืองตั้งประจ�าอยู ่แห่งใด 

แห่งหนึ่งเป็นนิจเหมือนอย่างทุกวันนี้ อันเพ่ิงมีขึ้นเมื่อ 
จัดมณฑลเทศาภิบาลแล้ว ส่วนพวกกรมการนั้นเพราะ 
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มักเป็นคฤหบดีอยู่ในเมืองนั้นแล้ว จึงได้เป็นกรมการ  

ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ไหนก็คงอยู่ที่นั้น เป็นแต่เวลามีการงาน

จะต้องท�าตามหน้าที่จวนเจ้าเมืองอยู่ที่ไหนก็ตามไปฟัง 

ค�าสั่งที่นั่น บางคนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างถึงต่างอ�าเภอก็มี 

ด้วยเคยเป็นคฤหบดีอยู ่ที่แห่งนั้นมาก่อน เจ้าเมือง

ประสงค์จะให้เป็นผู้รักษาสันติสุขในท้องที่นั้น เหมือน

อย่างนายอ�าเภอซึ่งมีขึ้นในสมัยเทศาภิบาล จึงขอให้

คฤหบดีคนนั้นเป็นกรรมการ หรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือต้ัง

นกัเลงโต ซึง่มพีรรคพวกมากให้เป็นกรมการเพือ่จะให้โจร

ผู้ร้ายย�าเกรงไม่กล้าปล้นสะดมในถิ่นนั้น แต่บางทีก็กลับ

ให้ผลร้าย ดงัเคยมเีรือ่งปรากฏเมือ่ต้นรชักาลที ่๕ ผูร้กัษา

กรุงศรีอยุธยาตั้งคฤหบดีคนหนึ่งชื่อ ช้าง เป็นที่หลวง

บรรเทาทุกข์ราษฎร์อยู่ที่เกาะใหญ่ ด้วยแม่น�้าตอนเกาะใหญ่

ลานเทเป็นย่านเปลี่ยวมักมีโจรตีเรือท่ีข้ึนล่อง หลวง

บรรเทาฯ คนนัน้ขึน้ชือ่คนชมในการรบัรองผูม้บีรรดาศกัดิ์

ซึ่งผ่านไปมา แม้จนชาวเรือขึ้นล่องถ้าใครไปพึ่งพ�านัก 

หลวงบรรเทาฯ โจรผู้ร้ายก็ไม่กล้าย�่ายี ดูเหมือนจะเป็น

เช่นนั้นมาแต่ปลายรัชกาลที่ ๔ ครั้นถึงรัชกาลที่ ๕ ความ

ปรากฏขึ้นจากค�าให้การของโจรผู้ร้ายที่นับได้หลายราย

ว่าเป็นพรรคพวกของหลวงบรรเทาฯ โปรดให้ข้าหลวง

ช�าระได้ความว่า หลวงบรรเทาฯ เป็นนายซ่องโจรผู้ร้าย 

เป็นแต่ให้ไปท�าการโจรกรรมเสยีในเขตแขวงอืน่ภายนอก

ถิน่ทีต่นปกครองหลวงบรรเทาฯ จงึถกูประหารชวีติ เป็นเรือ่ง

เลื่องลือกันอื้อฉาวอยู่คราวหนึ่งในเวลาข้าพเจ้าแรกรับ

ราชการ เมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปเมืองเหนือยังมีกรมการที่เคย

เป็นนักเลงโตอยู่หลายเมือง เพราะในสมัยนั้นยังไม่มี 

โปลศิหรอืต�ารวจภธูรทีเ่ป็นพนกังานส�าหรบัตรวจจับผูร้้าย 

เจ้าเมอืงต้องปราบปรามตามปัญญาของตนจงึเกดิความคดิ

ที่จะหานักเลงโตมีพรรคพวก ตั้งเป็นกรมการไว้ส�าหรับ

ปราบโจรผูร้้าย ทีจ่รงิกรมการชนดินัน้กไ็ม่ได้เป็นผูร้้ายไป

ทุกคน โดยมากมักไปตั้งบ้านเรือนท�ามาหากินอยู่ตาม 

บ้านนอกเม่ือได้เป็นกรมการก็มักหาผลประโยชน์ด้วย

ทดรองทุนตกข้าวจากราษฎร ต่อบางคนจึงเลยหากินไป

ในทางทจุรติถงึเป็นใจให้พรรคพวกไปเทีย่วลักววัควายหรอื 

ปล้นทรพัย์เพือ่จะได้ส่วนแบ่งเป็นผลประโยชน์ เม่ือข้าพเจ้า 

ขึ้นไปตรวจหัวเมืองครั้งแรกได้พบกรมการซึ่งสงสัยกันว่า

หากนิอยา่งนัน้ ๒ คน เรยีกกนัว่า “ขุนโลกจับ” อยู่ทีเ่มือง

พยุหคีรีคน ๑ แต่เมื่อข้าพเจ้าพบนั้นแก่ชรามากแล้ว  

ต่อมาได้ยนิว่าออกบวชแล้วกต็าย อกีคนหนึง่เป็นทีห่ลวง

ศรีมงคลอยู่ที่เมืองอ่างทอง เจ้าเมืองใช้สอยอย่างว่าเป็น 

“มือขวา” กล่าวกันว่าเพราะจับโจรผู้ร้ายเข้มแข็งนัก  

เมือ่ข้าพเจ้าจะเดินบกจากเมอืงอ่างทองไปเมอืงสพุรรณบรุ ี

เจ้าเมืองให้หลวงศรีมงคลคนนั้นเป็นผู้จัดพาหนะ ในวัน

เดียวหาม้าและผู้คนส�าหรับหาบหามสิง่ของได้พอต้องการ

หมด แล้วตัวเองอาสาขี่ม้าน�าข้าพเจ้าแต่เมืองอ่างทองไป

จนถึงเมืองสุพรรณ ข้าพเจ้าจึงได้ชอบมาแต่นั้น ครั้นถึง

สมัยเมื่อตั้งมณฑลเทศาภิบาลแล้ว ความปรากฏว่าหลวง

ศรีมงคลปล่อยให้พรรคพวกไปเที่ยวปล้นในเมืองอื่น  

แล้วรบัของทีโ่จรได้มาเป็นประโยชน์ แต่แรกกรมขนุมรพุงศ์ 

ศิริพัฒน์สมุหเทศาภิบาล ก็ไม่ทรงเชื่อ เพราะทรงใช้สอย

หลวงศรีมงคลจนโปรดเหมือนกัน แต่ไต่สวนได้หลักฐาน

จึงต้องฟ้องศาลข้าหลวงพิเศษ ศาลพิพากษาให้จ�าคุก

หลวงศรมีงคลหลายปี กรมขนุมรพุงศ์ฯ จงึออกพระโอษฐ์

ว่า “วิธีเลี้ยงขโมยไว้จับขโมยนั้นใช้ไม่ได้” แต่เมื่อถึงสมัย

เทศาภิบาลมีกรมการอ�าเภอต้ังประจ�าอยู่ตามบ้านนอก 

และมีต�ารวจภูธรแล้วก็ไม่ต้องอาศัยกรมการบ้านนอก

เหมือนอย่างแต่ก่อน

 มีกรมการอีกพวกหนึ่งเรียกว่า “กรมการจีน” 

เพราะเป็นจีนหรือลูกจีน ซ่ึงยังไว้ผมเปียทั้งนั้น พวกนี ้

ขึ้นจากจีนนอกที่ไปตั้งท�ามาหากินตามหัวเมือง บางคน 

ไปตั้งตัวได ้ เป ็นหลักฐานแล้วเข ้ารับผูกภาษีอากร 

ก็ตามกฎหมายแต่ก ่อนนั้นต ่อบุคคลถือศักดินาแต่  

๔๐๐ ไร่ขึ้นไปเป็นความในโรงศาลจึงแต่งทนายว่าความ

แทนตัวได้ การเก็บภาษีอากรมักต้องเป็นถ้อยความกับ



29๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

ราษฎรเนืองๆ ถ้าเจ้าภาษีนายอากรต้องไปติดว่าความ 

เสียในโรงศาลก็ไม่สามารถจะเก็บภาษีอากรได้ เพื่อจะ

แก้ไขความขัดข้องนี้ เมื่อรัฐบาลตั้งใครเป็นเจ้าภาษี 

นายอากรจึงนับว่าเป็นข้าราชการ ให้มียศเป็นขุนนาง 

ช้ันขนุถอืศักดนิา ๔๐๐ ไร่ เมือ่ท�าราชการดต่ีอมาได้เลือ่น

เป็นหลวงหรือเป็นพระก็มี พวกที่อยู ่ ในกรุงเทพฯ  

เรียกกันว่า “ขุนนางเจ้าภาษีนายอากร” พวกที่อยู่ตาม 

หัวเมืองเรียกกันว่า “กรมการจีน” เป็นถึงต�าแหน่ง 

ปลัดเมืองก็มีดังได้กล่าวมาในนิทานที่ ๑๕ เรื่องอั้งยี่นั้น 

พวกกรมการจีนโดยปรกติตั้งหน้าท�ามาหากินแสวงหา

ทรัพย์สมบัติไม่แสวงหาอ�านาจ และมักบริจาคทรัพย ์

ช่วยอุดหนุนกิจการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น จึง 

เข้ากบัชาวเมอืงได้ทกุชัน้ ตัง้แต่เจ้าเมอืงกรมการตลอดจน

ราษฎร

 ที่ข้าพเจ้าไปทางเรือครั้งนั้น นอกจากได้เห็น 

หัวเมืองรายทางทั้งหมด ยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง  

ด้วยในเวลาเดินทางต้องนั่งกับนอนไปในเรือวันละ 

หลายๆ ชั่วโมง ได้มีเวลาอ่านหนังสือต่างๆ เช่น กฎหมาย

เป็นต้น ศึกษาหาความรู้วิธีปกครองอย่างโบราณอันมีอยู่

ในหนังสือเก่าไปด้วยตลอดทาง อาศัยความรู ้ที่ได้ใน 

ครั้งนั้น ท�าให้ข้าพเจ้าคิดเห็นว่าความมุ ่งหมายของ 

การปกครองทั้งอย่างใหม่และอย่างเก่าก็อยู ่ในจะให้ 

“บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข” ด้วยกัน แต่เข้าใจอธิบายค�า 

“อยูเ่ยน็เป็นสขุ” นัน้ผดิกนั อย่างเก่าถือว่า “ถ้าบ้านเมอืง 

ปราศจากภัยต่างๆ” เช่น โจรผู้ร้าย เป็นต้น “ก็เป็นสุข” 

ข้อนี้สังเกตได้ในบางแผนกที่แก้กฎหมายในการปกครอง

แต่โบราณ มักอ้างเหตุที่เกิดโจรผู้ร้ายชุกชุมแทบท้ังนั้น 

เพราะฉะนั้น ตามหัวเมืองเจ้าเมืองกรมการก็มุ่งหมายจะ

รกัษาความเรยีบร้อยในพืน้เมอืงไม่ให้มโีจรผูร้้ายเป็นทีต่ัง้ 

ตลอดจนถงึเจ้ากระทรวงในกรงุเทพฯ เมือ่เหน็ว่าเมอืงใด

สงบเงียบไม่มีเหตุร้ายก็ยกย่องว่าปกครองดี ต่อเมืองใด 

ไม่เรียบร้อย โจรผู ้ร ้ายชุกชุมหรือราษฎรเดือดร้อน 

ด้วยเหตุอื่น จึงให้ข้าหลวงออกไประงับ หรือมีเหตุการณ์

ใหญ่โตเช่นเกิดทัพศึก เสนาบดีก็ออกไปเอง จึงไม่มีการ

ตรวจหัวเมืองในเวลาเมื่อเป็นปรกติ ความคิดที่ว่าจะให้

บ้านเมือง อยู่เย็นเป็นสุข ต้องจัดการท�านุบ�ารุงในเวลา

บ้านเมืองเป็นปรกติเป็นคติเกิดขึ้นใหม่ ดูเหมือนจะเริ่ม

เกิดขึ้นแต่ในรัชกาลที่ ๔ และมาถือเป็นข้อส�าคัญ

ในรัฎฐาภิปาลโนบายต่อรัชกาลที่ ๕ สืบมา

 ข้าพเจ้ากลับจากหัวเมืองก็ต้ังต้นเปลี่ยนแปลง

การงานในกระทรวงมหาดไทย เริ่มด้วยจัดระเบียบการ

รับสั่งร่างเขียนและเก็บจดหมายในส�านักงานก่อน การ

ส่วนนี้เจ้าพระยาพระเสด็จฯ ซึ่งได้เลื่อนที่จากหลวง

ไพศาลศิลปะศาสตร์ ขึ้นเป็นพระมนตรีพจนกิจ เป็น

ประโยชน์มากเพราะรู้วิธีจดหมายราชการแบบใหม่ของ

สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์ฯ ซึ่งข้าพเจ้าได้ถ่ายไปใช้ใน

กระทรวงธรรมการ ช�านาญมาแต่เมื่ออยู่ในกระทรวงนั้น

แล้วตัวเจ้าพระยาพระเสด็จฯ ก็มีอัชฌาสัยสัมมาคารวะ

เข้ากบัพวกข้าราชการกระทรวงมหาดไทยได้เรว็ สามารถ

ชีแ้จงให้คนเก่าทัง้ทีเ่ป็นผูใ้หญ่และผูน้้อยให้แก้ไขการงาน

เข้าระเบียบใหม่ได้โดยง่าย ตัวข้าพเจ้าไม่สู้ต้องเป็นธุระ

มากนกั และในตอนนีไ้ด้ผูซ้ึง่มาเป็นคนส�าคญัในกระทรวง

มหาดไทย เมื่อภายหลังเข้ามาอีกคนหนึ่งคือพระยามหา

อ�ามาตย์ (เส็ง วิริยศิริ) เดิมเป็นนักเรียนในโรงเรียนนันท-

อุทยาน รู้ภาษาอังกฤษถึงชั้นสูงในโรงเรียนนั้น เมื่อออก

จากโรงเรยีนมาอยูก่บัข้าพเจ้าประจวบเวลาพระเจ้าอยูห่วั

โปรดให้ข้าพเจ้าจัดกรมแผนท่ีข้ึนในกรมทหารมหาดเล็ก 

ข้าพเจ้าจึงมอบให้เป็นศิษย์และเป็นล่ามของพระวิภาค

ภูวดล (เจมส์ แมกคาที) ไปอยู่ในกรมท�าแผนที่หลายปี  

ได้เรียนรู ้วิชาท�าแผนที่และเคยไปเที่ยวท�าแผนที่ตาม 

หวัเมอืงต่างๆ ทางชายพระราชอาณาเขต มคีวามสามารถ 

จนได้เป็นที่หลวงเทศาจิตพิจารณ์ เวลาเมื่อข้าพเจ้าย้าย

มาเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย หลวงเทศาจิตฯ ไป

ท�าแผนทีอ่ยูท่างเมอืงหลวงพระบาง พอกลบัมากข็อสมัคร
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มาอยู่กระทรวงมหาดไทย ข้าพเจ้าเห็นว่าในกระทรวง

มหาดไทยยังไม่มีใครรู ้ภาษาฝรั่งนอกจากตัวข้าพเจ้า 

คนเดียว และหลวงเทศาจิตฯ เคยเที่ยวท�าแผนที่ทาง

ชายแดน รูภ้มูลิ�าเนาบ้านเมอืงชายพระราชอาณาเขตมาก 

จึงทูลขอมาเป็นที่พระสฤษพจนกรอีกคนหนึ่ง เป็นคู่กับ

เจ้าพระยาพระเสด็จฯ เมื่อเป็นพระมนตรีพจนกิจ สองคนนี้

เป็นแรกที่ข้าพเจ้าเอาบุคคลนอกเข้าไปรับราชการใน

กระทรวงมหาดไทย แต่เจ้าพระยาพระเสดจ็ฯ อยูไ่ม่นาน 

สมเด็จพระศรีพัชรินทร์ฯ ตรัสขอไปเป็นพระครูหนังสือ

ไทยของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว เมื่อเสด็จ 

ประทับอยู ่ในยุโรปดังกล ่าวในนิทานที่  ๑๔ เรื่อง 

โรงเรียนมหาดเล็กหลวง จึงไปได้ดีทางกระทรวงอื่น แต่

หลวงเทศาจิตฯ อยู่ต่อมาจนได้เป็นพระยาศรีสหเทพ  

ปลดัทลูฉลอง แล้วเลือ่นเป็นพระยามหาอ�ามาตย์ต�าแหน่ง

รองเสนาบดีอยู่จนข้าพเจ้าออกจากกระทรวงมหาดไทย 

ส่วนพวกข้าราชการเก่าทีอ่ยูใ่นกระทรวงมหาดไทยมาแต่

ก่อนนั้นข้าพเจ้าก็เลือกสรรเอาเข้าต�าแหน่งในระเบียบ

ใหม่ตามเห็นความสามารถ บางคนให้ไปรับราชการ 

ในต�าแหน่งสงูขึน้ตามหวัเมอืงกม็บีางคนกเ็ลือ่นต�าแหน่งขึน้ 

คงท�าการงานอยู่ในกระทรวง ปลดออกแต่ที่แก่ชราเกิน

กับการไม่กี่คน ความที่หวาดหวั่นกันในพวกข้าราชการ

เก่า ด้วยเห็นข้าพเจ้าเป็นคนสมัยใหม่ เกรงว่าจะเอาคน

สมัยใหม่ด้วยกันเข้าไปเปลี่ยนคนเก่าให้ต้องออกราชการ

ก็สงบไป

 ส ่วนระเบียบการในกระทรวงที่จัดแก ้เป ็น

ระเบยีบใหม่นัน้แบบจดหมายราชการได้อาศยัแบบอย่าง

ซึ่งสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์ฯ ทรงตั้งขึ้น แต่ลักษณะที่

จัดหน้าที่ต่างๆ ต้องเอาราชการในกระทรวงมหาดไทย 

ขึ้นตั้งเป็นหลัก ข้าพเจ้าตรวจดูท�าเนียบเก่าซึ่งปรากฏอยู่

ในกฎหมาย “ลักษณะศักดินาข้าราชการพลเรือน” เห็น

ฝ่ายธุรการในกระทรวงมหาดไทยแบ่งเป็นกรมใหญ่ ๓ 

กรม คือ กรมมหาดไทยกลาง (แต่ในกระทรวงมหาดไทย

เรียกกันว่า “กรมหมู่ใหญ่”) ปลัดทูลฉลองเป็นหัวหน้า

กรม ๑ กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ พระยามหาอ�ามาตย์ฯ 

เป็นหวัหน้ากรม ๑ กรมพลัมพัง พระยาจ่าแสนยบดฯี เป็น

หวัหน้ากรม ๑ ทางกระทรวงกลาโหมมกีรมกลาโหมกลาง

กบักรมกลาโหมฝ่ายเหนอืและกรมพลมัพงัอย่างเดยีวกัน 

พิจารณาดูเห็นว่าเดิมทีเดียวน่าจะมีแต่กรมกลาง ทั้ง

มหาดไทยและกลาโหมกรมฝ่ายเหนอืจะมาสมทบเพิม่ขึน้

ต่อภายหลัง ถึงกรมพลัมพังก็เกิดขึ้นต่อภายหลัง

 ตรงนี้ จะแทรกวินิจฉัยของข้าพเจ้าลงสักหน่อย 

ตามที่คิดเห็นว่ากรมมหาดไทยและกลาโหมฝ่ายเหนือ 

จะมีมาแต่เมื่อใดด้วยตรวจดูในเรื่องพงศาวดาร เห็นมี 

เค้ามูลว่าน่าจะเกิดขึ้นเมื่อคร้ังราชโอรสของสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถได้รับรัชทายาทครองกรุงศรอียธุยา

ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธริาช (ที ่๓) พระองค์ 

๑ ครองเมืองเหนืออยู่ที่เมืองพิษณุโลกทรงพระนามว่า 

สมเด็จพระเชษฐาพระองค์ ๑ ครั้งนั้นเมืองไทยมีพระเจ้า

แผ่นดิน ๒ พระองค์อยู่ ๓ ปี ในระหว่าง พ.ศ. ๒๐๓๑ จน 

พ.ศ. ๒๐๓๔ คงตั้งท�าเนียบข้าราชการเมืองพิษณุโลกขึ้น

อีกส�ารับ ๑ ครั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชสวรรคต 

สมเด็จพระเชษฐาได้รับรัชทายาทครองเมืองไทยทั่ว

ทั้งหมด เปลี่ยนพระนามเป็นสมเด็จพระรามาธิบดี (ที่ ๒) 

เสดจ็ลงมาประทบั ณ พระนครศรอียธุยา ข้าราชการเมอืง

พษิณโุลกกล็งมาสมทบกบัข้าราชการในพระนครศรอียธุยา 

แต่นัน้มา ข้อนีพ้งึเหน็หลกัฐานได้ในค�าทีเ่รยีกข้างท้ายช่ือ

กรมว่า “ฝ่ายเหนือ” กับที่ต�าแหน่งต่าง ๆ ในกรมฝ่ายใต้

กับฝ่ายเหนือเหมือนกันตั้งแต่ปลัดทูลฉลอง ปลัดบัญชี 

ตลอดจนหัวพันนายเวร แต่กรมพลัมพังนั้นเห็นจะตั้งขึ้น

เมือ่ใดและหน้าทีเ่ดมิเป็นอย่างไร กล่าวกนัแต่ว่าเกีย่วกบั

ปืนใหญ ่อาจจะเป็นพนกังานขนปนืใหญ่ในกองทัพหลวง

กเ็ป็นได้แต่ข้าราชการในกรมฝ่ายเหนอืกบักรมพลมัพงัท�า

ราชการคละกันกับกรมกลางมาตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์ 

หรือต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว จึงไม่มีใครรู้ว่าหน้าที่

เดิมเป็นอย่างไร
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 ข้าพเจ้าอยากจะรักษาชื่อเดิมของกรมต่างๆ ให้

คงอยู ่ต ่อไปเมื่อจัดแผนกหน้าท่ีต่างๆ ในกระทรวง

มหาดไทยจัดเป็น ๓ กรม และเรียกชื่อตามท�าเนียบเดิม 

เป็นแต่ให้มีหน้าท่ีต่างกันคือกรมมหาดไทยกลางเป็น

พนักงานท�าการทุกอย่าง ซึ่งมิได้แยกออกไปเป็นหน้าที่

กรมอื่นปลัดทูลฉลองเป็นหัวหน้า และว่าการได้ทั้ง

กระทรวงรองแต่เสนาบดีลงมา ในกรมกลางนั้นให้ปลัด

บัญชีเป็นหัวหน้าพนักงานการเงินมีศักดิ์เป็นชั้นเจ้ากรม

รองปลดัทลูฉลองลงมาอกีคน ๑ กรมมหาดไทยฝ่ายเหนอื 

ให้เป็นเจ้าหน้าที่แผนกการปราบปรามโจรผู้ร้าย กับการ

ที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ แต่ภายหลังโอนการที่

เกี่ยวกับต่างประเทศไปเป็นหน้าท่ีปลัดทูลฉลอง ให้กรม

มหาดไทยฝ่ายเหนือเป็นเจ้าหน้าที่แผนกอัยการ ส่วน 

กรมพลัมพังนั้นเป็นเจ้าหน้าที่แผนกปกครองท้องที่  

คงเรียกว่า กรมกลาง กรมฝ่ายเหนือและกรมพลัมพัง  

ตามท�าเนียบเดิม กระทรวงมหาดไทยจัดเป็น ๓ กรม 

เช่นนั้นมาตลอดสมัยเมื่อข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวง

มหาดไทย

 ยังมีกรมขึ้นของกระทรวงมหาดไทยอยู ่ตาม

ท�าเนียบเดิมอกี ๒ กรม เรยีกว่า “กรมต�ารวจภธูร เจ้ากรม 

เป็นหลวงสุเทพ” กรม ๑ เรียกว่า “กรมต�ารวจภูบาล  

เจ้ากรมเป็นหลวงพิศณุเทพ” กรม ๑ แต่โบราณ ๒  

กรมนี้จะมีหน้าที่ท�าราชการอย่างใดก็ไม่มีใครรู ้ เมื่อ

ข้าพเจ้าไปอยูก่ระทรวงมหาดไทยเป็นแต่คมุเลกไพร่หลวง 

เจ้ากรมปลดักรมกร็บัราชการเหมอืนกบัขนุนางกระทรวง

มหาดไทยพวกรับเบี้ยหวัด เช่นให้เป็นข้าหลวงไปท�าการ

ชั่วครั้งชั่วคราวแต่พิจารณาเห็นเค้าหน้าที่เดิมมีอยู ่  

ด้วยชือ่ว่า “ต�ารวจ” นัน้หมายความว่าเป็นพนกังานตรวจ

อีกประการหนึ่ง ชื่อปลัดกรมทั้ง ๒ นั้น มีสัมผัสคล้องกัน

ว่า ขุนเพชรอินทรา ขุนมหาวิชัย ขุนพิษณุแสน ขุนแผน

สะท้าน ในเรื่องสภาที่ว่าพลายแก้วได้เป็นที่ “ขุนแผน

สะท้าน” กค็อืเป็นปลดักรมต�ารวจภูบาลน้ันเอง ปรากฏว่า 

มีหน้าที่ตรวจตระเวนด่านทาง เมืองกาญจนบุรี ความยุติ

ต้องกนั จงึเหน็ว่า ๒ กรมนัน้หน้าทีเ่ดมิน่าจะเป็นพนกังาน

ตรวจด่านทางปลายแดนซ่ึงภายหลังเมือ่มมีอญอพยพเข้า

มาสามภิกัด์ิอยูใ่นเมอืงไทยมาก ให้พวกมอญเป็นพนกังาน

ตรวจตระเวนทางต่อแดนเข้าไปได้จนถงึในเมอืงพม่า จงึโอน 

การตรวจตระเวนชายแดนจากกรมต�ารวจทั้ง ๒ นั้น  

ไปเป็นหน้าท่ีของพวกมอญ ซ่ึงต้ังข้ึนเป็นกรมหนึง่เรยีกว่า 

“กรมอาทมาต” กรมต�ารวจภูธรกับกรมต�ารวจนครบาล

จึงเป็นแต่คุมไพร่ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย ที่เอา

หน้าที่เดิมของกรมต�ารวจทั้ง ๒ มากล่าวในที่นี้ เพราะ 

ในสมัยเมื่อข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

มีกรมตั้งขึ้นใหม่ ๒ กรม โอนมาจากกระทรวงอื่น ๒ กรม 

รวมเป็น ๔ กรมด้วยกัน จะเล่าถึงเหตุที่ตั้งและที่โอน 

มาขึ้นของกรมเหล่านั้นไว้ด้วย

 ตามหัวเมืองแต่ก่อนมา นอกจากกรมอาทมาต 

ทีก่ล่าวมาแล้ว ไม่มพีนกังานตรวจจบัโจรผูร้้าย กรมอาทมาต 

กเ็ป็นแต่ส�าหรับสืบข่าวทางเมอืงพม่า เมือ่จัดการปกครอง

หัวเมืองพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้เอาแบบ “ยองดามส์”  

ของฝร่ัง ซ่ึงควบคมุและใช้ปืนเหมอืนอย่างทหารมาจดัขึน้

เป็นพนกังานตรวจจบัโจรผูร้้ายตามหวัเมอืง เพราะเหมาะ

แก่การตรวจตระเวนท้องที่กว้างใหญ่ด้วยไม่ต้องใช้คน 

มากนัก แต่ชื่อที่จะเรียกยองดามส์ว่ากระไรในภาษาไทย

ยงัไม่ม ีข้าพเจ้าจึงเอาชือ่ต�ารวจภธูรมาให้เรียกยองดามส์

ที่จัดขึ้นใหม่ เพราะเห็นว่าหน้าที่เป็นท�านองเดียวกัน 

แต่โบราณ จึงมีกรมต�ารวจภูธรอย่างใหม่ตั้งขึ้นแต่นั้นมา 

ต่อมาภายหลังข้าพเจ้าคิดจะจัดกรมต�ารวจภูบาลเป็น 

กรมนักสืบ C.I.D. (ซี.ไอ.ดี.) ขึ้นอีกกรมหนึ่งแต่ไม่ส�าเร็จ

เพราะหาผู้เชี่ยวชาญเป็นครูไม่ได้ มาจนถึงรัชกาลที่ ๗  

เมือ่สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพนิติเป็นเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยจึงทรงจัดขึ้น เมื่อกรมต�ารวจภูธรกับ

กรมต�ารวจภบูาลรวมเป็นกรมเดียวกนัเสยีแล้ว จึงเรยีกว่า 

กรมต�ารวจกลาง
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 “กรมป่าไม้” เป็นกรมซึ่งตั้งขึ้นใหม่อีกกรมหนึ่ง 

เหตุที่จะตั้งกรมป่าไม้นั้นมีเรื่องมายืดยาวด้วยป่าไม้สักมี

ในเมืองพม่ากับเมืองไทยมากกว่าที่ไหนๆ หมด เมื่อ

อังกฤษได้หัวเมืองมอญไปจากพม่า พวกอังกฤษต้ังโรง

เล่ือยจักรขึ้นท่ีเมืองเมาะล�าเลิง (มระแหม่ง) ตัดต้นสัก 

ทางลุ่มแม่น�้าสาละวินในแดนมอญเอาลงไปเล่ือยท�าเป็น

ไม้เหลีย่มและไม้กระดาน ส่งไปขายต่างประเทศเป็นสนิค้า 

เกดิขึน้ทางนัน้ก่อน ส่วนป่าไม้สกัในเมอืงไทยมมีากแต่ใน

มณฑลพายพัลงมาจนถงึแขวงเมอืงตาก เมอืงก�าแพงเพชร 

และเมืองอุทัยธานี เดิมชาวเมืองตัดแต่ไม้สักใน ๓ เมือง

นัน้ลงมาขายในกรงุเทพฯ แต่มกัเป็นไม้ขนาดย่อม มกัเอา

มาใช้ปักเป็นหลักส�าหรับผูกแพที่คนอยู่ในแม่น�้า จึงเรียก

กันว่า “เสาหลักแพ” เป็นพื้น ที่เป็นซุงขนาดใหญ่ยังมี

น้อยถงึกระนัน้ในรชักาลที ่๔ เมือ่ท�าหนงัสอืสญัญาค้าขาย

กับต่างประเทศ ก็มีฝรั่งเข้ามาตั้งโรงเลื่อยจักรขึ้นใน

กรุงเทพฯ หมายจะเอาไม้สักเมืองไทยเลื่อยส่งไปขาย 

ต่างประเทศ จึงเริ่มเกิดสินค้าไม้สักเมืองไทยส่งไปขาย 

ต่างประเทศมาแต่รัชกาลที่ ๔ การท�าป่าไม้สักก็เจริญ 

ยิ่งขึ้นเป็นล�าดับมาทั้งในเมืองไทยและเมืองมอญ

 ถึงรัชกาลที่ ๕ พวกท�าป่าไม้ในแดนมอญอยาก

จะตัดไม้สักต่อเข้ามาในแดนเมืองเชียงใหม่ทางลุ่มแม่น�้า

สาละวนิ จงึข้ามมาคดิอ่านกบัพวกพ่อค้าพม่าท่ีฝากตัวอยู่

กับพระเจ้าเชยีงใหม่ขออนญุาตตดัไม้สกัโดยจะยอมให้เงนิ 

“ค่าตอ” ทุกต้นสักท่ีตัดลงในเวลานั้นพระเจ้าเชียงใหม่ 

ยังมีอ�านาจสิทธิ์ขาดในบ้านเมืองอย่างประเทศราชแต่

โบราณ เหน็แก่ผลประโยชน์ท่ีจะได้จากป่าไม้กอ็นญุาตให้

พวกพม่าท�าป่าไม้ทางแม่น�้าสาละวินหลายแห่ง ด้วย

ส�าคัญว่าจะบังคับบัญชาได้เหมือนอย่างเคยบังคับบัญชา

พวกพม่าที่มาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ แต่พวกท�าป่าไม้ต้อง 

กู้เงินเขามาท�าเป็นทุนการท�าหมายแต่จะหาก�าไรบางคน

ไม่ยอมท�าตามบังคับบัญชาของพระเจ้าเชียงใหม่ในเมื่อ

เหน็ว่าจะเสือ่มเสยีประโยชน์ของตน พระเจ้าเชยีงใหม่ให้

ลงอาญา เช่นห้ามมิให้ตัดไม้เป็นต้น พม่าพวกท�าป่านั้น 

ไปได้ค�าแนะน�าของพวกเนติบัณฑิตในเมืองพม่าเข้ามา 

ร้องทุกข์ต่อกงสุลอังกฤษ กรุงเทพฯ กงสุลก็อุดหนุน 

รบัธรุะให้ร้องขอต่อรฐับาลให้เรยีกค่าสนิไหมจากพระเจ้า

เชียงใหม่ให้แก่ตน

 ในชั้นแรกมีการฟ้องร้องน้อยเรื่อง โปรดให้

เจ้าพระยารัตนาธิเบศ (พุ่ม) เมื่อยังเป็นพระยาเทพอรชุน 

เป็นข้าหลวงข้ึนไปอยู่ท่ีเมอืงเชยีงใหม่ กว่็ากล่าวเปรยีบเทยีบ 

ให้เสร็จไปได้แต่ทางเมืองเชียงใหม่ยังให้อนุญาตป่าไม้ 

อยู่ไม่หยุด ถ้อยความเรื่องป่าไม้ก็กลับมีมากขึ้น และ 

เจอืไปเป็นการเมอืง ด้วยกงสลุเข้ามาเกีย่วข้องอดุหนนุคน 

ในบังคับอังกฤษ พวกนั้นก็เลยได้ใจจนรัฐบาลไทยกับ

อังกฤษต้องท�าหนังสือสัญญากันให้ตั้งศาลต่างประเทศ

และมีทั้งข้าหลวงและไวส์กงสุลอังกฤษประจ�าอยู่ที่เมือง

เชียงใหม่ส่วนการต้ังท�าป่าไม้สักในเมืองไทยถึงรัชกาล 

ท่ี ๕ ก็มีบริษัทฝร่ังเข้ามาต้ังค้าไม้สักข้ึนหลายห้าง 

พวกบริษัทขึ้นไปขอท�าป่าไม้ในมณฑลพายัพเอาลงมา

เล่ือยขายในกรุงเทพฯ ก็มักเกิดถ้อยความที่รัฐบาล 

ต้องโต้เถียงกับกงสุล เกิดความร�าคาญขึ้นอีกทางหนึ่ง 

พระเจ้าอยู ่หัวทรงปรึกษากับเจ้าพระยาอภัยราชา  

(โรลังยัคมินส์) เห็นว่าถ้าตั้งกรมป่าไม้ให้มีขึ้นในเมืองไทย

ส�าหรับควบคุมการป่าไม้ตามแบบอย่างที่รัฐบาลอังกฤษ

จดัในเมอืงพม่า และชัน้แรกขอยมืผูเ้ชีย่วชาญจากรฐับาล

อังกฤษท่ีเมืองพม่ามาเป็นครูฝึกไทยท่ีจะเป็นพนักงาน 

ป่าไม้ต่อไปจะเป็นประโยชน์หลายอย่าง เพราะมกีรมป่าไม้ 

ขึ้นแล้ว พวกท�าป่าไม้ก็จะไปติดต่อขอความสงเคราะห์

ของกรมป่าไม้ได้เหมือนแบบอย่างอังกฤษ ที่เมืองพม่า  

ไม่ต้องพึง่กงสลุ กจ็ะพรากการอนัเนือ่งด้วยป่าไม้ออกจาก

การเมืองได้ และจะเป็นคุณต่อไปถึงการสงวนป่าไม้สัก 

ในเมืองไทย ทั้งอาจจะได้ผลประโยชน์ของรัฐบาลจาก 

ป่าไม้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วย พระเจ้าอยู่หัวจึงด�ารัสส่ัง 

ให้ข้าพเจ้าจัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้นในกระทรวงมหาดไทย  
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เมื่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นแล้วก็ตัดความร�าคาญได้สมพระราช

ประสงค์ เพราะลักษณะการท่ีคนในบังคับต่างประเทศ

ร้องทุกข์หรือจะขอร้องอันใดจากรัฐบาลไทย แต่ก่อนมา

เคยขอให้กงสุลว่ากล่าวกับรัฐบาล กงสุลมีจดหมาย 

ส่งค�าร้องขอมายงักระทรวงการต่างประเทศ ถ้าแลการนัน้ 

เก่ียวด้วยกระทรวงใด กระทรวงการต่างประเทศก็มี

จดหมายถามไปยังกระทรวงนั้น เจ้ากระทรวงว่ากระไร 

ก็เขียนจดหมายตอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศๆ  

จึงมีจดหมายตอบไปยังกงสุล จะพูดกันแต่ละครั้ง 

ตั้งหลายวันจึงจะแล้ว เมื่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นแล้ว ถ้าพวก 

ท�าป่าไม้เป็นคนในบงัคบัต่างประเทศขอร้องมาทางกงสลุ 

ข้าพเจ้าก็ท�าตามแบบเดิมซึ่งมีจดหมายถึงกันหลายทอด

ดังว่ามาแล้ว ถ้าพวกท�าป่าไม้มาร้องขอต่อพวกท�าป่าไม้

เอง จะเป็นคนในบังคับต่างประเทศหรือในบังคับไทย 

ข้าพเจ้าก็ให้กรมป่าไม้สงเคราะห์เสมอหน้ากัน ในไม่ช้า

เท่าใดพวกชาวต่างประเทศก็เลิกร้องขอทางกงสุล  

สมคัรมาว่ากล่าวตรงต่อกรมป่าไม้หมด กงสลุจะว่ากไ็ม่ได้ 

ด้วยพวกท�าป่าไม้อ้างว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง  

ท�าแต่การค้าขายอย่างไรสะดวกแก่กิจธุระของเขา เขาก็

ท�าอย่างนั้นการส่วนสงวนป่าไม้และเพิ่มผลประโยชน์ 

แก่แผ่นดินก็ได้ดังพระราชประสงค์ท้ัง ๒ อย่างจึงมี 

กรมป่าไม้สืบมา

 กรมแร่นั้น ชื่อหลวงขนานว่า “กรมราชโลหกิจ

ภมูพิทิยา” แต่เรยีกกนัโดยย่อตามสะดวกปากว่า “กรมแร่” 

เป็นกรมตัง้ขึน้ในกระทรวงเกษตราธกิาร แต่ก่อนข้าพเจ้า

เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เหตุที่จะตั้งกรมแร่  

เกิดด้วยฝรั่งชาวอิตาลีคนหนึ่งชื่อ ลุชาตี ได้รับสัมปทาน

บตัรท�าบ่อแร่ทองค�าทีบ่างตะพาน ฝรัง่คนนัน้ไปหาคนเข้า

ทุนในยุโรป เที่ยวโฆษณาว่าในเมืองไทยมีบ่อแร่ทองค�า

เนื้อดีมาก ข่าวแพร่หลายก็มีฝรั่งต่างชาติพากันตื่นมาขอ

สัมปทานจะท�าบ่อทองที่แห่งอื่นๆ ในเมืองไทยยังไม่มี

กฎหมายและผู้ช�านาญที่จะเป็นพนักงานในการท�าแร่ จึง

โปรดให้หาฝร่ังซ่ึงเชี่ยวชาญการแร่มาเป็นครู ต้ังกรมแร่

ขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ แต่พวก

กรมแร่ไม่รูข้นบธรรมเนยีมในบ้านเมอืงไปท�าการงานตาม

หัวเมืองมักไม่ปรองดองกับเจ้าเมืองกรมการ ถึงสมัยเมื่อ

ข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย จึงโปรดให้โอน

กรมแร่จากกระทรวงเกษตราธิการมาเป็นกรมขึ้น

กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ปรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 

หวัเมอืงให้เรยีบร้อย ครัน้ถงึปลายรชักาลที ่๕ เมือ่ทรงตัง้

เจ้าพระยาวงศานปุระพทัธ์ เป็นเสนาบดี กโ็อนกลบัคนืไป

กระทรวงเกษตรฯ ตามเดิมกรมแร่จึงมาขึ้นกระทรวง

มหาดไทยอยู่เพียงชั่วคราว

 ตัวศาลาลูกขุนในฝ่ายซ้าย ซึ่งเป็นส�านักงาน

กระทรวงมหาดไทย ก็มีการเปล่ียนแปลงหลายอย่าง 

เพราะเมื่อจัดห้องที่ท�างานเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วที่ก็

ไม่พอ เมือ่ข้าพเจ้ากลบัจากตรวจหวัเมอืงพดูกบักระทรวง

กลาโหมตกลงกนัแล้ว จึงไปบอกกระทรวงวงัว่า กระทรวง

กลาโหมยอมให้ห้องกลางในศาลาลูกขุนแก่กระทรวง

มหาดไทย เพราะฉะนั้น ขอให้ย้ายคลังวรอาสน์ไปเสียที่อื่น 

ก็ได้ห้องกลางมาใช้เป็นห้องท่ีประชุม และส�าหรับ 

ท�าการพธิแีละโดยปรกตใิช้เป็นห้องรบัแขกด้วย ต่อมาอีก

ปีหนึ่งเมื่อกระทรวงกลาโหมบัญชาแต่ราชการทหารย้าย

ส�านกังานออกไปอยูท่ีตึ่กกระทรวงกลาโหมเด๋ียวนี ้ศาลา

ลูกขุนในทางฝ่ายขวาก็ตกมาเป็นส�านักงานกระทรวง

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
เสด็จตรวจราชการมณฑลอุดร พ.ศ. ๒๔๔๙
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มหาดไทย รวมอยูใ่นกระทรวงเดยีวหมดทัง้หมู ่ถงึกระนัน้

ที่ ก็ไม ่พอกับกรมขึ้นจึงให ้มาท�างานร ่วมส�านักกับ

กระทรวงมหาดไทยแต่กรมสรรพากรนอกกรมเดียว 

นอกจากนั้น กรมต�ารวจภูธรกับกรมป่าไม้ต้องให้หาที่ตั้ง

ส�านักงานขึ้นใหม่ ส่วนกรมแร่คงท�างานอยู่ที่ส�านักงาน

เดิมในกระทรวงเกษตรฯ

 พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชด�าริตั้งแต่เริ่มทรง

ปรารภจะจัดการปกครองพระราชอาณาเขตให้มั่นคง  

เหน็ว่าทีห่วัเมืองแยกกนัข้ึนอยูใ่นกระทรวงมหาดไทยบ้าง 

ในกระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมท่า (เมือ่ก่อนเปลีย่นชือ่ 

เป็นกระทรวงการต่างประเทศ) บ้าง บงัคบับญัชาหวัเมอืง 

ถึง ๓ กระทรวง ยากที่จะจัดการปกครองให้เป็นระเบียบ

แบบแผนเรยีบร้อยเหมอืนกนัได้ท่ัวท้ังพระราชอาณาจกัร 

ทรงพระราชด�ารเิหน็ว่าควรจะรวมการบงัคบับญัชาหวัเมอืง

ทัง้ปวง ให้ขึน้อยูแ่ต่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว

และรวมหวัเมืองเข้าเป็นมณฑล มผีูป้กครองมณฑลขึน้ต่อ

กระทรวงมหาดไทยอีกชั้นหนึ่งจึงจะจัดการปกครอง  

ได้สะดวก แต่ยังทรงหาตัวคนทีจ่ะเป็นเสนาบดีกระทรวง

มหาดไทยให้จัดการตามพระราชประสงค์ไม่ได้ จึงรอมา

ดงัเล่าแล้วข้างต้นนทิานเรือ่งนี ้ถึงกระนัน้กไ็ด้โปรดให้เริม่

รวมหัวเมืองเข้าเป็นมณฑล มีข้าหลวงใหญ่อยู่ประจ�า

หลายมณฑล เมื่อทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยหัวเมืองข้ึนกระทรวงมหาดไทย 

มี “มณฑลลาวเฉียง” ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “มณฑล- 

พายัพ” เจ้าพระยารัตนาธิเบศ (พุ่ม ศรีไชยันต์) เมื่อยัง

เป็นเจ้าพระยาพลเทพ ว่าท่ีสมหุกลาโหมเป็นข้าหลวงใหญ่

อยูท่ีเ่มืองเชียงใหม่มณฑลหนึง่ “มณฑลลาวพวน” ซ่ึงภายหลงั 

เปลีย่นชือ่เป็น “มณฑลอดุร” กรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคม 

เมื่อยังเป็นกรมหมื่น และเป็นเสนาบดีกระทรวงวัง เป็น

ข้าหลวงใหญ่อยู่ ณ เมืองหนองคายมณฑลหนึ่ง “มณฑล

ลาวกาว” ซึ่งภายหลังเปลี่ยนช่ือเป็น “มณฑลอีสาน”  

กรมหลวงพชิติปรชีากรเป็นข้าหลวงใหญ่ อยู ่ณ เมอืงนคร

จมัปาศกัดิม์ณฑลหนึง่ “มณฑลลาวกลาง” คอืเหล่าหวัเมอืง 

ซึง่ยงัถอืกนัมาจนสมยันัน้ว่า เป็นเมอืงลาว อนัอยูใ่นระหว่าง 

เมืองนครราชสีมากับแดนมณฑลลาวพวน และลาวกาว 

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อยังเป็นกรมหมื่นเป็น

ข้าหลวงใหญ่อยู่ ณ เมืองนครราชสีมามณฑลหนึ่ง ขึ้นอยู่

ในกระทรวงมหาดไทยทั้ง ๕ มณฑล หัวเมืองซึ่งอยู่ใน

กระทรวงกลาโหมก็ได้รวมหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก 

เข้าเป็นอย่างมณฑล เพือ่การเกบ็ผลประโยชน์แผ่นดนิอกี

มณฑลหนึง่ เวลาเมือ่ข้าพเจ้าเป็นเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย 

พระยาทิพโกษา (โต โชติกเสถียร) เป็นข้าหลวงใหญ่อยู่ที่

เมอืงภเูกต็ และขึน้อยูใ่นกระทรวงกลาโหม แต่ข้าหลวงใหญ่ 

ที่ประจ�ามณฑลชั้นนั้นมีหน้าที่ในการรักษาพระราช

อาณาเขตเป็นส�าคัญ ไม่ได้โปรดให้จัดระเบียบแบบแผน

การปกครองภายในบ้านเมืองด้วย เพราะฉะนั้น มีพระราช

ประสงค์จะเร่ิมจัดหัวเมืองชั้นในก่อน แล้วจึงขยาย

แบบแผนให้เป็นอย่างเดียวกนั ให้แพร่หลายออกไปจนถงึ

ตลอดชายพระราชอาณาเขต แม้เมื่อทรงตั้งข้าพเจ้าเป็น

เสนาบดกีระทรวงมหาดไทยแล้ว กย็งัไม่โปรดให้โอนหัวเมือง 

ที่ขึ้นกลาโหม กรมท่ามารวมอยู่ในกระทรวงมหาดไทย  

แต่กระทรวงเดียวอยู่ถึง ๓ ปี คงเป็นเพราะจะรอให้แน่

พระราชหฤทัยเสียก่อนว่า ข้าพเจ้าจะจัดการส�าเร็จได้ 

ดังพระราชประสงค์ จึงจะให้บังคับบัญชาหัวเมือง 

ทั่วทั้งพระราชอาณาเขต

 ส่วนตัวข้าพเจ้าเองเมื่อไปตรวจหัวเมืองครั้งแรก

ดังเล่ามาแล้วในภาคต้น ไปเห็นความขัดข้องขึ้นก่อน 

อย่างอื่นด ้วยหัวเมืองมีมาก แม้แต ่หัวเมืองช้ันใน 

กห็ลายสบิเมอืง ทางคมนาคมกบักรงุเทพฯ จะไปมาถงึกัน

ก็ยังช้า ยกตัวอย่างดังจะไปเมืองพิษณุโลกต้องเดินทาง

กว่า ๑๐ วัน จึงจะถึงหัวเมืองก็อยู่หลายทิศหลายทาง  

จะจดัการอนัใดพ้นวสิยัทีเ่สนาบดีจะออกไปจดัหรอืตรวจ

การงานได้เอง ได้แต่มีท้องตราสั่งข้อบังคับและแบบแผน

ส่งออกไปในแผ่นกระดาษให้เจ้าเมอืงจดัการ กเ็จ้าเมืองมี
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หลายสิบคนด้วยกัน จะเข้าใจค�าสั่งต่างกันอย่างไร และ

ใครจะท�าการซึง่สัง่ไปน้ันอย่างไร เสนาบดอียูใ่นกรงุเทพฯ 

กย็ากทีจ่ะรูเ้หน็วธิสีัง่รายเมอืงอย่างนัน้ การงานคงไม่ส�าเรจ็ 

ได้ดังประสงค์ จึงคิดจะแก้ความขัดข้องก่อน คิดไปก็ยัง

เห็นทางแก้ตรงกับโครงการซึ่งพระเจ้าอยู ่หัวได้ทรง 

พระราชด�าริ คือที่รวมหัวเมืองเข้าเป็นแบบมณฑลนั้น 

เห็นว่าเป็นหัวเมืองชั้นในก็ควรรวมเข้าเป็นมณฑลละ ๕ 

เมืองหรือ ๖ เมือง เอาขนาดท้องที่ๆ ผู้บัญชาการมณฑล

อาจจะจัดการและตรวจตราได้เองตลอดอาณาเขตเป็น

ประมาณ และให้มีเจ้านายหรือข้าราชการผู ้ใหญ่อัน 

ชั้นยศอยู่ในระหว่างเสนาบดีกับเจ้าเมืองไปอยู่ประจ�า

บัญชาการมณฑลละคนเป็นพนักงานจัดการต่างๆ ใน

อาณาเขตของตนตามค�าสั่งของเสนาบดี ทั้งเป็นหูเป็นตา

และเป็นที่ปรึกษาหารือของเสนาบดีด้วย ถ้าว่าโดยย่อ 

ก็คอืแยกหน้าท่ีจดัการต่างๆ ตามหวัเมอืงไปให้ผูบ้ญัชาการ 

มณฑลเป็นผูท้�า เสนาบดเีป็นผูค้ดิแบบแผนและตรวจการ

ทีท่�านัน้ประกอบกนั จงึจะจดัการปกครองหวัเมอืงให้ดีได้

ดังพระราชประสงค์ ข้าพเจ้าคิดเห็นเรื่องนี้เป็นข้อแรก 

ในเวลาเมื่อไปตรวจราชการหัวเมือง

 ยงัมอีกีข้อหนึง่ซึง่ข้าพเจ้าคดิเหน็แต่ข้อแรกว่าจะ

เป็นความล�าบากอย่างใหญ่หลวง คือ ที่จะไม่มีเงินพอใช้

ในการจัดหัวเมือง ข้อนี้ใครๆ ก็เห็นว่าจะต้องเลิกวิธี

ปกครองอย่าง “กินเมือง” ดังเช่นพรรณนาไว้ในภาคต้น 

จะต้องห้ามมิให้เจ้าเมืองกรมการหากินในหน้าที่ราชการ 

และต่อไปจะต้องใช้แต่ผูซ้ึง่ทรงคณุวฒุสิมกบัต�าแหน่งเป็น

เจ้าเมอืงกรมการ ซึง่โดยมากภมูลิ�าเนาเดมิอยูต่่างถิน่เช่น

เป็นชาวกรงุเทพฯ เป็นต้น เพราะเหตท้ัุง ๒ อย่างนี ้รฐับาล

จ�าจะต้องให้เงินเดือนข้าราชการหัวเมืองให้พอเลี้ยงชีพ  

มิฉะนั้นก็ไม่มีใครเป็นเจ้าเมืองกรมการใช่แต่เท่านั้น  

ยงัสถานทีว่่าราชการเมอืงกด็ ีบ้านเรอืนท่ีอยูข่องเจ้าเมอืง

กรมการกด็ ีล้วนเป็นสมบัตส่ิวนตวัเจ้าเมอืงกรมการทัง้นัน้ 

ดังกล่าวมาแล้ว ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องจ่ายเงนิหลวงเพิม่ขึน้ 

มีต่อออกไปจนถึงค่าสร้างศาลารัฐบาลและสถานที่ 

ท�าราชการอย่างอื่นขึ้นใหม่ ทั้งสร้างเรือนให้ข้าราชการ 

ผู้ไปจากต่างถิ่นอยู่อาศัยให้พอกัน ถ้าจะว่าต้องสร้าง 

เมืองใหม่หมดทุกเมืองก็ไม่ผิดกับความจริง ซึ่งเพิ่งเห็น 

ในปัจจบุนันี ้แต่ในสมยันัน้ปรารภเพียงแต่จ�าเป็นในชัน้นัน้

ก็จะเป็นจ�านวนเงินมิใช่น้อย น่ากลัวการที่จัดจะติดขัด

เพราะไม่ได้เงินพอใช้ด้วยอีกอย่างหนึ่ง

 ข้าพเจ้ากลบัลงมาถงึกรงุเทพฯ ถวายรายงานและ

กราบทูลความคิดเห็นดังกล่าวมาแล้ว พระเจ้าอยู่หัวทรง

พระราชด�าริเห็นชอบด้วย พระราชทานพระบรมราชา- 

นุญาตให้รวมหัวเมืองเป็นมณฑลดังข้าพเจ้าคิดและให้

ข้าพเจ้าพิจารณาดูเหน็ใครควรจะเป็นผู้บญัชาการมณฑล

ไหนก็ให้กราบบังคมทูล ส่วนเรื่องเงินที่จะต้องใช้นั้น 

จะทรงสั่งกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เวลานั้นยังไม่ได้

รับกรม แต่เป็นต�าแหน่งรองอธิบดีบัญชาการกระทรวง

พระคลงัฯ ให้ปรกึษาหาทางท่ีจะแก้ไขความล�าบากด้วยกนั

กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับสั่งเช่นนั้นแล้วก็มาคิดการ 

ที่จะจัดตั้งมณฑลก่อน เห็นว่าควรเอาล�าน�้าอันเป็นทาง

คมนาคมเป็นหลักอาณาเขตมณฑล จึงก�าหนดหัวเมือง

ข้างตอนใต้คือ กรุงศรีอยุธยา ๑ เมืองลพบุรี ๑ เมือง

สระบุรี ๑ เมืองอ่างทอง ๑ เมืองสิงห์บุรี ๑ เมืองอินทบุรี 

๑ รวม ๗ เมือง เป็นมณฑลหนึ่งต้ังที่ว่าการมณฑล ณ 

พระนครศรีอยุธยา เรียกว่า “มณฑลกรุงเก่า” (ตามชื่อที่

เรียกกันในเวลานั้น จนรัชกาลที่ ๖ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น

มณฑลอยุธยา)

 รวมหัวเมืองทางล�าแม่น�้าบางปะกง คือ เมือง

ปราจีนบุรี ๑ เมืองนครนายก ๑ เมืองพนมสารคาม ๑ 

เมืองฉะเชิงเทรา ๑ รวม ๔ เมือง เป็นเมืองมณฑล ๑  

เรียกว ่า “มณฑลปราจีน” ที่ตั้งว ่าการมณฑล ณ  

เมืองปราจีน (ต่อเมื่อโอนหัวเมืองในกรมท่ามาขึ้น

กระทรวงมหาดไทย จึงย้ายที่ว่าการมณฑลลงมาตั้งที่ 

เมืองฉะเชิงเทราเพราะขยายอาณาเขตมณฑลต่อลงไป



36 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

ทางชายทะเลรวมเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรีและเมือง
บางละมุงเพิ่มให้อีก ๑ เมือง รวมเป็น ๗ เมืองด้วยกัน) 
แต่คงเรียกชื่อว่ามณฑลปราจีนอยู่ตามเดิม

 รวมหัวเมืองทางแม่น�้าเจ้าพระยาตอนเหนือขึ้น

ไปจนถึงแม่น�้าปิง คือเมืองชัยนาท ๑ เมืองสรรค์บุรี ๑ 

เมืองมโนรมย์ ๑ เมืองอุทัยธานี ๑ เมืองพยุหคีรี ๑ เมือง

ก�าแพงเพชร ๑ เมืองตาก ๑ รวม ๘ เมืองเป็นมณฑล ๑ 

ตั้งที่ว่าการมณฑล ณ เมืองนครสวรรค์ เรียกว่า “มณฑล

นครสวรรค์” 

 รวมหัวเมืองเหนือทางแม่น�้าน่านและแม่น�้ายม 

คือ เมืองพิจิตร ๑ เมืองพิษณุโลก ๑ เมืองพิชัย ๑ เมือง

สวรรคโลก ๑ เมืองสุโขทัย ๑ รวม ๕ เมืองเข้าเป็นมณฑล ๑ 

ตั้งที่ว่าการมณฑล ณ เมืองพิษณุโลก เรียกว่า “มณฑล

พิษณุโลก” รวมเป็น ๔ มณฑลด้วยกัน

 แม้เพยีง ๔ มณฑลเท่านัน้ กต็ัง้ได้ใน พ.ศ. ๒๔๓๕ 

แต่ ๒ มณฑล เพราะหาตัวคนซึ่งจะเป็นผู้บัญชาการ

มณฑลให้เหมาะแก่ต�าแหน่งได้ยาก ด้วยจะต้องเลือกหา

ในข้าราชการชัน้บรรดาศกัดิส์งูท่ีมปัีญญาสามารถอาจจะ

ท�าการได้ดังประสงค์และเป็นผู้ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรง

รังเกียจประกอบกันทุกสถานในชั้นแรกข้าพเจ้า เห็นแต่ 

๒ คน คือ เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) 

เวลานั้นยังเป็นพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิชัย ซึ่งข้าพเจ้าได้วิสาสะเมื่อขึ้นไปตรวจหัวเมือง

เห็นลาดเลาเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถแต่คร้ังนั้นคนหนึ่ง 

กับนายพลตรี พระยาฤทธิรงค์รณเฉท (สุข ชูโต) ซึ่ง

ข้าพเจ้าได้เคยวิสาสะเห็นคุณวุฒิมาแต่เป็นนายทหาร

มหาดเล็กด้วยกนัอกีคน ๑ ทลูเสนอพระเจ้าอยูห่วัก็โปรด 

จึงทรงตั้งพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร เป็นผู้บัญชาการ

มณฑลพิษณุโลก ให้พระยาฤทธิรงค์รณเฉท เป็นผู ้

บัญชาการมณฑลปราจีน และขนานนามต�าแหน่ง 

ผูบ้ญัชาการมณฑล ให้เรยีกว่า “ข้าหลวงเทศาภบิาล” ให้

ผิดกบัค�า “ข้าหลวง” ซ่ึงท�าการชัว่คราวและให้เรยีกได้ทัง้

เจ้านายและขุนนางผู้เป็นต�าแหน่งนั้น (ถึงรัชกาลที่ ๖ จึง

เปลี่ยนเป็น “สมุหเทศาภิบาล”) พอตั้งมณฑลได้ไม่ช้าถึง 

ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ไทยก็เกิดวิวาทกับฝรั่งเศส 

เทศาภิบาลมณฑลปราจีนจัดส ่งก�าลังและเครื่อง

ยุทธภัณฑ์ไปยังมณฑลชายแดนทางตะวันออกแข็งแรง

รวดเร็วกว่าคนทั้งหลายคาด ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์

ของการตัง้มณฑลถึงออกปากชมกนัเป็นครัง้แรก แต่ในปีนัน้ 

ยุ่งอยู่ด้วยเรื่องฝรั่งเศสไม่สามารถจัดการอื่นตามหัวเมือง

จนถึงปลาย พ.ศ. ๒๔๓๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์เมื่อยังไม่ได้ 

รับกรม เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า และให้

พระยาดัสกรปลาศ (อยู่) ซึ่งเคยเป็นข้าหลวงใหญ่อยู่ ณ 

เมืองหลวงพระบาง เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล

นครสวรรค์ แต่พระยาดสักรฯ อยูใ่นต�าแหน่งไม่ช้ารูส้กึตวั 

ว่าเคยแต่รับราชการทหารมาแต่ก่อน จะไม่สามารถ 

รับราชการในต�าแหน่งส�าคัญฝ ่ายพลเรือนให้ดีได ้  

กราบทูลขอเวนคืนต�าแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลโดย 

ความซื่อ จึงทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้เป็นราชองครักษ์

ประจ�าพระองค์ และทรงต้ังพระยาไกรเพชรรตันสงคราม  

(แฉ่ บนุนาค) เมือ่ยงัเป็นพระยาราชพงศานรุกัษ์ ผูว่้าราชการ 

เมืองสมุทรสงคราม เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการ
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นครสวรรค์ และต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๓๖ นัน้ เมือ่กรมหลวง

สรรพสิทธิประสงค์เลื่อนเป็นข้าหลวงใหญ่มณฑลอีสาน

แล้ว โปรดให้รวมเมืองนครราชสีมา เมืองบุรีรัมย์  

เมืองนางรอง เมืองชัยภูมิรวม ๔ เมืองเข้าเป็นมณฑล

เทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง ตั้งที่ว่าการมณฑล ณ เมือง

นครราชสีมา เรียกชื่อว่า “มณฑลนครราชสีมา” และ 

ทรงพระกรณุาโปรดฯ ให้พระยาสงิหเสน ี(สะอาด สงิหเสน)ี 

เมือ่ยงัเป็นพระยาประสทิธศิลัการ เป็นข้าหลวงเทศาภบิาล 

บญัชาการมณฑลน้ัน ถึง พ.ศ. ๒๔๓๖ จงึมมีณฑลหวัเมอืง

ชั้นในขึ้นเป็น ๕ มณฑลด้วยกัน

 เรื่องเงินซึ่งโปรดให้ข ้าพเจ้าปรึกษากับกรม 

พระนราฯ นัน้ ข้าพเจ้าเคยทูลท่านตัง้แต่แรกเป็นเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยว่า จัดหัวเมืองจะต้องใช้เงินมาก ถ้า

กระทรวงพระคลังฯ ไม่ให้เงินพอแก่การก็จัดไม่ส�าเร็จ 

ท่านตรัสว่าได้ทรงคิดคาดอยู่แล้วแต่เงินรายได้แผ่นดิน 

ยังน้อยนัก ถ้ารายได้ไม่มีเพิ่มขึ้นก็ยากที่จะจ่ายเงินให้ 

พอแก่การกระทรวงมหาดไทยได้ เพราะฉะนัน้ เมือ่ข้าพเจ้า 

จดัการปกครองหวัเมือง ขอให้คดิบ�ารงุผลประโยชน์แผ่นดนิ 

ไปด้วยกัน ถ้าสามารถท�าให้เงินรายได้เพิ่มขึ้นเท่าใด 

จะจ่ายให้กระทรวงมหาดไทยใช้มากกว่ากระทรวงอื่นๆ 

ข้าพเจ้าก็รับจะช่วยคิดหาผลประโยชน์แผ่นดินด้วยตาม 

พระประสงค์ ครัน้เมือ่ข้าพเจ้าจะขึน้ไปตรวจหวัเมอืงเหนอื 

กรมพระนราฯ ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า ตามหัวเมืองเหล่านั้น

เงินส่วยค้างอยู่มาก ถ้าข้าพเจ้าช่วยเร่งเอาเงินส่วยลงมา

ได้บ้างก็จะดี ข้าพเจ้าได้ฟังตรัสออกล�าบากใจ ด้วยขึ้นไป

ครั้งนั้นข้าพเจ้าประสงค์แต่จะไปปรึกษาหาความรู้ไม่ได้

คดิว่าจะไปจดัการอนัใด อกีประการหนึง่ตวัข้าพเจ้าจะไป

ตรวจหัวเมืองในต�าแหน่งเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยเป็น

ครั้งแรก เหมือนอย่างว่า “ประเดิมโรง” ชาวหัวเมืองยัง

ไม่รู ้จักอยู ่โดยมาก ตั้งแต่เจ้าเมืองกรมการตลอดจน

ราษฎร พลเรือนคงพากันคอยดูว่านิสัยใจคอของข้าพเจ้า

จะเป็นอย่างไรก็ธรรมดาของการเร่งเงินนั้น ย่อมต้องเอา

ตัวพวกลูกหนี้มาบังคับเรียกเอาเงิน บางทีก็ถึงต้องกักขัง

ควบคมุ คงต้องท�าให้คนเดอืดร้อนมากบ้างน้อยบ้าง ทกุเมอืง 

ที่ข้าพเจ้าไป คนทั้งหลายก็จะเลยเข้าใจว่า ข้าพเจ้าดุร้าย

ไม่มีความเมตตากรุณาถึงจะได้เงินก็เสียความเลื่อมใส 

พาให้ล�าบากแก่การในภายหน้า แต่จะไม่รับช่วยกระทรวง

พระคลงัฯ ตามพระประสงค์ของกรมพระนราฯ กไ็ม่สมกบั 

ท่ีได้ทูลท่านไว้แต่แรก กระทรวงพระคลงัฯ จะเลยไม่เชือ่ถอื 

ข้าพเจ้าทูลให้ทรงทราบความล�าบากใจ แต่จะตริตรอง 

หาทางแก้ไขดูก่อน แล้วจึงจะมาปรึกษาพระวรพุฒิโภคัย 

เจ้ากรมเงินส่วยซ่ึงได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาเมื่อข้าพเจ้าไป

อยูก่ระทรวงมหาดไทยแล้ว เพราะเหน็ว่าเป็นคนเก่าได้รบั 

สญัญาบตัรเป็นพนัพฒุอนรุาชแต่ในรชักาลที ่๔ รูก้ารงานมาก 

พระยาวรพุฒิฯว่า ข้าราชการท่ีเป็นหนี้เงินส่วย อยู่ตาม

หัวเมืองนั้นเป็นคนมั่งมีก็มี เป็นคนจนก็มี ประเพณีที ่

เร่งเรียกเงินส่วยบงัคบัเรียกเหมอืนกนัหมด ถ้าผ่อนผนัให้
คนจนอย่างไรก็ต้องผ่อนผันให้คนมั่งมีอย่างเดียวกัน  

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการ
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ที่จริงลูกหนี้ที่มีเงินพอจะส่งได้มีอยู่ไม่น้อย ถ้าข้าพเจ้า
อยากได้เงินโดยไม่ต้องเร่งรดัให้เดอืดร้อนเหน็ทางทีจ่ะได้
อย่างนัน้แต่เอาส่วนลดล่อ คอืเปิดโอกาสให้แก่พวกเจ้าหมู่ 
นายกอง ว ่าถ ้าใครส่งเงินช�าระหนี้หลวงได้สิ้นเชิง 
จะลดจ�านวนเงินให้เท่านั้นส่วน กะส่วนให้เขาพอเป็น
ประโยชน์ก็เห็นจะมีคนขอช�าระหนี้หลวงด้วยใจสมัคร
มากด้วยกัน พวกที่ไม่มีเงินจะส่งก็ไม่ต้องถูกเร่งรัดให้ได้
ความเดือดร้อน ข้าพเจ้าเห็นชอบด้วยและไปทูลถาม 
กรมพระนราฯ ว่ากระทรวงพระคลังฯ จะให้ส่วนลด 
แก่ลูกหนี้สักเท่าใด ท่านตรัสว่าเงินส่วยที่ค้างตัวหัวเมือง
ทบัถมกนัอยูเ่สมอ เร่งรดัได้เงนิปีเก่าเงนิปีใหม่กค้็างต่อไป 
จ�านวนเงนิค้างมแีต่เพิม่ขึน้ทกุปี ถ้าเจ้าหมูน่ายกองล้มตาย 
เงินที่ติดค้างก็เลยสูญ เงินส่วยมีมากแต่ในบัญชีทิ้งไว้ 
อย่างนัน้ยิง่นานตวัเงนิกย็ิง่สญูมากขึน้ จงึอยากได้เป็นเงินสด 
ถ้าข้าพเจ้าคิดอ่านให้มีผู้ส่งเงินล้างหนี้ได้เช่นว่า ลดให ้
ครึง่หนึง่กย็อมจงึให้พระยาวรพฒุฯิ ขึน้ไปกบัข้าพเจ้าและ
เอาบัญชีเงินส่วยค้างขึ้นไปด้วย ไปถึงเมืองไหนก็ให ้
พระยาวรพุฒิฯ บอกแก่ลูกหนี้ในเมืองนั้นว่า เมื่อข้าพเจ้า
จะไปตรวจหัวเมืองครั้งนั้นกระทรวงพระคลังฯ ขอให้ 
ช่วยเร่งเรียกเงินส่วยที่ค้างอยู่ตามหัวเมือง ข้าพเจ้าขอให้
กระทรวงพระคลงัฯ ผ่อนผนับ้าง อย่าให้ได้ความเดือดร้อน 
กนันกั กระทรวงพระคลงัฯ ให้อนญุาตว่า ถ้าลูกหนีค้นใด
ช�าระเงินหมดจ�านวนที่ค้างในเวลาข้าพเจ้าข้ึนไปนั้น 
ข้าพเจ้าจะลดเงนิให้ครึง่หน่ึงกไ็ด้ เป็นโอกาสพเิศษซึง่ยาก
จะมีอีก ถ้าใครไม่อยากจะเป็นหนี้หลวง ก็ให้เอาเงิน 
มาช�าระเพื่อให้สิ้นเชิง ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้ายอมลดหนี้ให้ 
ครึง่หนึง่ตามอนญุาตของกระทรวงพระคลงัฯ กม็ผีลอย่าง
พระวรพุฒิฯ คาด ด้วยพวกลูกหนี้ที่มีเงินพากันสนใจจะ
ช�าระหนีห้ลวงให้สิน้เชงิด้วยเหน็แก่ส่วนลด บางคนตวัเงนิ
มีไม่พอถงึไปเท่ียวกูย้มืเงนิผูอ้ืน่มาเพิม่จ�านวนพอช�าระหนี้
ก็มี ได้เงินสดกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท เวลานั้นยังไม่ใช้
ธนบัตร ได้เป็นเงินบาททั้งนั้น ข้าพเจ้าต้องให้หาเรือ 

ล�าหนึ่งบรรทุกเงินลงมาถวาย กรมพระนราฯ ก็ทรงยินดี
เพราะฉะนั้น พระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้ท่านมาปรึกษา 
กับข้าพเจ้าในเรื่องเงินที่จะจ่ายให้พอจัดการหัวเมือง 
จึงไม่ล�าบาก ท่านตรัสขอแต่ให้ข้าพเจ้าประหยัดเงินช่วย
กระทรวงพระคลังฯ บ้าง เป็นต้นว่าต�าแหน่งข้าราชการ
ที่รับเงินเดือนขอให้ตั้งขึ้นแต่น้อยก่อน อัตราเงินเดือนก็
ขอให้ก�าหนดเป็นอย่างต�่า แต่พอคนสมัครท�าการได้อีก
ประการหนึง่ อย่าเพิง่คดิก่อสร้างอะไรให้สิน้เปลอืงมากนกั 
สถานทีท่�าการหรอืทีพ่กัอนัจ�าเป็นจะต้องม ีถ้าไม่มขีองเดมิ 
ขอให้ท�าอย่างถกูๆ หรอืเช่าเขาแต่พอใช้ชัว่คราวก่อน เมือ่
จ�านวนเงินแผ่นดินรายได้มีมากขึ้น จึงค่อยขยายรายการ
เหล่านัน้ให้กว้างขวางออกไป ถ้าวงการเป็นเช่นทีท่่านตรสั
แล้ว จะหาเงนิให้พอการ ข้าพเจ้ากร็บัจะท�าตามพระประสงค์ 
และทูลว่าข้าพเจ้าคะเนดูว่า การที่จะจัดในชั้นแรกก็
เห็นจะไม่ต้องใช้เงินมากมายนัก ด้วยต้ังมณฑลขึ้นใหม่
เพียง ๔ มณฑล (เวลานั้นยังไม่ได้ตั้งมณฑลนครราชสีมา) 
ในชัน้แรกกม็คีนรับเงนิเดือนแต่ในกองข้าหลวงเทศาภบิาล 
ส�าหรับบังคับการมณฑลซ่ึงจะต้องต้ังข้ึนก่อนตั้งแล้วยัง
ต้องใช้เวลาพอทีข้่าหลวงเทศาภบิาลจะไปเทีย่วตรวจให้รู้
การงานตามหัวเมืองในมณฑลของตนเสียก่อนด้วย ในปี
แรกเหน็จะต้องจ่ายเงินเดือนเพียงข้าหลวงเทศาภบิาล ๔ 
มณฑลต่อข้ึนนั้นไปซ่ึงจะถึงจัดการปกครองเมืองเพิ่มคน
รบัเงนิเดอืนต่อลงไปถงึเจ้าเมอืงกรมการ ซึง่เป็นพนกังาน
ปกครองเมืองและอ�าเภอ แต่จัดการปกครองก็คงต้องจัด
ในเมืองหลวงของมณฑลท่ีข้าหลวงเทศาภิบาล อยู่แต่
เมืองเดียวก่อนจะมีคนรับเงินเดือนเพิ่มจ�านวนขึ้นแต่ ๔ 
เมอืงก่อน แล้วจงึขยายให้แพร่หลายต่อออกไป เพราะฉะนัน้
โดยการท่ีก�าหนดว่าจะจัดก็จะต้องการเงินเพิ่มขึ้น 
เป็นระยะไป พอจะเข้ากับความสามารถของกระทรวง
พระคลังฯ ได้ เมือ่ปรึกษาเข้าใจกนักบักระทรวงพระคลงัฯ 
แล้ว ข้าพเจ้าก็สิ้นวิตก ตั้งหน้าคิดจัดการหัวเมืองต่อไป
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ความยากเมื่อแรกตั้งกระทรวงมหาดไทย

 เมื่อแรกตั้งกระทรวงมหาดไทยสมเด็จเสนาบดี ข้าพเจ้าและ 

พระมนตรีพจนกิจเข้ารับราชการชั้นต้น คือ เจ้าพระยาพระเสด็จฯ เรายัง

ไม่ทันตั้งตัว ผู้ท่ีรู ้ภาษาฝรั่งก็มีแต่สมเด็จเสนาบดีและข้าพเจ้า และมีแต่

ข้าพเจ้าเป็นผู้รู ้จักหัวเมืองชายแดนด้วยไปยากล�าบากท�าแผนที่มาแล้ว 

เมื่อตั้งกระทรวงขึ้น เราเป็นคนใหม่ไม่รู้จักคุ้นเคยใคร แม้จะมีข้าราชการ 

เก่าๆ ที่โอนจากศาลาลูกขุนในฝ่ายซ้ายมาร่วมกันอยู่ก็จริง แต่โดยมาก 

ท่านรู้จักแต่กรุงเทพฯ ไม่รู้จักเมืองท่ีไกลออกไป ยิ่งเป็นเมืองชายแดนแล้ว

เป็นแต่ทราบชื่อไม่รู ้ว่าอยู่ทิศไหนแน่ แม้แต่จะชี้ในแผนที่ก็ชี้ไม่ใคร่ถูก  

อย่าไปนึกถึงเลยว่าท่านจะรู้ภาษาฝรั่งหรือเรื่องของฝรั่งที่มารบกวนเราอยู่

ชายแดนทั้งทางตะวันออกและตะวันตก ท่ีเราจะต้องพูดจาโต้เถียงกับเขา 

ในเวลานั้น

 พอเรานั่งท�างานได้ไม่ถึงปี ก็เกิดเรื่องกับฝร่ังเศส ทางลุ่มแม่น�้าโขง 

ใน ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) เวลานัน้เรามกีองข้าหลวงไปตัง้อยูท่างลุม่แม่น�า้โขง 

คัดจากหนังสือ 100 ปี มหาดไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศิริวัฒนาการพิมพ์. 2535
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กระแสมาอย่างไรเราก็จัดส่งไปและเมื่อมีสิ่งไรเกิดขึ้น ก็น�า

ความกราบบังคมทูลเรียนพระราชปฏิบัติอีก ในระยะนี้

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงเหนด็เหนือ่ยมาก จนถงึ

กบัต้องเสด็จมาประทบัในกระทรวงมหาดไทย ทัง้กลางวนั 

และกลางคืนหลายวัน จนเหตุการณ์ค่อยสงบ

 การคมนาคมที่กระทรวงจะพูดติดต ่อกับ

ข้าราชการหวัเมอืงทางดินแดนลุม่แม่น�า้โขงต้องไปทางบก 

โดยม้า หรือเดินเท้าไม่มีเครื่องบิน รถไฟ ไปรษณีย ์

โทรเลขโทรศพัท์แต่อย่างใด แต่เดชะบญุทีข้่าพเจ้าช�านาญ

การเดินทางมามากแล้ว และรู้จักข้าราชการและผู้คนใน

ดินแดนตอนนี้ช�่าชองมาแต่เวลาไปท�าแผนที่มาแล้ว จึง

สามารถวางการคมนาคมให้ได้ดีและเร็วที่สุดที่จะพึง

กระท�าได้ โดยจัดเกณฑ์คนบ้าง ม้าเร็วบ้าง ส่งกันไปเป็น

ระยะทอดๆ ไป ดังเช่นอาจไปถึงจังหวัดหนองคาย และ

อุบลราชธานีได้ใน ๔ - ๕ วัน ซึ่งได้ผลในราชการดีมาก 

พอพ้นเขตด้านเจรจากับฝรั่งเศสแล้วมาเกิดเรื่องฝรั่งเศส 

ทางเมืองจันทบุรียิ่งมีธุระหน้าที่มหาดไทยเพิ่มและ 

ยากขึ้นมาก เพราะพระยาวิชยาธิบดี (สวาสดิ บุนนาค) 

น้องสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บญุนาค) 

และเป็นบิดาพระยาเดชานุชิต พระยาศรีธรรมโศกราช 

ข้าราชการเก่ากระทรวงมหาดไทยนัน้ท่านกค่็อนข้างชรา

และป่วยรับฝร่ังเศสไม่หยดุ ข้าพเจ้ากต้็องวิง่ไปจันทบรุฝ่ีา

กระสุนปืนจากค่ายทหารฝร่ังเศสไปหาแม่ทัพฝรั่งเศส 

แล้วจดัระงบัเหตกุารณ์ทีเ่กีย่วกบัฝรัง่เศส และการวุน่วาย

ภายในบ้านเมืองจนสงบ ยิ่งกว่านั้นพอเสร็จการเจรจา

ตกลงกับฝรั่งเศสได้แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระประชวร แพทย์หลวงจึงทูลเชิญเสด็จไปประทับ

รักษาพระองค์อยู่ที่พระต�าหนักในเกาะสีชัง เพราะเป็น

พระราชฐานที่ได้ไปทรงให้แผ้วถางสร้างไว้พอประทับได้

หลายหลัง สมเด็จเสนาบดีต้องตามเสด็จไปประทับอยู่ที่

เกาะสีชังด้วยยังมีเราท่ีท�างานสมัยใหม่แต่ ๒ คน คือ 

ข้าพเจ้าและพระมนตรีพจนกจิอยูย่นืโรงประจ�ากระทรวง 

คือ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ทรง

ด�ารงต�าแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ส�าเร็จราชการอยู่ที่

บ้านเดื่อ หมากแห้ง คือเมืองอุดรธานีเดี๋ยวนี้เรียกว่า

ข้าหลวงลาวพวน พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพชิติปรชีากร 

ทรงด�ารงต�าแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ส�าเร็จราชการ

ลาวกาว กับกองข้าหลวงอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี เรียกว่า 

ข้าหลวงลาวกาว กองข้าหลวงลาวกาวอกีกองหนึง่ประจ�า

เมืองนครจ�าปาศักดิ์มีพระพิศณุเทพเป็นข้าหลวงอยู่แล้ว

ดั่งนี้ก็ดี แต่ล้วนเป็นข้าราชการที่เรียกได้ว่ายังไม่รู้จักกับ

มหาดไทยใหม่ในด้านความคิดและนโยบาย เราได้แต่มี

อะไรมาก็น�าความกราบถวายบังคมทูลพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ขอพระราชทานพระราชด�าร ิเม่ือพระราชทาน 
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ผลัดกันประจ�าการ วิ่งไปวิ่งมาระหว่างกรุงเทพฯ กับ

เกาะสชีงั เพือ่น�ารายงานราชการและข่าวทางชายแดนไป

ทูลเสนอเสนาบดี และรับค�าสั่งมากระทรวงจัดการต่อไป 

ดังนั้นทุกๆ วัน การเดินทางข้ามทะเลไปเกาะสีชังมา 

ระยะยาว ๘ ชั่วโมง มีแต่เรือหลวงล�าเล็กๆ และมักมี 

คลืน่ลมจัดเสมอบางวนัไปถกูคลืน่ลมแทบเอาชวีติไม่รอด 

ถึงจะมีข้าราชการเก่าอยู่ในกระทรวงอีก ๑๐ กว่าคน 

เขาก็ได้แต่ช่วยคัดช่วยเขียน ได้อาศัยความคิดความอ่าน

แต่น้อยคน เพราะเขาไม่ช�านาญการชายแดนและเรือ่งกบั

ฝรัง่ด่ังทีว่่ามาแล้ว ฉะนัน้จงึท�าให้ข้าพเจ้ากบัพระยาพระเสดจ็ฯ 

ผู้ซึ่งมารดาข้าพเจ้ารักใคร่มาก และเป็นเพื่อนนักเรียนมา

ด้วยกัน รักใคร่กันเช่นญาติ เลยชอบพอกันมาจนถึงชั้น

บุตรหลาน

 ในเรื่องข้าราชการกระทรวงมหาดไทยต้องรับ

ราชการที่ยากและไม่มีใครอยากท�าอีกเรื่องหนึ่ง ที่คนชั้น

เก่ายังคงจะจ�าได้ดีถึงเหตุเกี่ยวกับฝรั่งเศสเมื่อ ร.ศ. ๑๑๒ 

นัน้ มเีรือ่งหนึง่ท่ีได้ตกลงว่าไทยจะต้องตัง้ศาลพเิศษช�าระ

ผู้ต้องถูกกล่าวหาท่ีชายแดนในเรื่องนายทหารฝรั่งเศสได้

ถูกท�าร้ายถึงตายไปน้ันคือได้ออกพระราชบัญญัติตั้งศาล

รบัสัง่เป็นการพเิศษชัว่คราว ส�าหรบัช�าระคนในบงัคบัไทย

ที่ต้องหาว่ากระท�าความร้ายผิดกฎหมายที่ทุ่งเชียงค�า ท่ี

แก่งเจ๊กและเมอืงค�าม้วน ลงวนัท่ี ๗ กมุภาพนัธ์ ร.ศ. ๑๑๒ 

(พ.ศ. ๒๔๓๖) ลงโฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๐ แผ่นที่ ๔๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๑๒ 

หน้า ๔๙๙ ตั้งศาลพิเศษ ตั้งวิธีพิจารณาส�าหรับใน

ประกาศฉบับนั้น ทรงแต่งตั้งให้พระเจ้าน้องยาเธอ  

กรมหลวงพิชัยปรีชากร เป็นอธิบดีผู้พิพากษา พร้อมกับ

ข้าราชการเป็นผู้พิพากษารอง มีบรรดาศักดิ์ชั้นพระยา 

อีก ๖ นาย ในจ�านวนผูพ้พิากษา ๖ นาย มนีามข้าราชการ

เป็นทหาร ๑ กรมพระต�ารวจ ๑ กรมมหาดเล็ก คือ  

เจ้าพระยาเทเวศร เมื่อยังเป็นพระยา ๑ มีข้าราชการ

กระทรวงมหาดไทย คือ พระยาฤทธิรงค์รณเฉท ๑  

ผู้พิพากษากระทรวงยุติธรรมอีก ๒ เป็นศาล มีทนายเป็น

ข้าราชการฝ่ายไทย ๒ นาย ทีรู้่ภาษาฝร่ัง คอื หลวงสุนทรโกษา 

(คอยู่เหล ณ ระนอง) คือพระยาประดิพัทธภูบาล และ

นายหัสบ�าเรอ หุ ้มแพร คือ เจ้าพระยาสุธรรมไมตรี  

(ปลื้ม สุจริตกุล) บิดาสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี

 ศาลผสมนีเ้ป็นศาลผสมฝรัง่เศสกบัไทย เป็นคณะ

ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาฝ่ายไทยมี ๖ ดังที่ว่ามาแล้ว จ�าได้

ว่ามีผู้พิพากษาฝรั่งเศสนั่งพิจารณาในศาลมากกว่าฝ่าย

ไทยประมาณครึ่งหนึ่ง คดีรายนี้มีพระยอดเมืองขวาง

ข้าราชการไทยที่ได้ไปรับราชการในกองข้าหลวงประจ�า

ที่แก่งลีผี เมืองสันธันดร ใต้เมืองจัมปาศักด์ิลงไป เป็น

จ�าเลยส�าคัญคนหนึ่ง การที่ศาลได้พิจารณาพิพากษา

ลงโทษพระยอดเมอืงขวางไปแล้วอย่างใดย่อมทราบกันดี

อยูแ่ล้วอยากจะเล่าเรือ่งทีเ่กีย่วกบักระทรวงมหาดไทยใน

เร่ืองนี้คือพระยอดเมืองขวางเป็นข้าราชการไทยสังกัด

กระทรวงมหาดไทยในต�าแหน่งข้าหลวงผู้ช่วยในกอง 

ข้าหลวงเมอืงจมัปาศกัดิท์ีก่ระทรวงแต่งตัง้ให้ไปอยูป่ระจ�า 

รักษาราชการ ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่ากองข้าหลวงลาวกาว 

เมือ่ข้าราชการมหาดไทยต้องถูกเป็นจ�าเลยในโรงศาลเมือ่

เวลาปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีเช่นนี้เป็นการจ�าเป็นที่

เสด็จตรวจราชการมณฑลปราจีนบุรี
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แต่เมื่อเรามีพระเจ้าแผ่นดินและเสนาบดีมหาดไทย 

ผู้ปกครองท้องท่ีดีอยู่ก็พอจะด�าเนินการบ้านเมืองรอด 

พ้นภัยได้ นอกจากนั้นเรายังมีสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์

วโรปการ (เทวัญ อุทัยวงศ์) ผู้ทรงพระปรีชาสามารถเป็น

เอกอคัรบรุษุเชีย่วชาญในการบ้านเมอืงโดยเฉพาะราชการ 

ต่างประเทศ พระทัยเยือกเย็นสุขุมนุ่มนวลเป็นเจ้านาย 

ที่ควรรักนับถือ และได้ทรงด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีว่าการ

กระทรวงต่างประเทศนานกว่าผูใ้ดเป็นประวติัการณ์และ

เพราะเหตุว่าหน้าท่ีราชการต่างประเทศนั้นแต่ไหนแต่ไร

มาเป็นหน้าที่ต้องประจ�าท�างานรับราชการอยู่แต่ในกรุง 

จึงไม่ค่อยมีพระโอกาสเสด็จไปทอดพระเนตรหัวเมือง 

เพราะฉะนั้น ถึงฐานะการบ้านเมืองในสมัยนั้นจะคับขัน

ปานใดก็ดี แต่เป็นเคราะห์ดีของประเทศไทยอย่างที่ 

พวกฝรั่งชอบใช้ค�าว่า “สวรรค์ช่วย” คือเรามีพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เป็น

พระประมุขของราชการบ้านเมือง มีสมเด็จกรมพระยา-

เทววงศ์วโรปการ (เทวัญ อุทัยวงศ์) เป็นเสนาบดี 

ต่างประเทศ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพเป็น

เสนาบดีมหาดไทย ประดุจว่าเป็นหลักหรือเขื่อนเพชร ๓ 

เส้า เช่นนี้ย่อมฝ่าฝันอุปสรรคทั้งปวงให้ลุล่วงได้ ย่อมจัด

ทะนุบ�ารุงบ้านเมืองไทยให้รุ ่งเรืองรอดพ้นปราศจาก 

ภัยอันตรายให้ประเทศไทยได้รวบรวมกันเป็นอันหนึ่ง 

อนัเดยีว เป็นคนไทยทัง้มวล มเีกยีรตแิผ่ไพศาลไปทัว่พภิพ 

เป็นที่เคารพนับถือของนานาประเทศ คนไทยผู้ปกครอง

ประเทศที่ได้รับภาระต่อมาในเวลานี้ ๓ พระองค์ได้เสด็จ

สวรรคตและสิ้นพระชนม์ไปแล้ว ต่อมาก็ได้เจริญรอย 

พระยคุลบาทรักษาจัดการปกครองบ้านเมอืงให้เหมาะสม

แก่กาลสมัยดีรุ่งเรืองมาถึง พ.ศ. ๒๔๙๕ ให้เป็นมรดก

ตกทอดต่อไปภายหน้าเช่นนี้ เราไทยควรยินดีพร้อม

สามัคคีช่วยกันรักษาท�าการบ้านเมืองต่อไปให้ได้เช่น 

ที่บรรพบุรุษของเราได้ท�าไว้ให้เป็นมรดกนั้น

กระทรวงมหาดไทยจะต้องแต่งตั้งข้าราชการกระทรวง

มหาดไทยไปช่วยเหลือฟังการพิจารณาของศาลถามใคร

ก็ไม่มีใครสมัครไป เพราะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่อง

ขายหน้า และศาลจะตดัสนิอย่างไร สมเดจ็ฯ กรมพระยา-

ด�ารงจึงรับสั่งแก่ข้าพเจ้าว่า “แกเป็นข้าราชการฝ่าย

มหาดไทยที่พูดและเข้าใจขนบธรรมเนียมฝรั่ง ขอให้แก

ช่วยไปเป็นผู ้แทนมหาดไทยฟังการพิจารณาเรื่องนี้” 

ข้าพเจ้าไม่อยากไปเพราะเป็นเรือ่งขายหน้าดงัทีว่่ามาแล้ว 

แต่ขัดรับสั่งเสนาบดีไม่ได้ก็ต้องไปนั่งพิจารณาทุกวัน จน

ศาลพพิากษาตดัสนิแล้วท�ารายงานยืน่ถวายตามระเบยีบ

ราชการ

 ข้าพเจ้าจ�าได้ว่าศาลนัน้ตัง้ท่ีห้องชัน้ที ่๒ ด้านหน้า

ของสถานทูตฝรั่งเศสท่ีตั้งอยู ่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาใต้

ธนาคารอินโดจีนหรือแบงค์ฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้ อยู่ที่ศาลแล

ไปในแม่น�้าเห็นเรือรบฝรั่งเศส ๒ ล�าท่ีแล่นบุกปากน�้า

เจ้าพระยาเข้ามายิงกราดป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และ

สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๑๘๙๓ (พ.ศ.

๒๔๓๖) เตรียมพร้อมอยู่ท้ัง ๒ ล�า และที่หน้าศาลา 

ริมท่าแม้น�้าหน้าศาลพิเศษน้ันมีกองทหารเรือฝร่ังเศส  

๑ กองร้อย พร้อมสรรพด้วยอาวุธอยู่ประจ�ารักษาการณ์

ตลอดเวลาท่ีศาลพิจารณาคดีเรื่องนั้น นี่เป็นเรื่องหนึ่ง 

ที่ข้าราชการมหาดไทยไม่อยากแต่จ�าใจต้องท�าเพราะ 

ขัดค�าสั่งผู้บังคับบัญชาไม่ได้

 เพราะเหตุนี้ เมืองไทยในสมัยท่ีข้าพเจ้ารับ

ราชการแต่ พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็นต้นมานั้น เป็นเคราะห์ดี 

ของประเทศไทย ท่ีเราได้สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินที่ 

ทรงพระปรีชาสามารถ วิริยะอุตสาหะแรงกล้า จนได้ 

ทรงรับมติของปวงประชาชาวไทยมาจนสมัยนี้ว่าเป็น 

“พระปิยมหาราช” ถงึหากว่าฐานะการบ้านเมอืงขณะนัน้

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องพัวพันกับต่างประเทศ

มากในฐานะอย่างลกูแกะกบัสนุขัป่าในเรือ่งนยิายอสิปกดี็ 
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 ในการเรียบเรียง “ประวัติมหาดไทย” ปัญหาข้อแรกที่เข้ามากระทบความรู้สึกของเราและจะผ่านเลยไป 

ได้ยาก ก็คือความหมายของค�าว่า “มหาดไทย”

 อันชื่อหน่วยราชการในเมืองไทยของเรานั้น มีหลายชื่อที่ค้นหาความหมายที่แท้จริงไม่ได้ เช่น ชื่อ กระทรวง 

“มหาดไทย” “กลาโหม” ฯลฯ ชื่อกรมก็มี “พลัมภัง” กรมนี้ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเหมือนกัน แต่เปลี่ยนชื่อเป็นอื่น 

ไปเสียแล้ว ความหมายเรื่องค�าว่า “มหาดไทย” และ “กลาโหม” นี้ แม้จะขบคิดกันมาก และมีปราชญ์ใหญ่หลายท่าน 

เช่น สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เป็นต้น ได้ทรงอรรถาธิบายไว้ แต่ก็ยังไม่ลงความเห็นที่เชื่อได้แน่นอนว่า 

แปลว่ากระไร ทั้ง ๆ ที่หน้าที่งานของทั้งสองกระทรวงนี้ยังคงปฏิบัติอยู่ตามสภาพเดิมมิได้เปลี่ยนแปลง คือ กระทรวง

กลาโหมมีหน้าที่ป้องกันชาติ ส่วนกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ปกครองทะนุบ�ารุงชาติ คือ กระทรวงแรกนั้น “รบ” แต่

กระทรวงหลังนั้น “รักษ์” ซึ่งในปัจจุบันก็ก�าลังท�าหน้าที่อยู่มิได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

วินิจฉัยเรื่อง	คำาว่า	“มหาดไทย”
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 ในราชการของชาติไทยในปัจจุบันนี้ ยังคงใช้ค�า

ที่มี “มหาด” น�าหน้าอยู่สองค�า คือ

 ๑)  มหาดไทย

 ๒)  มหาดเล็ก

 แต่ภาษาไทยโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา มี

ต�าแหน่งราชการอีกต�าแหน่งหนึ่ง ข้ึนต้นด้วย “มหาด” 

เหมือนกัน คือ “มหาดอาษา”

 เรือ่งมมีาว่า เมือ่เดอืนพฤษภาคม ๒๔๕๖ สมเดจ็

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพได้เสด็จ

ไปราชการหัวเมืองฝ่ายใต้ ไปทรงได้ต้นฉบับพระราช

กฤษฎีกาในสมัยพระพุทธเจ้าเสือ กรุงศรีอยุธยา (๒๒๔๖ 

- ๒๒๕๑) มาฉบับหนึ่ง จากวัดเขียน ที่บางแก้ว จังหวัด

พัทลุง เป็นสมุดข่อยไทยกระดาษสมุดเพลาเขียนด้วย

ดินสอด�าอักษรไทยย่อ มีตรารูปเทวดาและตราบัวแก้ว

ของทางราชการเป็นส�าคญั ความในพระราชกฤษฎกีานัน้

เป็นเรื่องพระครูอินทรา ได้ถวายพระพรแด่สมเด็จ

พระพุทธเจ้าเสือ ขอให้ทรงอุปถัมภ์วัดในเมืองพัทลุงตาม 

พระราชประเพณีท่ีพระมหากษัตริย์แต่โบราณทรงมี 

พระราชก�าหนดไว้ สมเดจ็พระพทุธเจ้าเสอืกพ็ระราชทาน

ให้ตามประสงค์ในพระราชกฤษฎีกาได้ระบุบุคคลให้เป็น

ข้าพระส�าหรับดูแลวัดวาอารามและพระภิกษุสงฆ์ในเขต

เมืองพัทลุง กรมการบ้านเมือง หรือส่วนราชการใด ๆ  

ในท้องทีน้ั่น จะเข้าไปกะเกณฑ์บุคคลทีร่ะบุว่า เป็นข้าพระ

ให้ไปท�าราชการหรืองานอื่นใดมิได้

 ต้นเหตุที่เกิดพระราชกฤษฎีกานี้มีเรื่องปรากฏ

ตามต�านานสะทังพระว่า ในคราวนี้พวกแขกอุยังตนะ 

(แปลว่า ผู้อยู่ปลายแหลม เห็นจะเป็นพวกยะโฮร์ หรือ

พวกมะละกา) ได้เปลีย่นลทัธศิาสนาพทุธมานบัถอืศาสนา

อิสลาม เมื่อมีผู้เลื่อมใส ได้ก�าลังผู้คนมากขึ้นจึงได้ยกทัพ

เข ้ามาตีชายแดนไทยเรื่อยขึ้นมาจนถึงเมืองพัทลุง  

ไพร ่บ ้านพลเมืองพากันหวาดกลัวอพยพหลบหนี

กระจดักระจายไปอยูต่ามป่าตามเขาทัว่ไป สมเด็จพระเจ้า

กรงุศรอียธุยา (ไม่ทราบว่าพระองค์ไหน) ได้โปรดให้พระสงฆ์ 

ซึ่งเป็นผู ้ที่ราษฎรเลื่อมใสออกไปตั้งเกลี้ยกล่อมผู ้คน 

ท่ีแตกฉานซ่านเซ็นอยูน่ัน้ ให้เข้ามาอยูร่วบรวมกนัเป็นหมู่

เป็นต�าบลและเพ่ือทีจ่ะถนอมน�า้ใจของประชาชนซึง่ก�าลงั

หวาดหวั่นพรั่นพรึงอยู่นั้น ให้เชื่อมั่นในความสุขที่จะ 

ได้รับ เมื่อกลับเข้าอยู่ในอ�านาจปกครองของบ้านเมือง  

พระมหากษตัริย์จึงได้โปรดให้ตราพระราชกฤษฎกีายกเว้น 

ราชการแก่บุคคลที่พระสงฆ์ไปเกลี้ยกล่อมมานั้น โดยมี

พระราชประสงค์จะให้คนเหล่านั้นได้ช่วยพระสงฆ์บ�ารุง

พระพุทธศาสนาแต่ด้านเดียว และเพื่อให้เป็นหลักฐาน

ประกนัมใิห้เจ้าเมอืงและกรมการใดๆ ไปรบกวนกะเกณฑ์ 

ให้คนเหล่านี้ไปกระท�างานหรือไปราชการอื่นนอกเหนือ

ไปจากพระราชก�าหนด จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช

กฤษฎีกาขึ้นไว้ บุคคลที่ยกเว้นราชการเหล่านี้เรียกว่า  

“ข้าโปรดคนทาน” หรือพวก “ข้าพระ” ในชั้นหลังๆ  

เรียกกันว่า “เลกวัด” คือ คนส�าหรับใช้งานวัด

 คนจ�าพวกนีห้้ามเจ้าเมอืงกรมการใด ๆ  เกณฑ์เข้า

รับราชการไม่ว่าหน้าที่ใด ห้ามเก็บภาษีอากรทุกชนิด  

ไม่ว่าอากรเรือกสวนไร่นา ข้อความในพระราชกฤษฎีกา

ตอนนี้ระบุว่า

 “อนึ่ง มีต�าราพระราชโองการ (ระเบียบหรือ 

กฎราชการ) ให้ห้ามสมรสและ “มหาดอาษา” และ 

เบี้ยผลอากรนาพนัสที่ภูมิทานพระกัลปนา...”

 ข้าพระกัลปนา หรือ พวกข้าโปรดคนทานเหล่านี้ 

มีระเบียบแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ห้ามสมรสและห้าม 

(เป็น) มหาดอาษา

 ได้เกิดมีปัญหาขึ้นว่า “มหาดอาษา” นี้ คือ 

คนประเภทใด

 เป็นอันว่า เรายังออกไปไม่พ้นจากความสนเท่ห์

ของค�าว่า “มหาดไทย” และค�าว่า “มหาด” ท้ังหลาย 

ดังกล่าวมาแล้วด้วย จ�าเป็นจะต้องหาความกระจ่างใน

ถ้อยค�าเหล่านี้ ที่จริงค�าเหล่านี้มีผู้สงสัยและตั้งปัญหาขึ้น
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ไต่ถามมาช้านานแล้ว แต่มิได้มีผู้ใดไขความให้กระจ่างได้ 

มปีราชญ์ทางประวตัศิาสตร์หลายท่าน เช่น สมเด็จฯ กรม

พระยาด�ารงราชานุภาพและหลวงวิจิตรวาทการ ก็ได ้

ทรงมีและมีอรรถาธิบายโดยนัยต่าง ๆ  กัน จึงเห็นสมควร

จะประมวลความเห็นนั้น ๆ รวมไว้เสียในที่นี้ เพื่อได้เป็น

ทีร่วมแห่งการค้นคว้าความหมายของค�าน้ีแม้แต่ละท่านจะ

แสดงอรรถาธบิายโดยอตัโนมตั ิมไิด้ลงความเหน็แน่นอน

ประการใดก็ตามที

ความเห็นที่	๑	กระแสพระดำาริของสมเด็จฯ	

กรมพระยาดำารงราชานุภาพ
 อรรถาธิบายนี้ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ และ

พระบิดาแห่งราชการมหาดไทยสมัยใหม่ ได้ประทาน

อรรถาธิบายแก่พระยาอินทรมนตรี ผู้ทูลถวายข้อปัญหา

ขอรบัพระอธบิายไว้ด้วยข้อความค่อนข้างยดืยาว ปรากฏ

ส�าเนาลายพระหตัถ์นัน้ ดงันี ้(ส�าเนาค�าตอบปัญหาพระยา

อินทรมนตรี)

 ค�าถามที่ ๕ ว่า ค�า “กลาโหม” กับค�า “พลัมภัง” 

ที่เรียกเป็นชื่อกรมนั้น มาแต่อะไร

 ตอบค�าถามที ่๕ ต้องเพิม่ค�าว่า “มหาดไทย” เข้า

อีกค�า ๑ เพราะใช้เป็นชื่อกรมคู่กับ กลาโหม อันค�า 

กลาโหม มหาดไทย และพลัมภัง ทั้ง ๓ ค�านี้ มิใช่ภาษา

ไทย คงเป็นค�ามาแต่ภาษาสันสกฤตหรือภาษามคธ  

(ฝรั่งเรียกว่าภาษา “บาลี”) ได้ลองค้นดูในหนังสือ

พจนานกุรมภาษาบาลีของอาจารย์ซลิเดอร์พบค�า “กลโห” 

Kalaho มีอยู่ในนั้นแปลความว่า “วิวาท” Quarrel อย่าง ๑ 

ว่า “วุ่นวาย” Strife อย่าง ๑ ว่า “รบประจัญบาน” Battle 

อย่าง ๑ ดูสมกับท่ีเอามาใช้เป็นชื่อกรมฝ่ายทหารใน

พจนานุกรมนั้นมีอีกค�าหนึ่งว่า “มหทย” Mahadaya 

แปลความว่า “เมตตายิง่” Verry Compassionate อย่าง ๑ 

“กรุณายิ่ง” Very Merciful อย่าง ๑ ดูก็สมกับที่เอามา

ใช้เป็นชือ่กรมฝ่ายพลเรือน แต่ค�าพลัมภงัมเีพียงเค้าเงือ่น

ในพจนานุกรมเป็น ๒ ศัพท์ คือว่า “พลัม” แปลว่า 

Strength, Power, Force ล้วนหมายความว่าก�าลงัอย่าง ๑ 

อกีนยัหนึง่แปลว่า “ทหารบก” Army หรอื “กองทหาร” 

Troop และในพจนานุกรมมีอีกค�าหนึ่งว่า “อัมโภ” 

Ambho แปลว่า “ก้อนกรวด” Pebble ถ้าเอา ๒ ค�านี้

เข้าสนธกินัเป็น “พลมัโภ” ดใูกล้กบัค�าพลมัภงั ประหลาด

อยูท่ีต่ามกฎหมายท�าเนยีบศกัดนิามกีรมพลมัภงัอยูท้ั่งใน

กระทรวงมหาดไทย และในกระทรวงกลาโหม เจ้ากรม

พลัมภังมหาดไทยเป็นที่พระยาจ่าแสนยบดีและเจ้ากรม

พลัมภังกลาโหมเป็นที่พระยาศรีเสาวราชภักดี ฉันได้เคย

สืบถามพวกข้าราชการชั้นเก่าในกระทรวงมหาดไทยว่า

กรมพลัมภังนั้นแต่เดิมมีหน้าที่อย่างไร เขาบอกว่ากรม

พลัมภงันัน้กล่าวกนัมาว่าแต่โบราณเป็นเจ้าหน้าท่ีส�าหรบั

คุมปืนใหญ่ ถ้าเช่นนั้นชื่อกรมพลัมภังก็อาจจะมาแต่ 

ค�า “พลัมโภ” ท่ีในพจนานุกรมแปลค�า “อัมโภ” ว่า  

“ก้อนกรวด” อาจหมายถึงวัตถุที่ใช้เป็นกระสุนของ 

ปืนใหญ่ชัน้เดมิกเ็ป็นได้ ความทีส่นันษิฐานมาเป็นวนิจิฉยั
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มูลของค�า “กลาโหม” “มหาดไทย” และ “พลัมภัง” ว่า

มาแต่อะไร

 ยังมีวินิจฉัยที่ควรกล่าวต่อไปถึงเหตุที่เอาค�า 

“กลาโหม” กบั “มหาดไทย” มาใช้เป็นชือ่กรมอธบิายข้อนี้ 

มีอยู่ในหนังสือพระราชพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยา 

กับในกฎหมายท�าเนียบศักดินาประกอบกันว่า เมื่อ พ.ศ.

๑๙๙๘ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ก�าหนด

ข้าราชการเป็น “ฝ่ายทหาร” และ “ฝ่ายพลเรือน”  

ทรงตั้งต�าแหน่งอัครมหาเสนาบดีขึ้น ๒ คน คือ เจ้าพระยา

มหาเสนาบดี ให้เป็นหัวหน้าข้าราชการฝ่ายทหารคน ๑ 

เจ้าพระยาจกัร ีให้เป็นหวัหน้าราชการฝ่ายพลเรอืน คน ๑ 

ผู้ช่วย Staff ของอัครมหาเสนาบดี ฝ่ายทหารรวมเข้า

เป็นกรม ให้เรียก “กรมกลาโหม” ผู้ช่วยของอัครมหา

เสนาบดีฝ่ายพลเรือนก็รวมเป็นกรมเช่นเดียวกัน ให้เรียกว่า

กรมมหาดไทย จึงมีกรมกลาโหมและกรมมหาดไทย 

เกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้ เพิ่งมาบัญญัติให้เรียกกรม 

ที่มีเสนาบดีเป็นผู้บัญชาการว่า “กระทรวง” (ตรงกับ 

Ministry) เมื่อรัชกาลที่ ๕

 เป็นอันว่า “มหาดไทย” น่าจะมาจาก “มหทย” 

(Mahadaya) ซึ่งแปลว่า เมตตายิ่ง หรือกรุณายิ่ง ตรงกับ

งานและหน้าที่ของมหาดไทยเป็นที่สุด การที่เราเขียน  

มหทย เป็นมหาดไทย จะเป็นด้วยเขยีนตามส�าเนยีงทีเ่ปล่ง

ออกมา หรืออักขระกลายรูป อย่างไรอย่างหนึ่งก็เป็นได้

ความเหน็ที	่๒	ความเหน็ของหลวงวจิติรวาทการ
 พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ นักประวัติศาสตร์คน

ส�าคัญของชาติไทย กล่าวถึงค�านี้ไว้ว่า

 “...พระนามของกษัตริย์วงศ์นี้ (วงศ์สุโขทัย) ก็ดี 

สิ่งต่าง ๆ ที่ท�าไปในแผ่นดินกษัตริย์วงศ์นี้ก็ดี ล้วนเป็น

ท�านองพระอาทิตย์แรกขึ้น หรือพระอาทิตย์อุทัยทั้งส้ิน 

กษัตริย์องค์แรก ยังทรงพระนามว่าศรีอินทราทิตย์ 

นครหลวงก็มีนามว่าสุโขทัย (สุข + อุทัย) พระนามของ

พระเจ้าแผ่นดนิองค์หลงั ๆ  ทีว่่าเลอไทย, ลไิทย, ไสยลอืไทย 

นั้น ก็ล้วนประกอบจากค�าว่า “อุไทย” ทั้งสิ้น อนึ่ง 

ในชัน้เดิมทีพ่วกไทยเรายกมาจากดินแดนทีป่ระเทศจนีใน

เวลานี้นั้นก็ไว้ผมยาวเกล้ามวยท้ังหญิงชายเหมือนกับจีน

ในสมัยโบราณ แต่พอต้ังกรุงสุโขทัยเสร็จไทยก็ตัดผม มี

รปูเป็นวงกลมกลางกระหม่อม และโกนรอบข้างท�าให้ผม

ตรงกลางมีรูปร่างเหมือนพระอาทิตย์ และเรียกช่ือผมที่

ตัดใหม่นีว่้า “มหาอไุทย” นานมาหน่อยเราเขยีน อ ุกลาย

เป็น ฦ เลยกลายเป็น “มหาฦทัย” คนต่อไปเขียนหางตัว 

ฦ ยาวไปหน่อย กลายเป็น ฎ เลยกลายเป็น มหาฎไทย 

ภายหลัง ฎ ชะฎา เขียนล�าบาก จึงเป็น ด.เด็ก เลยกลาย

เป็นมหาดไทย จึงเป็นผมมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 

มหาดไทยมณฑลอยูใ่นเวลานี ้ซึง่ทีจ่รงิมาจากค�าว่า “มหา

อุทัย” ซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์แรกขึ้น อันเป็นความหมาย

ของค�าว่า “พระร่วง” นั่นเอง”

 สรุปว่า ท่านผู้นี้สันนิษฐานว่า “อักขรวิบัติ” ซึ่ง

เป็นโรคเร้ือรังมาก ในบรรดาเอกสารโบราณของชาตไิทย 

ที่ใช้วิธีคัดลอกต่อ ๆ กันมา ก่อนสมัยมีการพิมพ์หนังสือ

 

ความเห็นที่	๓	ข้อเสนอคำาวินิจฉัยอีกกระแสหนึ่ง

 ก่อนที่จะวินิจฉัยค�าว่า มหาดไทย ใคร่ขอแยก

ประเด็นการพิจารณาเป็นขั้น ๆ ดังนี้

 วินิจฉัยค�าว่า “มหาด”

 ได้มีผู้วินิจฉัยค�านี้กันมามาก บางท่านก็วินิจฉัย

รวมทั้งความ คือ มหาดไทย และมหาดเล็ก แต่เมื่อมีค�าว่า 

มหาดอาษา เกิดขึ้น จึงคิดว่า “มหาด” นี้อาจจะเป็น

ต�าแหน่งราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นต�าแหน่ง

พลเรือน หากจะแยกศัพท์ ดูจะได้ดังนี้ ศัพท์ - มหาด  

มหา + อัต (โบราณนิยมเขียน “มหาต”)

 ตามความแปลในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 

พ.ศ. ๒๔๙๓

 หน้า ๖๙๙ มหา = ใหญ่
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 หน้า ๑๐๑๐ อตั = ตวัตน หรอืลกัษณะความเป็น

ตัวตนหรือบุคคล

 เม่ือสนธิค�าท้ังสองนี้เข้าด้วยกันตามหลักจะได้

ศัพท์ว่า “มหาต” หรือ “มหาด” และจะได้ความหมาย 

“คนที่เป็นใหญ่” (มหาต) ซึ่งเลื่อนมาเป็น มหาด นี้ เป็น

เร่ืองปกติของการแปรรูปศัพท์ และอักษรในภาษาไทย 

เช่น บิตา เป็น บิดา, ติฏฐ เป็น ดิตถ ฯลฯ แม้ค�าว่า 

“มหาดไทย โบราณก็นิยมเขียน “มหาตไทย”

 จากความหมายน้ีย่อมเป็นท่ีเห็นได้ว่า “มหาด” 

คือ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ (ชั้นผู้ใหญ่) ถ้า

จะเทยีบกบัข้าราชการปัจจบัุนกค็งจะเป็นเจ้าหน้าทีเ่ทยีบ

เท่าชั้นสัญญาบัตร หรือประจ�าแผนกขึ้นไป จึงจะพอถือ

เป็นผู ้ใหญ่มีอ�านาจได้เพราะดูตามพระราชกฤษฎีกา 

ดังกล่าว ดูประหนึ่งว่าจะต้องมีการแต่งตั้งด้วย

 เมื่อได้ความหมายว่า “มหาด” คือ เจ้าหน้าที่ชั้น

ผู้ใหญ่แล้ว ความหมายของค�าว่า มหาดไทย, มหาดเล็ก 

และมหาดอาษา ก็สามารถไขความได้หมด คือ

 ๑. ค�าว่า มหาดไทย

 เฉพาะค�าว่า “ไทย” พจนานกุรมแปลว่า เป็นใหญ่ 

หรืออิสระ (หน้า ๔๗๗) ฉะนั้น มหาดไทยจึงแปลว่า	

“ข้าราชการผู้ใหญ่ที่มีอิสระพอที่จะสั่งปฏิบัติงานได้

ด้วยอำานาจของตนเอง” (ตามที่ได้รับมอบหมายไปจาก

ผู้บังคับบัญชา) คือ มีอ�านาจสั่งการหรือปฏิบัติการแก้

ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทุกกรณีด้วยตนเองตามหลกัการทีไ่ด้

รับมอบหมายไว้ และตนเองจะต้องผูกพันรับผิดชอบใน

การปฏิบัตินั้นๆ ด้วย ดูก็จะตรงหน้าท่ีของข้าราชการ

มหาดไทยในปัจจุบัน

 ๒. ค�าว่า มหาดเล็ก

 เฉพาะค�าว่า เล็ก โบราณเขียนเป็นเลก เข้าใจว่า

คงจะเตมิไม้ไต่คูเ้ข้าทหีลงั ศพัท์เดมิคงจะเป็น “มหาดเล็ก” 

เลก เป็นภาษาโบราณ แปลว่า คนฉกรรจ์ หรือคนรับใช้ 

(พจนานุกรมหน้า ๘๑๒) ฉะนั้น มหาดเล็ก จึงเป็น

ข้าราชการผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่รับใช้องค์พระมหากษัตริย์ ซึ่ง

ตรงกับหน้าที่ของมหาดเล็กในปัจจุบัน มิใช่ว่ามหาดไทย

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ส่วนมหาดเล็กเป็นเจ้าหน้าที่ชั้น

ผูน้้อย เพราะต�าแหน่งมหาดเลก็เท่าทีม่อียูใ่นเมอืงไทยเรา 

มหาดเล็กที่มีอ�านาจยิ่งใหญ่ในราชการบ้านเมืองก็มีอยู ่

ไม่น้อย บางรายมหาดเล็กมีอ�านาจเหนือกว่ามหาดไทย 

ก็มี แม้ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก็ได้โปรดตั้งข้าราชการ

มหาดเลก็ ให้ไปด�ารงต�าแหน่งสมหุเทศาภบิาลกห็ลายท่าน 

แสดงว่าย้ายต�าแหน่งจากมหาดเล็กไปอยู ่มหาดไทย  

บางรายเคยอยู ่มหาดไทยฝ่ายเดียว ก็โปรดเกล้าฯ 

พระราชทานยศมหาดเล็กในราชส�านักให้ด้วย ดังที่เป็น

พระราชนิยมทรงปฏิบัติอยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๖ 

 ๓. ค�าว่า มหาดอาษา

 ค�าว่า “อาษา” พจนานุกรม หน้า ๑๐๒๗ แปลว่า 

เต็มใจ หรือสมัคร ฉะนั้นค�าว่า “มหาดอาษา” ก็คือ  

เจ้าหน้าทีช่ัน้ผูใ้หญ่หรอืผูท้ีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้มอี�านาจปฏบิตัิ

ราชการหรืองานเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยอาษารับเข้ามาท�า 

และคงจะเป็นราชการเฉพาะเรื่องเฉพาะคราว เม่ือ 

หมดงานก็คงจะหมดจากหน้าที่ไป ฉะนั้น ตามความใน

พระราชกฤษฎีกาเรื่องที่กัลปนาเมืองพัทลุง เกรงว่าพวก

ข้าพระคนทานเหล่านั้นจะหลบหนีไปอาษาท�าราชการ 

อื่นใดเสียหมด (เมื่อคิดเบื่อหน่ายขึ้น) ก็จะไม่มีผู้ปฏิบัติ

วัดวาอารามตามท่ีมีพระราชก�าหนดไว้ จึงได้ห้ามเป็น 

มหาดอาษา

 ค�าหรอืต�าแหน่งมหาดอาษานี ้แม้ปัจจบุนัจะมไิด้

ใช้เต็มรูปก็ยังมีต�าแหน่งอาษาสมัครอยู่หลายต�าแหน่ง  

ดังเช่น ต�าแหน่งเสือป่าในสมัยรัชกาลที่ ๖ ปัจจุบันนี้  

ก็ยังมีต�าแหน่งอาษาอยู่หลายต�าแหน่ง เช่น อาษารักษา

ดินแดน ลูกเสือ อาสากาชาด

 เป็นที่สังเกตว่า ต�าแหน่งมหาดอาษาในสมัย

โบราณสูญง่าย ผิดกว่าต�าแหน่งฝ่ายมหาดไทยและ

มหาดเล็ก ท้ังนี้ ถ้าพิจารณาดูก็ไม่เกิดความสนเท่ห ์
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อย่างใด เพราะมหาดไทยและมหาดเล็กเป็นต�าแหน่ง

ราชการประจ�า ซึ่งเทียบเท่ากับข้าราชการสามัญ ส่วน 

ต�าแหน่งมหาดอาษาเป็นข้าราชการเฉพาะเรือ่งเฉพาะคราว 

ท�านองข้าราชการวิสามัญช่ัวคราว ในสมัยโบราณบางสมยั

ต�าแหน่งมหาดอาษาคงจะเป็นต�าแหน่งส�าคัญ และ 

มีเกียรติอาจได้รับพระราชทานบ�าเหน็จพิเศษ ถ้าเป็น

ข้าราชการส�าคัญ อาจถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ ฉะนั้น ต�าแหน่งมหาดอาษาเช่นว่านี้ 

จึงน่าจะเป็นต�าแหน่งที่น่าริษยาของข้าราชการประจ�า

ทั่วไป เพราะแสดงว่าไม่สามารถจะหาข้าราชการประจ�า

ทัง้มหาดไทยและมหาดเลก็ปฏิบัตริาชกจินัน้ได้ ใครอาสา

รบัสนองกท็รงแต่งตัง้ให้เป็นมหาดอาษาจงึมเีกยีรตมิศีกัดิ์

สง่าแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ

 ความมเีกยีรตขิองต�าแหน่งมหาดอาษานีเ้อง เป็น

เหตุให้มหาดอาษาต้องสิ้นชื่อเร็ว เพราะเมื่อมีราชการ

ส�าคญัเกดิขึน้พวกข้าราชการประจ�ากค็งจะรบีรบัอาสาไป

ปฏิบัติจัดท�าเสียเอง คือ ถ้าเป็นเรื่องเกิดข้ึนภายใน 

ราชส�านัก พวกมหาดเล็กก็คงไปปฏิบัติ ถ้าเกิดขึ้นในท้องที่

ทั่วไป มหาดไทยก็คงรับมาปฏิบัติหมด ไม่ยอมปล่อยให้

คนภายนอกไปรับอาสาเป็นมหาดอาษาได้ เพราะการ

ปล่อยให้บุคคลภายนอกไปรับต�าแหน่งมหาดอาษาย่อม

เป็นการแสดงถึงการหย่อนวุฒิและด้อยเกียรติแก่ตนเอง 

ฉะนั้น ต�าแหน่ง “มหาดอาษา” จึงสิ้นสูญไป

ความเห็นที่	 ๔	 สำาหรับอีกความเห็นหนึ่งที่น่า

สนใจ
 กาญจนาคพนัธ์ ได้เขยีนเกีย่วกบัค�าว่ามหาดไทย

ไว้ว่า ปทานุกรมอธิบายค�า “มหาด” ว่าน่าจะมาจาก 

“มหตั” ภาษาสนัสกฤตแปลว่าใหญ่หลวง แล้วให้ค�าแปล 

“มหาดไทย” ว่าไทยหลวง เป็นชื่อกระทรวงมีหน้าที่ใน

การปกครอง

 เค้าเงื่อนของค�า “มหาด” คงจะมาจากภาษา

สนัสกฤตจรงิแต่อาจจะไม่ได้มาจากค�าว่า “มหตั” โดยตรง 

ลางทีมาจากค�าอื่น ซ่ึงเป็นเร่ืองเกี่ยวเนื่องกับช้าง ดังจะ

ลองสันนิษฐานต่อไปนี้

 มหาดไทย เป็นชื่อแพร่หลายส�าคัญชื่อหนึ่งในวง

งานปกครองของสยามประเทศเท่าที่เห็น ชื่อนี้ใช้ปรากฏ

เป็นครั้งแรกทีเดียว ก็ดูจะเป็นกฎหมายลักษณะอาญา

หลวง ซ่ึงออกในแผ่นดินพระเจ้าอูท่อง เมือ่ปี พ.ศ. ๑๘๙๕ 

ในสมยักรุงศรีอยธุยาในนัน้ว่า “แลป้องกนัผู้มคีดแีลผูร้้าย

ไว ้มิให ้ส ่งแก่ตระลาการและต่อตีด ่านายพท�ามรง  

นายมหาดไทย นายดาบ นายนกัการ นายคมุผูไ้ปเรยีกหา” 

ต่อมาก็พบในกฎหมายลักษณะโจร ซึ่งออกในปี พ.ศ. 

๑๙๐๓ แผ่นดนิเดยีวกนั ความว่า “มาตราหนึง่นายพท�ามรง 

มหาดไทยท่านให้ไปเอาคนนักโทษแลให้คนบันดาเป็น

โทษหนี ท่านให้นายพท�ามรงมหาดไทยเร่งหาจงได้  

ถ้ามิได้โทษผู้หนีฉันใด ให้ลงโทษแก่ผู้ให้หนีดังนั้น ถ้าทรง

พระกรุณาให้ฆ่าตีเสีย ให้ทวนด้วยลวดหนังแลไม้หวาย

โดยโทษานุโทษ” ชื่อมหาดไทยท่ีปรากฏเป็นครั้งแรกนี้  

รู ้ได ้เพียงว่า ในแผ่นดินพระเจ้าอู ่ทองปฐมกษัตริย ์ 

กรงุศรอียธุยา ดจูะเป็นเพยีงผูค้มุนกัโทษคนหนึง่เท่านัน้เอง

 ชื่อมหาดไทยมาปรากฏสะดุดตาสะดุดใจให้เกิด

ความรู ้สึกนึกคิด ก็ในกฎมณเฑียรบาล ซ่ึงออกในปี

จุลศกัราช ๘๒๑ (พ.ศ. ๒๐๐๒) ในแผ่นดินสมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถหลายแห่งที่ควรยกมากล่าวก็มี

 แห่งหนึ่งว่า “ถ้าขุนดาบมิได้ห้ามปรามไซ้ โทษ

ขุนดาบสามประการ ทีหนึ่งให้ภาคยธรรม สองทีส่ง

มหาดไทยจ�า สามทีส่งองครักษ์จ�า”

 “ลูกขุนผู ้ใด ขุนดาบห้ามปราบมิฟัง ต่อด่า 

ต่อเถียงไซ้ มีโทษสามประการ ประการหนึ่งให้ส่ง

มหาดไทย ประการหนึ่งให้ส่งองครักษ์ ประการหนึ่ง 

ให้สักลงหญ้าช้าง”



49๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

 แห่งหนึ่งว่า “อัยการลูกขุนพลเรือนหมู่ไพร่”  

พลทหารโทษอาญา และช้างม้างาเรอืกเรอืสงักดักฎหมาย

แลหญ้า แลงานรณรงคสงคราม ท้ังนี ้พนกังานมหาดไทย”

 แห่งหนึ่งว่า “อนึ่ง ถ้าเสด็จพานช้างในเพนียด  

ถ้ามหาดไทยชาววังขาด โทษเท่าหนีศึก”

 จากข้อความในกฎมณเฑียรบาลที่น�ามาลงไว้นี้ 

แม้จะไม่ได้ความกระจ่าง ก็ช่วยความมืดมนให้เห็นเป็นๆ 

พอจะลงสันนิษฐานได้ ๓ ประการ คือ 

 ๑. ราชการในสมยักรงุศรอียธุยาตอนต้นม ี๒ ส่วน 

(ก) ราชการในพระองค์ หน้าที่องครักษ์ (ข) ราชการ

แผ่นดิน หน้าที่มหาดไทย

 ๒. ราชการแผ่นดินแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายทหาร 

เป็นพนกังานกลาโหม (อยัการทกุรุน่ทหาร หมูไ่พร่พลอ้าง

เรี่ยวแรง อุกเลมิดพนักงานกลาโหม) ฝ่ายพลเรือนเป็น

พนักงานมหาดไทย

 ๓. มหาดไทย มีหน้าที่เกี่ยวกับช้าง

 ตามทีรู่ก้นั กฎมณเฑยีรบาลเป็นกฎหมายออกใน

แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

องค์ที่ ๙ ต่อจากพระเจ้าอู่ทอง แต่ถ้อยค�าในกฎมณเฑียรบาล

เป็นภาษาเก่ามาก เมื่อเทียบกับกฎหมายที่ออกใน 

แผ่นดินพระเจ้าอู ่ทองแล้วดูภาษาและส�านวนในกฎ

มณเฑียรบาล จะเก่ากว่าเสียด้วยซ�้า เช่น เรียกพระเจ้า

แผ่นดนิว่า “พระท่ีน่ัง” ซึง่เป็นภาษาไทยดกึด�าบรรพ์ทีส่ดุ 

ชาติที่เรียกพระเจ้าแผ่นดินว่า “พระที่นั่ง” เหมือนไทยก็

มีแต่ชาติอียิปต์ ซึ่งเป็นชาติดึกด�าบรรพ์ท่ีเจริญสูงสุด  

เก่าแก่ที่สุดชาติเดียว อียิปต์เรียกพระเจ้าแผ่นดินว่าพาเราห์ 

(Pharoah) ซึ่งเรามักอ่านกันว่า ฟาโรห์ ค�านี้มาจากค�าว่า 

“เพรา” หรือ “พะรา” (Paroue) แปลว่าบ้านใหญ่  

หมายถึงวังหลวง ก็ตรงกับค�าว่า “พระที่นั่ง” ของไทย

นั่นเอง อนึ่งค�าว่า เพ – รา หรือ พะรา หรือ เป – รา หรือ 

ปะรา ก็น่าจะเป็นค�าเดียวกับ “ปรา” คือปรางปรา หรือ 

พระพลา พลบัพลา ของไทย ค�าเรยีกพระเจ้าแผ่นดินของไทย

ในกฎมณเฑียรบาลไปตรงกับภาษาอียิปต์โบราณเช่นนี้ 

ย่อมเป็นเครือ่งพสิจูน์ว่าถ้อยค�าส�านวนในกฎมณเฑยีรบาล 

ย่อมจะเก่าแก่ดึกด�าบรรพ์ไม่ใช่น้อย จึงท�าให้เชื่อว่า  

กฎมณเฑียรบาลต้องมีใช้มานานหนักหนาแล้ว ไม่ใช่ว่า

เพ่ิงจะมขีึน้ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ บางที

ของเก่าจะกระจดักระจายกนัอยู ่สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ

เป็นผู้มารวบรวมจัดท�าขึ้นเป็นประมวลกฎหมายส่วน

พระองค์พระเจ้าแผ่นดินต่อในรชัสมัยของพระองค์กเ็ป็นได้ 

และเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ชวนให้เข้าใจว่า มหาดไทยคงไม่ใช ่

มฐีานะเป็นเพยีงนายพท�ามรง อย่างทีป่รากฏในกฎหมาย

ลักษณะอาญาหลวง แต่จะมีหน้าท่ีในราชการแผ่นดิน 

ฝ่ายพลเรือนมาต้ังแต่ดึกด�าบรรพ์ และหน้าที่นั้นมี 

ความสัมพันธ์กับช้างเป็นส่วนส�าคัญอีกด้วย

 อ่านกฎมณเฑียรบาลต่อไป ก็จะเกิดความสนใจ

ในเรื่องช้างขึ้นอีก ในนั้นมีบทบัญญัติเกี่ยวกับช้างไว้

มากมาย เป็นต้นว่าการคล้องช้างของพระเจ้าแผ่นดิน  

การทรงช้าง การพบช้างส�าคญั การเล้ียงช้าง การประทษุร้าย

ช้าง การรณรงคสงครามเกีย่วกบัช้างพระราชพธิเีกีย่วกับ

ช้าง ซึ่งเรื่องของช้างเหล่านี้เราจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นเพียง 

ในราชการส่วนพระองค์อย่างเดียวแต่เป็นทั้งราชการ 

แผ่นดินอีกด้วย เช่น ปูนบ�าเหน็จในการรณรงคสงคราม  

ยกเอาไชยชนะในการชนช้างขึน้เป็นความชอบอย่างส�าคญั 

ตัง้แต่ผูม้ศีกัดนิา ๑๐,๐๐๐ ลงมา จนไพร่พลชัน้ต�า่ทเีดยีว 

ผู้ใดมีส่วนในการชนช้างชนะแล้ว เป็นต้องได้บ�าเหน็จ 

สูงต�่ามากน้อยตามล�าดับ มหาดไทยได้รับหน้าที่เกี่ยวกับ

ช้างซ่ึงเป็นทั้งราชการในพระองค์และราชการแผ่นดิน  

จึงย่อมจะต้องมีอะไรเป็นมูลมาแต่เดิม

 จากข้อสงัเกตในกฎมณเฑยีรบาล เรือ่งมหาดไทย

ได้น�าเราไปถึงช้าง ในการสันนิษฐานค�า “มหาดไทย”  

จงึจะต้องจบัเรือ่งของช้างสาวขึน้ไป ในล�าดับนีจ้งึจะได้พดู

เรื่องช้างก่อน ถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ชาติไทย เราจะ

พบเรื่องช้างที่เด่นที่สุดอยู ่สองเรื่อง เรื่องหนึ่งสมเด็จ 
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พระนเรศวรมหาราชชนช้างชนะ สมเดจ็พระมหาอปุราชา

ในสมยักรงุศรอียธุยา อกีเรือ่งหนึง่พระเจ้าขนุรามค�าแหง

มหาราชชนช้างชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดในสมัย

สุโขทัย ทั้งสองเรื่องนี้ แสดงถึงความประเสริฐของช้างใน

การกู้บ้านกู้เมือง กับแสดงถึงความสามารถของไทยใน

การใช้ช้างเข้าณรงคสงคราม งานพระราชสงครามของ

สมเด็จพระนเรศวร กับของพระเจ้าขุนรามค�าแหง ท�าให้

เรามองเห็นกองทัพช้างของเราแต่โบราณว่า คงจะ

มโหฬารพันลึก อย่างที่พรรณนาไว้ในหนังสือต่างๆ  

จริงๆ ริ้วพระคชาธารในกองทัพช้างศึกประกอบล้วน

แล้วไปด้วยช้างกระบวนต่างๆ มีช้างดั้ง ช้างกัน ช้างแซก 

ช้างล้อมวัง ช้างค�้า ช้างค่าย ช้างพังคา ช้างพระชัย  

ช้างพระคชาธาร ช้างพระทีน่ัง่กระโจมทอง ช้างโคตรแล่น 

ช้างซับมัน เดินเป็นสี่สายรายเรียงแวดล้อมหน้าหลัง 

ข้างเคยีงองค์พระมหากษตัรย์ิเป็นมหาพยหุโยธาทพั ดูเป็น 

สง่าน่าเกรงขามยิ่งนัก ยุทธหัตถีกับกระบวนทัพช้างศึก 

ดงักล่าวมานีท้�าให้เราหวนนึกย้อนกลบัไปมองเหน็เหตผุล

ในกฎมณเฑยีรบาลได้ว่า ท�าไมจงึมบีทบญัญตัเิร่ืองช้างไว้

มาก และกฎมณเฑียรบาลจะต้องเป็นของเก่าแก่ก่อนสมยั

สโุขทยัขึน้ไปเป็นแน่ หาไม่ไหนเลยจะสามารถในยทุธหตัถี

มีกองทัพช้างอย่างมโหฬารเห็นปานนั้น ถ้าไทยไม่ช�านิ

ช�านาญในการใช้ช้างมาก่อนโดยไม่ได้สืบต่อโบราณ

ประเพณีไว้ ศิลาจารึกของพ่อขุนรามค�าแหงที่ว่า “กูขี่

ช๋างเนกพล กูขบบเข๋า ก่อนพ่กู กูฏ่ช๋างด๋วยขุนสามชน  

ตนกูพู่งช๋าง ขุนสามชนตววขี่มาสเมืองแพ่ ขุนสามชน 

พ่ายหนี” ก็เห็นจะไม่มี

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารง-

ราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ทรงสันนิษฐาน

ว่าไทยได้วิชาคชกรรมมาจากอินเดียตั้งแต่สมัยละว้า  

ข้อนี้เป็นความจริงโดยไม่ต้องสงสัย อินเดียเป็นบ่อเกิด

แห่งศิลปศาสตร์ อินเดียเป็นแหล่งใหญ่ของช้างมาแต่

ดกึด�าบรรพ์ ชาวอนิเดยีค้นคว้าหาความรูใ้นทางบงัคบัเอา

ช้างมาใช้งานต่าง ๆ ที่นับว่าส�าคัญก็คือใช้ช้างในการศึก

สงคราม ในกองทพัอนิเดียโบราณจดักระบวนทพัเป็น ๙ กอง 

เรียงล�าดับเป็นกองน้อยไปหากองใหญ่ ท�านองเดยีวกับที่

จัดเป็นหมู ่หมวดขึ้นไปหากองร้อยกองพันทุกวันนี้  

แต่ละกองประกอบด้วยเสนาสีเ่หล่า ทีเ่รยีกว่า จตรุงคเสนา 

มีรถ ช้าง ม้า และเสนาราบ กองต้น มีรถ ๑ ช้าง ๑ ม้า ๓ 

เสนาราบ ๕ แล้วก็จัดทวีขึ้นไปทีละ ๓ ต่อกองเป็น 

ล�าดับ จนถึงกองที่แปด โดยเฉพาะช้างมี ๒๑๘๗ เชือก 

กองที่เก้าทวีขึ้นสิบเท่าจึงมีช้าง ๒๑๘๗๐ เสนาผู้ใหญ่ที่

เป็นแม่ทัพนายกองขี่ช้าง ช้างเป็นก�าลังส�าคัญในกองทัพ

เช่นนี้ จึงมีต�าราฝึกหัดใช้ช้างเป็นศาสตร์ประเภทหนึ่ง 

เรียกว่า คชกรรม ผู้ส�าเร็จวิชาคชกรรมย่อมบังคับช้างได้

ผูช้�านาญในการบงัคบัขบัขีช้่าง จงึนบัถอืกนัว่าเป็นบุคคล

ส�าคัญอย่างเยี่ยม

 สยามเป็นดินแดนท่ีชาวอินเดียภาคตะวันออก  

มชีาวองคราษฎร์เป็นอาท ิได้มาตดิต่อค้าขายตัง้แต่โบราณ

ดึกด�าบรรพ์ และชาวอินเดียบางพวก ได้อพยพมาตั้ง

ภูมิล�าเนาหากินด้วยดินแดนสยามแต่โบราณมา ปรากฏว่า

เป็นแหล่งใหญ่ของช้างอกีแหล่งหนึง่ ชาวสยามในครัง้โน้น

เป็นไทยที่เรียกกันว่าละว้า ดังนี้ชาวอินเดียที่อพยพมา 

จึงได้มาสอนวิชาคชกรรมให้แก่ไทยละว้านับแต่จ�าเดิม 

แต่เกิดวิชาคชกรรมขึ้นในดินแดนสยามแล้ว วิชานี้ก็ 

เจริญขึ้นเป็นล�าดับ ทั้งนี้เพราะช้างเป็นประโยชน์ในการ

ประกอบการงานต่าง ๆ เหมาะสมกับภูมิประเทศ และที่

เป็นประโยชน์อย่างส�าคญัท่ีสุด กค็อืในการท�าศกึสงคราม 

ช้างได้เป็นก�าลงัส�าคญัอนัยิง่ใหญ่ของไทยในสมยัทีอ่พยพ

ข้ามแม่น�้าโขงลงมาแสวงหาที่ตั้งบ้านแปลงเมือง ประมุข

ของไทยหรือพระเจ้าแผ่นดินตลอดจนแม่ทัพนายกอง 

ทกุคนจะต้องเรยีนวชิาคชกรรมช�านชิ�านาญ เพือ่ประโยชน์

ในการจับช้างมาฝึกหัดเข ้ากองทัพท�าสงครามแผ่

เดชานุภาพขยายอาณาเขตต่อลงมา
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 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารง-

ราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์เรื่องจับช้างไว้แล้วในนิทาน

โบราณคดี ท่านผู้อ่านคงจะเห็นได้ว่าการจับช้างเป็นงาน

ใหญ่และส�าคัญท่ีสุดของชาติไทยในสมัยโบราณครั้งนั้น

เช่ือได้ว่าไทยจะต้องจบัช้างใช้กนัทัว่ไป ตัง้แต่เหนอืตลอด

มาจนใต้ ชื่อเมือง “โพนพิสัย” ของไทยทางเหนือแสดงว่า

คงจะเป็นถิ่น “โพน” ช้างคือจับช้างเดี่ยวทางภาคเหนือ

ของไทยมาแต่โบราณชือ่ “วงัพง” ของไทยแสดงว่าคงจะ

เป็นถิ่น “วังช้าง” คือจับช้างทั้งโขลงทางภาคใต้ของไทย

มาแต่โบราณ ชื่อเมืองเกดดะห์ คือเมืองไซบุรีทางใต้  

กเ็ข้าใจว่าจะเป็นถ่ินจบัช้าง โดยวธิตีัง้พะเนยีดของไทยมา

แต่โบราณเหมือนกัน ท้ังนี้เพราะค�าเกดดะห์นั้นว่าเป็น

ภาษามลายู แปลว่าที่จับช้าง ซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นได้  

เพราะไทยเรยีกเมืองเกดดะห์ว่าเมืองไซบรุ ี(มักเขียนไทรบุรี)  

ไซกแ็ปลว่าเครือ่งดกั อนึง่ ชาวองคราษฎร์มวีธิจีบัช้างด้วย

สร้างพะเนียดเรียกว่าเกดดะห์ ทางภาคใต้คงจะใช้วิธี 

จบัช้างด้วยตัง้เกดดะห์คอืพะเนยีดตามอย่างชาวองคราษฎร์

มาแต่โบราณ แถวเมอืงเกดดะห์คงจะเป็นทีจ่บัมากแห่งหนึง่ 

ตรงนั้นจึงได้ชื่อไปตามภาษาองคราษฎร์ว่าเกดดะห ์

ซึ่งกลายมาเป็นเมืองเกดดะห์คือไซบุรีเดี๋ยวนี้

 วชิาจับช้าง วชิาบังคบัขบัขีช้่าง วชิาฝึกหดัให้ช้าง

เข้าสงคราม วิชาจัดกระบวนทัพช้างจะต้องกระท�ากันมา

เป็นระเบียบแบบแผนแล้วตั้งแต่สมัยไทยละว้า ดังเราจะ

เห็นว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังมีวิชาจับช้างอยู่ในหมู่ชนชาวพื้น

สยามประเทศดั้งเดิมมีพวกข่าขมุต่างๆ หากินทางแซก

โพนช้างตามถิน่แม่น�า้โขง มภีาษาจบัช้างของตนต่างหาก 

เรยีกว่าภาษาส่วยช้าง ซึง่มคี�าสามญัเป็นค�าไทยโบราณอยู่

เป็นส่วนมากเป็นพยานหลกัฐาน แสดงว่าวชิาจบัช้างมมีา

ในสยามประเทศดกึด�าบรรพ์เก่าแก่แล้ว วชิาคชกรรมทกุ

แขนงเป็นประโยชน์ใหญ่ยิง่ในการท�าศกึสงคราม เมือ่ไทย

ตัง้บ้านแปลงเมืองเป็นหลกัฐานมรีะเบียบแบบแผนในการ

ปกครองแล้วเห็นคุณประโยชน์ใหญ่ยิ่งของช้างที่นับว่า

เป็นคูบ้่านคูเ่มอืงอย่างส�าคญั จึงได้ต้ังบทบญัญติัเกีย่วกับ

ช้างเป็นกฎมณเฑยีรบาลขึน้ อนัใดทีเ่หน็ว่าเป็นของส�าคญั

เกี่ยวกับช้างแล้ว เป็นบัญญัติลงไว้หมด พิจารณาตามกฎ

มณเฑียรบาลจะเห็นว่า ต้ังแต่องค์พระเจ้าแผ่นดินลงมา

จนเสนาอ�ามาตย์บรพิาร จ�าเป็นจะต้องศกึษาเล่าเรยีนวชิา

คชกรรม เพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองในณรงคสงคราม 

ทกุคน การณ์จงึปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดนิทกุพระองค์ทรง

รอบรู้วิชาคชกรรม บังคับขับขี่ช้างได้ช�านิช�านาญในศิลา

จารึกนครชุมซึ่งเป็นจารึกของพระยาลือไทย (พระร่วง

องค์ที ่๔) ว่า “เมอืง อนนใดกรูสีนอนนรูสาสตรอ...อยกุตส 

กาจดุรงคกท�ายนตรธิชา (ง)...คลองชางเปนพริทธิปาส

สาตร (ร)” เป็นพะยานว่า การขีช้่างคล้องช้างเป็นศาสตร์

คู่บ้านคู่เมืองของไทยที่ถือกันว่าทุกคนจ�าเป็นต้องศึกษา

เล่าเรียนให้รู้ไว้ เพ่ือประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินทัว่ๆ ไป 

เวลาเสด็จประพาสต่างๆ พระเจ้าแผ่นดินย่อมทรงช้าง 

เช่น เสด็จพระพุทธบาท มีกระบวนช้างอย่างน้อยถึง  

๑๔๔ เชือก เท่ากับเป็นการฝึกหัดช้างไปในตัว ขณะถึง

พระพุทธบาทก็ทรงขับช ้าง ไปหยุดหน ้ามณฑป

พระพุทธบาท ทรงร�าพระแสงของ้าวถวายเป็นพุทธบูชา 

แล้วจึงจะเสด็จไปประทับท่ีพระต�าหนัก การร�าพระแสง

ของ้าวก็คือท่าร�าอาวุธในยุทธหัตถีนั้นเอง ในยามปรกติ 

ไม่ได้ออกศึกสงครามก็มีพระราชพิธีเกี่ยวกับช้างก�าหนด

ไว้ในกฎมณเฑียรบาล เช่น พระราชพิธีออกสนามใน 

เดือน ๕ ตั้งปะร�ายืนช้างเครื่องมีการล่อแพนผัดพาน ต�ารวจ 

ข่ีช้างไล่ม้า ขุนช้างข่ีม้าล่อช้าง แล้วเดินกระบวนช้างม้า

ผ่านหน้าพระที่นั่ง มีมหรสพต่างๆ ครึกครื้น

 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ช้างก็ยังมีส่วน

ส�าคัญในการศึกสงคราม ประเพณีเกี่ยวกับช้างคงเป็น

มรดกตกทอดมาแต่สมัยโบราณทุกอย่าง ช้างยังคงเป็น

ของคู่บ้านคู่เมืองมาจนถึงสมัยปัจจุบัน

 จากเรือ่งของช้างตามทีพ่รรณนามา เราจะเหน็ว่า

ช้างมีความส�าคัญเกี่ยวกับประเทศชาติอย่างไร ไทย
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โบราณย่อมตระหนักถึงความส�าคัญของช้างเป็นอย่างดี

มาแต่แรกเริ่มแล้ว เมื่อได้ครูผู้เชี่ยวชาญวิชาช้างมาสอนให ้

ก็ไม ่ต ้องสงสัยว ่าจะไม ่ถ ่ายวิชาไว ้ทุกสิ่ งทุกอย ่าง  

จะต้องถ่ายตั้งแต่ตัววิชาช้างคือคชกรรมไปตลอดจน

ขนบธรรมเนยีมประเพณีเกีย่วกบัช้างหมด ความนยิมข้าง

อนิเดยีมอีย่างไร ข้างไทยกเ็ป็นอย่างนัน้ ช้างเป็นของโปรด

ของกษัตริย์ราชตระกูลในอินเดีย ถ้าเราหลับตานึกวาด

ภาพช้างไทย เราก็จะมองเห็นพระโอรสของพระเจ้าศรี 

อนิทราทติย์คอืพระรามค�าแหง ข่ีช้างคล่องแคล่วมาตัง้แต่

ยงัเดก็ๆ เหน็พระรามค�าแหงขบัช้างเนกพล พุ่งเข้าชนช้าง

มาสเมืองเจ้าเมืองฉอด เห็นพระเจ้ารามค�าแหงทรงช้าง 

รจูาศรตีรสัทกัทายทวยราษฎรอยูก่ลางดงตาลเหน็เจ้าศรี

ศรัทธาหลานพ่อขุนผาเมืองไสช้างเข้าประสานงากับช้าง

ขุนจัง เห็นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงขับขี่ช้างดุ

อาละวาดเหมอืนพระเจ้าอกับาร์มหาราชสามารถขีช้่างบ้า

เมามัน ที่ใครๆ ก็ไม่อาจสามารถจะเข้าใกล้ได้ เห็น

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้า (ป ิยมหาราช)  

ทรงพระแสงของ้าวร�าพัดชาบนกระพองช้างพระที่นั่ง 

ตรงหน้ามณฑปพระพทุธบาท ถวายเป็นพทุธบชูา ในส่วน

พระราชพิธีออกสนามใหญ่ตามที่มีในกฎมณเฑียรบาล 

ระดม “พลพยุหดาบดั้งเขนเสโล หอกทวนปืนไฟหน้าไม้

ธนูสรรพยุทธ เสื้อหมวกอย้ายอบสนามตามกรทุก

กระทรวงทหาร พ่อเรือนพลไพร่ ตั้งปรามช้างรอบสนาม

ขุนหาญทั้ง ๑๐ ข่ีช้างยืนท่ี...ต�ารวจใหญ่ชนกลอนขี่ช้าง 

ไล่ม้า ขนุช้างขีม้่าล่อช้าง...ครัน้รุง่แล้ว นาฬิกาหนึง่มหาดไทย

รายทัง้ขบวนในกลางสนามตามซ้ายตามขวา พลสรรพพยุทธ

แห่ช้างเข้ายืนตามขบวนในท้องสนาม” หรือพิธีแห่ 

สระสนานใหญ่ในสมัยสุโขทัย มีเดินสนานช้าง สนานม้า 

สามวนั ตลอดจนพธิคีเชนทรศัวสนานในสมยัรตันโกสนิทร์ 

เอาเครื่องช้าง เครื่องม้า เครื่องพิชัยสงคราม อาวุธ  

ธงเข้าพธีิ แล้วจดักระบวนแห่เป็นจตรุงคเสนา และพธิแีห่

สระสนานใหญ่ เสนาอ�ามาตย์ผูใ้หญ่ต้องขีช้่างเข้ากระบวนแห่

มพีระยาเพทราชา พระยาค�าแพง พระยาพระกฤษณรกัษ์

กรมช้างน�า แล้วถงึเจ้าพระยาบดนิทร์ เจ้าพระยาพระคลงั 

พระยาศรพีพิฒัน์ พระยาราชสภุาวด ีพระยาจ่าแสนยากร

และพระยาอื่นๆ ที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่อีกมากมาย ฯลฯ 

เหล่านีเ้ราจะเหน็ว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกบัพธิอีาสชุวธิาน�า

และพธิทีศระของอินเดยีปัจจบุนัไม่ผดิกนัเลย พธิอีาสชุวธิาน�า

ท�าในเดือน ๑๑ ขึ้น ๕ ค�่า พระมหากษัตริย์และทหาร

ช�าระอาวุธทหารถืออาวุธขึ้นขี่ช้างขี่ม้าลองเชิงเล่นไป

หน้าทีน่ัง่ เป็นการส�าแดงเพลงอาวธุถวายพระมหากษตัรย์ิ

พร้อมกัน พิธีทศระท�าในวันขึ้น ๑๐ ค�่า ซึ่งชาวฮินดูถือว่า

เป็นวันที่พระรามยกพยุหแสนยากรไปท�าสงครามกับ 

ทศกรรณฐ์ จึงเป็นวันส�าคัญส�าหรับกษัตริย์และนักรบ 

หากจะท�าสงครามตีบ้านเมืองใดก็กรีธาทัพในวันนี้  

พธิเีริม่ด้วยตัง้พระราชอาสน์ท�าสกัการะ แล้วระดมช้างม้า 

คานหาม รถสัปคับ โล่ด้ังเขน สรรพอาวุธ ยุทโธปกรณ์

และธงไชยเฉลิมพล ท�าพลีบูชาเสร็จแล้วเดินช้างม้าผ่าน

หน้าพระที่นั่ง ตกบ่าย ๓ นาฬิกา จัดช้างเครื่องประมาณ 

๑๐๐ เชือกยืนเรียงราย หน้าพระลานตามล�าดับยศเสนา

อ�ามาตย์ผู้ข่ี พอได้เวลาช้างเชิญราชธวัชประจ�าองค์มหา

ราชา พร้อมด้วยกลองศึกก็ย ่องออกมาจากประตู

พระราชวงั สกัครูช้่างพระทีน่ัง่องค์มหาราชากป็รากฏขึน้

ที่พระทวารใหญ่ ขุนพลแม่ทัพตีกลองศึกท�าสะลาม 

เป็นอาณัตสัญญาณ ที่นั้นช้างเสนาอ�ามาตย์ผู ้ใหญ ่

ที่ยืนเรียงรายก็เริ่มออกเดินเข้าขบวนเสด็จเป็นล�าดับ

ขบวนพยุหยาตราค่อยๆ เคลื่อนไปยังชายเขตราชธานี 

ซ่ึงจัดเป็นท่ีประกอบพิธีมีต้นศมี (Prosopis spicigera) 

ปลูกไว้เป็นส�าคัญ มหาราชาลงจากหลังช้างข้ึนประทับ 

บนอาสน์ภายใต้ต้นศมอีนัเป็นมณฑลพธิกีระท�าบวงสรวง

ต ้นศมีเสร็จแล้ว ชักพระขรรค์ออกตัดผลฟักทอง  

(Cucurbita Pepo) ถวายเป็นเทวพลี แทนบูชายัญด้วย

สัตว์ซึ่งท�ามาแต่โบราณ จากนั้นพวกเสนาอ�ามาตย์ก็เข้า

แย่งกันเก็บใบอาปตะ (Bauhinia tornentosa ส้มเสี้ยว) 
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ซึง่ประดบัอยูร่อบๆ ต้นศม ีโดยสมมตว่ิาเป็นทอง มหาราชา 

เสด็จขึ้นช้างทรงกระบวนเคลื่อนออกเสียงถวายพรจาก

เสนาอ�ามาตย์ราชบริพารตลอดจนทวยราษฎรก็แซ่ซ้อง

บันลือขึ้นว่า “ศรีมัณมหาราชาวิชยี ภาวะ” แปลว่า ขอ

ความส�าเร็จจงมีแด่องค์พระมหาราชาพิธีอาสุชวิธาน�า 

หรือพิธีทศระของอินเดีย ตามที่เล่ามานี้ เห็นว่าจะเป็น

แบบอย่างขนบธรรมเนียมประเพณี ให้เกิดพิธีออกสนาน

ใหญ่ตามที่กล่าวไว้ในกฎมณเฑียรบาล ซึ่งเรียกในสมัย

สุโขทัยว่าพิธีแห่สระสนานใหญ่ และเรียกในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ว่า พิธีคเชนทรัศวสนานนั้นเป็นแน่ สรุป

ความว่าเรื่องอันใดที่เกี่ยวกับช้างแล้ว อินเดียเป็นครูบา

อาจารย์ของไทยทั้งสิ้น และไทยก็เป็นศิษย์ที่ถอดแบบ

อาจารย์ไว้หมดทกุสิง่ทุกอย่าง ซึง่จะต้องเป็นมาแล้วตัง้แต่

สมัยไทยละว้าดึกด�าบรรพ์โน้น

 บัดนี้จะได้กลับเข้าเรื่องที่ว่า มหาดไทยเกี่ยวข้อง

กบัช้างอย่างไร ในตอนต้นได้กล่าวมาแล้วว่าช้างเป็นก�าลงั

ส�าคัญของบ้านเมืองเป็นของคู่บ้านคู่เมือง ไทยโบราณ

ตระหนกัในความส�าคญัของช้างด ีจงึได้เรยีนวชิาคชกรรม

จากชาวอนิเดยีจนช�านชิ�านาญทกุด้านทกุแขนงถ่ายแบบ

อย่างขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เกี่ยวกับช้างมา 

ยึดถือสืบทอดเป็นล�าดับมาไม่ขาดสาย เพราะช้างก็ได้

ท�าคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์ใน

พงศาวดารตลอดมาแล้ว ความส�าเรจ็อนัยิง่ใหญ่ในกองทพั

ช้างศึกที่ได้ก�าเอาชัยชนะอย่างยอดไว้ ส่อให้เห็นว่าไทย

เป็นชาติเชี่ยวชาญในวิชาคชกรรม พระเจ้าแผ่นดินทุก

พระองค์ตลอดจนเสนาอ�ามาตย์ราชบริพารทุกคนตั้งแต่

โบราณมาจะต้องศึกษาวิชาคชกรรม มีความสามารถใน

การบังคับบัญชาขี่ช้างได้อย่างช�านิช�านาญ

 อันความนิยมของอินเดียในสมัยโบราณนั้น 

ยกย่องเรียกเสนาอ�ามาตย์ชั้นสูงท่ัวไปว่า “มหามาตร” 

เป็นค�าสนัสกฤตแปลตามตวัว่า “หลกัใหญ่” เป็นความหมาย

ว่า มีสติปัญญาความรู้ความสามารถนับถือเอาเป็นหลักได้ 

ถ้าจะเทยีบกบัไทยกใ็กล้กบัค�าว่า “ผูห้ลกัผูใ้หญ่” ของเรา 

และถ้าจะเทียบทางยศศักดิ์ ก็ดูจะเป็นอย่างที่เราเรียก

เสนาอ�ามาตย์ชัน้สงูของเราว่าเสนาผูใ้หญ่ อ�ามาตย์ผูใ้หญ่ 

หรือขุนนางผู้ใหญ่ อะไรท�านองนี้ ซึ่งถ้าจะลองเดาต่อไป 

ค�าว่า “มหามาตร” ที่อินเดียเรียกเสนาอ�ามาตย์ชั้นสูง 

นี้เอง อาจจะเป็นต้นเค้าทางไทยเราให้บังเกิดมีค�าสร้อย

เรียกขุนนางชั้นสูงกว่า ขุนนางผู้ใหญ่ เสนาผู้ใหญ่หรือ

อ�ามาตย์ผู้ใหญ่ขึ้นก็ได้ การที่อินเดียเรียกเสนาอ�ามาตย์

ชั้นสูงว่า “มหามาตร” ก็เนื่องด้วยเสนาอ�ามาตย์ชั้นสูง 

ย่อมจะต้องเชี่ยวชาญในวิชาคชกรรม มีความสามารถ

บังคับขับชี่ช้างได้คล่องแคล่ว ช�านิช�านาญทุกคน ค�าว่า 

“มหามาตร” จึงเป็นค�ายกย่องที่มีความหมายถึงว่า เป็น

ผู้แตกฉานแล้วในวิชาช้างมีความสามารถในเชิงบังคับ

ขับข่ีช้างได้เป็นอย่างดีวิเศษ เป็นท่ีเคารพนับถือว่าเป็น

บคุคลส�าคญัยอดเยีย่มตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นค�าว่า 

“มหามาตร” นี้มาเรียกเป็นภาษาฮินดูว่า “มหาวัต” 

หมายถึง เป็นผู้ช�านาญการบังคับขับขี่ช้างโดยตรง

 ชาวอนิเดีย เป็นผูน้�าเอาวชิาคชกรรมมาให้แก่ไทย

ละว้า ในการนีจ้งึเชือ่ได้สนทิว่าคงจะได้น�าเอาค�า “มหาวตั” 

ส�าหรับเรียกผู ้ช�านาญการบังคับขับขี่ช้างตามที่นิยม 

เรียกกันในอินเดียมาใช้ด้วย ค�าว่า “มหาวัต” คงจะเป็น

ค�าทีใ่ช้เรยีกผูช้�านาญการบงัคบัขบัขีช้่างของไทยมาตัง้แต่

สมัยดึกด�าบรรพ์โน้น

 แต่ค�าว่า “มหาวตั” นัน้เป็นค�าแขก เมือ่ว่าถงึการ

เขียนเป็นตัวหนังสือ อย่างที่เขียนอยู่เดี๋ยวนี้ก็อ่านได้ตรง

ว่า “มหาวตั” แต่ถ้าว่าพดูถงึออกเสยีงอย่างแขกซึง่พดูเรว็ 

ค�าว่า “มหาวัต” ก็ฟังเป็น “มห๊าต” เสียง “มห๊าต” นี่เอง

ทีเ่ชือ่ว่า จะต้องกลายมาเป็น “มหาด” ในภาษาไทยพยาน

หลกัฐานทีอ้่างได้ในข้อนีก้ค็อืมคี�า MAHOUT ของฝรัง่อยู่

ค�าหนึ่งท่ีใช้กันแต่โบราณในอินเดีย หมายถึงผู้ขับขี่ช้าง  

ค�า MAHOUT นี้ มาจากค�าว่า “มหาวัต” เช่นเดียวกัน ฝรั่ง 

คงจะฟังแขกพูดค�าว่า “มหาวัต” เร็วตามประสาแขกพูด 
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จึงได้เขียนค�าน้ีเพี้ยนไป ตามท่ีหูได้ยินคล้ายไทยคือ  

MAHOUT (อ่านว่ามะห๊าวต์) และใช้เป็นค�าเรยีกผูข้บัขีช้่าง 

ในอินเดียสืบต่อมาจากทุกวันนี้ ตกค�าว่า “มหาวัต” หรือ 

“มห๊าต” ซึ่งมาจากค�า “มหามาตร” ของอินเดียค�านี้เอง

ได้กลายมาเป็น MAHOUT (มะห๊าวต์) ในภาษาฝรั่ง และ

ได้มาเป็น “มหาด” ในภาษาไทย

 ในสมัยโบราณค�าว่า มหาด คงจะใช้ในพวกไทย

ละว้าเป็นค�ายกย่อง ส�าหรบัเรยีกผูช้�านาญการบงัคบัขบัขี่

ช้าง ก็แหละในสมัยนั้นเสนาอ�ามาตย์ราชบริพารชั้นสูง 

ทกุคนต้องเป็นผูช้�านาญในการบงัคบัขบัขีช้่าง เพราะทกุคน

จะต้องออกณรงคสงครามเสนาอ�ามาตย์ราชบรพิารชัน้สงู 

จึงได้ชื่อว่าเป็น “มหาด” ทุกคน ทั้งนี้ก็คือรับเอาต�ารา 

“มหาวัต” อันมาจาก “มหามาตร” ซึ่งเป็นค�ายกย่อง 

เรียกเสนาอ�ามาตย์ชั้นสูงตามที่นิยมกันที่อินเดียเพราะ

เชี่ยวชาญเชิงวิชาช้างมาใช้นั่นเอง

 โดยเหตทุีอ่าจารย์ชาวอนิเดยีกเ็รยีกกนัว่า “มหาด” 

และลูกศิษย์ที่เป็นไทยก็เรียกกันว่า “มหาด” เหมือนกัน 

พวก “มหาด” ในสมัยไทยละว้าโบราณ จึงย่อมจะม ี

เป็นสองพวก พวกหนึ่งเป็นชาวอินเดียแท้ คือเป็นพวก

ครูบาอาจารย์ใหญ่ อีกพวกหนึ่งเป็นไทยคือพวกเสนา

อ�ามาตย์ราชบริพาร ของพระเจ้าแผ่นดินโดยตรง ดังนั้น 

จึงน่าจะเกิดค�าเรียกแยกให้ต่างกัน โดยเรียกพวกไทยที่

เป็นเสนาอ�ามาตย์ราชบรพิารแม่ทพันายกองของพระเจ้า

แผ่นดินว่า “มหาดไทย” คือหมายถึงว่าเป็นพวก “มหาด” 

ที่เป็น “ไทย” ดังนี้ค�าว่า “มหาดไทย” จึงได้เกิดมีขึ้น

 ตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นๆ แสนยานุภาพ

ของไทยอยูท่ีก่องทัพช้าง พระเจ้าแผ่นดนิเป็นจอมทพัช้าง 

บรรดาเสนาอ�ามาตย์ราชบรพิารชัน้แม่ทพันายกองในสมยั

นั้น ต้องช�านาญการขับขี่ช้าง โดยเสด็จงานพระราช

สงครามทั่วหน้า พวกนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็น “มหาด” หรือ 

“มหาดไทย” ทั้งหมด แต่พระราชกิจจานุกิจของพระเจ้า

แผ่นดิน ย่อมจะต้องมข้ีาใกล้ชดิส่วนพระองค์เป็นอีกพวกหนึง่ 

ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า “เลข” หรือ “เลก” ฉะนั้นข้า 

ในพระองค์ที่เป็น “มหาด” คือผู้ช�านาญการบังคับขี่ช้าง 

ท่ีได้เป็นแม่ทัพนายกอง ออกงานพระราชสงครามด้วย 

(ในสมัยโบราณทุกคนจะต้องออกรบทัพจับศึก) จึงน่าจะม ี

ชือ่แยกเรยีกขึน้ใหม่ว่า “มหาดเลข” หรอื “มหาดเลก” คอื 

หมายถึงว่าเป็น “มหาด” ที่เป็น “เลก” หรือเป็นข้าใน

พระองค์เป็นเหล่าหนึง่ต่างหากจากพวก “มหาดไทย” ค�าว่า 

“มหาดเล็ก” จึงเกิดมีขึ้น

 ต่อมาค�าว่า “มหาดเลก” คงจะเขยีนเพ้ียนมาเป็น 

“มหาดเล็ก” และ หมายถึงข้าราชการในพระองค์ดังที่ใช้

กันอยู่ในทุกวันนี้

 ในสมัยต่อมา ค�าว่า “มหาดไทย” แปลความหมาย

คล่ีคลายไปจากเดิม ท่ีเป็นดังน้ี คงเป็นเพราะเสนา

อ�ามาตย์ราชบริพารในครั้งโบราณไม่มีหน้าที่ประจ�าตัว 

ยามศึกสงครามก็ใช้ออกรบหมด ยามว่างศึกสงครามก็ใช้

ในราชการแผ่นดินต่างๆ สุดแต่พระเจ้าแผ่นดินจะม ี

พระกระแสรับสั่ง จะใช้ให้ไปท�าอะไรก็ได้ทั้งสิ้น ก็เสนา

อ�ามาตย์ผูใ้หญ่นัน้เป็น “มหาดไทย” ด้วยกนัทกุคน เพราะ

ต่างกเ็ป็นผู้ช�านาญในการบงัคบัขบัขีช้่างออกงานพระราช

สงครามได้รับค�ายกย่องเรียกกนัว่า “มหาดไทย” เหมือน

กันหมด เมื่อพวก “มหาดไทย” เหล่านั้นต้องไปปฏิบัติ

ราชการในยามปรกติมหาดไทยจึงได้เป็นหวัหน้าราชการ

ฝ่ายพลเรือน (เพราะว่างศกึสงคราม) ขึน้อกี ราชการฝ่าย

พลเรือนที่ส�าคัญก็มีการปกครองฝ่ายหัวเมือง ซึ่งย่อมจะ

ต้องอาศัย “มหาดไทย” คือขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่ไว้วาง

พระราชหฤทัยส่งออกไปดูแลต่างพระเนตรพระกรรณ 

มหาดไทยกเ็ลยเข้าไปมหีน้าทีค่รอบคลมุราชการแผ่นดนิ

กว้างขวางออกไปอีกราชการปกครองหัวเมืองไม่ว่างาน

อะไรขึ้นอยู่กับ “มหาดไทย” ทั้งสิ้น อนึ่ง “มหาดไทย” 

แท้ๆ คือตัวขุนนางผู้ใหญ่หรือเสนาผู้ใหญ่ หรืออ�ามาตย์

ผู้ใหญ่ทุกคน ต่างก็มีเลขสมสังกัดคนละมากๆ พวกนี้เรียกว่า

พวกสังกัดมหาดไทยก็ย่อมจะต้องใช้ชื่อว่าเป็นพวก
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มหาดไทยไปด้วย ช่ือ “มหาดไทย” ก็เลยแพร่หลาย 

แผ่กว้างออกไปในวงการปกครองทั่วๆ ไปมาแต่โบราณ

ดึกด�าบรรพ์

 อันการปกครองทั่วไปย่อมจะต้องมีชั้นมีล�าดับ  

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปกครองจะต้องมีเกียรติ อันนี้เป็น

มลูเหตใุห้เกดิมยีศและบรรดาศกัดิ ์เมือ่ยศและบรรดาศกัด์ิ

มีขึ้น ก็ถือยศและบรรดาศักดิ์เป็นส�าคัญ “มหาดไทย”  

ทกุคนย่อมจะได้รบัพระราชทานบรรดาศกัดิส์งูต�า่แล้วแต่

ต�าแหน่งหน้าที่และออกชื่อเรียกกันตามบรรดาศักด์ิ  

ความนิยมเรียกบรรดาศักดิ์น้ีแหละจะต้องเป็นเหตุให้ชื่อ 

“มหาดไทย” เดิมค่อยจางเลือนหายไปจากเป็นชื่อเสนา

อ�ามาตย์ผู้ใหญ่เข้าทุกที ความผันแปรอันนี้คงจะเป็นมา

ก ่อนสมัยสุ โขทัยแล ้วในสมัยสุ โขทัยไม ่พบค�าว ่ า 

“มหาดไทย” เลย มาปรากฏชื่อนี้เป็นครั้งแรกก็ใน

กฎหมายลกัษณะอาญาหลวงในแผ่นดนิพระเจ้าอูท่องซ่ึง

บ่งว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองทีเดียว

 ขอย้อนสรุปกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่า “มหาดไทย” 

ตัง้แต่โบราณมาเป็นค�ายกย่องเรยีกเสนาอ�ามาตย์ผูใ้หญ่ที่

ช�านาญในการบังคับขี่ช้าง สาเหตุที่จะกลายมาเป็น

พนักงานพลเรือนฝ่ายปกครองก็เพราะเสนาอ�ามาตย์

ผู้ใหญ่ ที่เรียก “มหาดไทย” นั้น ในเวลาปกติได้บังคับ

บัญชาราชการแผ่นดินต่างๆ เช่น เป็นนครบาลและเป็น

เจ้าบ้านการเมืองต่างพระเนตรพระกรรณทั่วๆ ไป ซ่ึง 

ไม่ใช่เป็นราชการศึกสงครามก็เรียกกันว่าเป็นราชการ

พลเรอืน ค�าว่า “มหาดไทย” ในชัน้เดมิไม่ใช่หน้าทีร่าชการ  

แต่หมายถงึตวับคุคล คอื เสนาอ�ามาตย์ผูใ้หญ่ทีไ่ปปฏบิติั

ราชการพลเรอืนโดยตรง และเมือ่มรีาชการอันใดเกีย่วกบั

การปกครองทางด้านนั้น เช่น นครบาลคือในกรุง หรือ

ด ้านหัวเมือง ก็ย ่อมจะว ่ากันว ่า เป ็นหน ้าที่ของ 

“มหาดไทย” ซึ่งเป็นความหมายว่าเป็นหน้าที่ของเสนา

อ�ามาตย์ผู้ใหญ่คนนั้นๆ เมื่อใช้มากเข้าภาษาก็เลือนไป  

ค�าว่า “มหาดไทย” ก็เลยเป็นคล้ายๆ กับหน้าที่ราชการ 

กลายๆ ครัน้เกดิมบีรรดาศกัดิข์ึน้ นยิมเรยีกตวับคุคลตาม

บรรดาศักดิ์ค�าว่า “มหาดไทย” ซึ่งเป็นค�ายกย่องอยู่เดิม

และใช้เลือนอยู่แล้ว ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับหน้าที่

ราชการ และเพราะราชการพลเรือนมีหน้าที่มากมาย

หลายฝ่าย ซึ่งท�าให้ค�าว่า “มหาดไทย” เดิมแพร่ไปเป็น

ค�ากลางๆ อยู่แล้ว ก็เลยกลายเป็นค�ากลาง ส�าหรับเรียก

หน้าทีร่าชการฝ่ายพลเรอืนทัว่ไปจรงิๆ ความผันแปรของค�า 

“มหาดไทย” ซึ่งได้กลายจากค�ายกย่องเรียกเสนา

อ�ามาตย์ผู ้ใหญ่ที่ช�านาญการขับขี่ช ้างมาเป็นหน้าที่

ราชการพลเรือนฝ่ายปกครองตามที่กล่าวมานี้ คงจะได้มี

มาแล้วต้ังแต่ก่อนสมยัสุโขทยันานทเีดียวมหาดไทยจงึมา

ปรากฏเป็นพนกังานพลเรอืนฝ่ายปกครอง ขึน้โดยตรงใน

แผ่นดินพระเจ้าอู่ทอง

 ต่อมาถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้

มีการวางระเบียบการปกครองประเทศให้เข้ารูป มีการ

รวบรวมกฎมณเฑียรบาลเก่า ซ่ึงคล้ายรัฐธรรมนูญกับ

บัญญัติกฎหมายท�าเนียบศักดินาพลเรือน และศักดินา 

หัวเมอืง ซึง่คล้ายพระราชบญัญติัปรบัปรงุกระทรวง ทบวง 

กรม โดยเหตทุี ่“มหาดไทย” ได้คลีค่ลายจากความหมาย

เดมิ ผนัแปรมาจนกลายเป็นราชการพลเรอืนฝ่ายปกครอง 

ซึง่จะต้องถอืเป็นแบบแผนมาก่อนสมยัสโุขทยัมาถงึแผ่นดนิ

พระเจ้าอู ่ทอง จึงเป็นพนักงานฝ่ายปกครองดังกล่าว 

มาแล้ว พระองค์จึงได้ทรงจัดให้ทหารเป็นพนักงานฝ่าย

กลาโหม ให้พลเรือนเป็นพนักงานฝ่ายมหาดไทยตามที่

ปรากฏในกฎมณเฑียรบาลนั้น และเพราะเหตุที่ 

“มหาดไทย” เดิมเป็นพวกช้าง จึงให้มหาดไทยเป็น

พนกังานช้างด้วยในกฎหมายนาพลเรือน ต�าแหน่งหวัหน้า

ราชการฝ่ายพลเรือนเป็นสมุหนายก บรรดาศักดิ์เป็น

เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์อัครมหาเสนาบดีอภัยพิริ-

ปรากรมพาหุเอกอุราชสีห์ ถือตราพระราชสีห์ ศักดินา 

๑๐,๐๐๐ หลวงมหาอ�ามาตย์ยาธิบดีพิริยาพาหุ เป็น

ต�าแหน่งมหาดไทยฝ่ายเหนือ หลวงจ่าแสนบดีศรีบริบาล 
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เป็นต�าแหน่งมหาดไทยฝ่ายพะล�าพัง คือมหาดไทย 

ฝ่ายกลาง “ล�าพังแปลว่ากลาง แต่เดิมค�าว่าพะลงไป 

ข้างหน้า จึงเป็นพะล�าพัง พะก็คือพระ) การที่มีแต่

ต�าแหน่งมหาดไทยฝ่ายเหนือกับมหาดไทยฝ่ายกลาง ซึ่ง

หมายถึงราชธานีไม่มีมหาดไทยฝ่ายใต้นั้น เป็นการบ่งว่า 

ในชั้นเดิมไทยมีแต่หัวเมืองทางเหนือก่อนยังไม่ได้ขยาย 

ลงมาทางใต้ พระเจ้าแผ่นดินส่ง “มหาดไทย” คือขุนนาง

ผู้ใหญ่ไปปกครองแต่หัวเมืองทางเหนืออันเป็นอาณาเขต 

จึงมีแต่มหาดไทยฝ่ายเหนือ ไม่มีมหาดไทยฝ่ายใต้  

ก็สมัยที่ ไทยปกครองทางเหนือน้ีเป ็นสมัยโบราณ

ดกึด�าบรรพ์ต้ังแต่อพยพลงมา จงึเป็นเครือ่งสนบัสนนุว่า  

ค�า “มหาดไทย” ท่ีกลายมาเป็นพนักงานพลเรือน 

ฝ่ายปกครองจะต้องกลายมาเก่าแก่ดึกด�าบรรพ์แล้ว  

กรมช้างจดัมาไว้ในท�าเนยีบนาพลเรอืน เพราะมหาดไทย

โบราณเป็นพวกช้างดงักล่าวแล้วจางวางช้าง มบีรรดาศกัด์ิ

เป็นพระเพทราชาธิบดีศรีสุริยาภิชาติสุริยวงษ์องคสมุห 

พระคชบาลศักดินา ๕๐,๐๐๐ (พระเพทราชา มักอ่าน

หรือเรียกกันเสียงสั้นเป็นพระเพ็ทราชา ที่ถูกต้องจะอ่าน

เสียงยาวเป็นเพทราชา เพราะเพทก็แผลงมาจากเวท 

หมายถึงว่ามีเวทมนตร์คาถาบังคับช้างได้)

 มาถึงสมัยรัตนโกสินทร ์  พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ทรงจัดวาง

ระเบียบการปกครองใหม่ตามท่ีปรากฏในพระบรม

ราชาธบิายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน “มหาดไทย” ซึง่ใน

สมัยดึกด�าบรรพ์หมายถึง ผู้ช�านาญการบังคับขับขี่ช้าง  

ใช้เป็นค�ายกย่องเรยีกเสนาอ�ามาตย์ผูใ้หญ่ กก็ลายมาเป็น 

กระทรวงมหีน้าทีร่าชการในด้านการปกครองเป็นส่วนใหญ่ 

เรียกว่ากระทรวงมหาดไทย เป็นประธานของราชการ

พลเรือนในด้านการปกครองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้
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 ตราประจ�ากระทรวงมหาดไทย มีวิวัฒนาการมาจากตราประจ�า

ต�าแหน่งราชการ ซึง่ในสมยัโบราณถอืว่าตราประจ�าต�าแหน่งเป็นของส�าคญัมาก 

เพราะเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการในสมัยโบราณตั้งแต่ครั้ง กรุงศรีอยุธยา

เป็นต้นมา ใช้ประทับตราประจ�าต�าแหน่งเป็นส�าคัญ ไม่มีการลงลายมือชื่อ 

แต่อย่างใด สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ตรัสอธิบายว่า  

“แต่ก่อนไม่ได้ใช้เซ็นชื่อใช้ตราประจ�าตัวหรือประจ�าต�าแหน่งประทับแทน 

เซ็นชื่อ เพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินกับทั้งบรรดาคนสามัญ ซึ่งมีธุระในการ

หนังสือก็ท�าตราขึ้นใช้ประจ�าตัว”

 ตราประจ�าตัว ประจ�าต�าแหน่ง แต่เดิมมีประเพณีพระราชทาน 

พระราชลัญจกรไปเป็นเกียรติยศ พระราชลัญจกรที่พระราชทานไปนี้เป็น 

พระตราอันเคยใช้ทรงประทับหรือโปรดให้ท�าขึ้นใหม่ก็ได้ เมื่อพระราชทาน 

ไปแล้วกไ็ม่เรยีกว่า พระราชลญัจกร จะเรยีกจ�าเพาะแต่ทีใ่ช้ทรงประทบัเท่านัน้ 

ผู้ที่ได้รับตราพระราชทานถ้าเป็นตราประจ�าตัวเมื่อไม่มีตัวแล้วก็ส่งคืน ถ้าเป็น

ตราประจ�าต�าแหน่ง เมื่อเลิกต�าแหน่งแล้วก็ต้องส่งคืนเช่นกัน ใครจะเอาไปกด

หรอืใช้ต่อไปหาได้ไม่ ท้ังน้ี เปรยีบเสมอืนเครือ่งยศอย่างหนึง่ ซึง่ถ้าเป็นต�าแหน่ง 

ส�าคัญๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระราชทานด้วยพระองค์เอง

 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ยังทรงให้ข้อสันนิษฐาน

เกีย่วกับความเป็นมาของตราประจ�าต�าแหน่งไว้ด้วยว่า “ตราพระราชสีห์เหน็จะ

มก่ีอนอืน่หมดเพราะเดมิเสนาบดมีตี�าแหน่งเดยีว เป็น รองจากพระเจ้าแผ่นดิน

ในที่ว่าราชการต่างๆ แต่การรบคงมากกว่าอย่างอื่นตามต�าแหน่งที่เรียก 

เสนาบดีก็หมายความว่าเป็นใหญ่ในเสนา (คือทหาร) เป็นการยกย่องว่าเป็น 

ผูม้คีวามกล้าหาญ ตามค�าทีใ่ช้เรยีกคนกล้าว่า “นรสงิห์” ภายหลงัราชการมากขึน้ 

คนเดียวบังคับไม่ไหวจึงตั้งเติมอีกต�าแหน่งหนึ่ง แบ่งกันบังคับการ คนหนึ่ง 

ตราประจำากระทรวงมหาดไทย
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ให้บังคับพลเรือน คือพวกที่อยู ่ เรือนไม่ไปสงคราม 

ต�าแหน่งที่ตั้งข้ึนใหม่ จะให้ใช้ตราอะไรเป็นคู่กัน ก็เลือก

ได้แต่ แต่ “คชสีห์” แต่ที่จริงคลาดไปหน่อย ค�าว่า คชสีห์

เห็นจะเป็นค�ายกย่องช้างตัวกล้าว่าเหมือนราชสีห์ ได้มา

จากค�าว่า นรสีห์ นั่นเอง ทีหลังท่านทั้งสองนี้ไม่ไหวเข้า 

จึงเกิดตั้งเสนาบดีขึ้นอีกสี่ต�าแหน่งเรียกว่า จตุสดมภ์

ส�าหรับช่วยบังคับการงาน

 คติความเชื่อท่ีน�า “ราชสีห์” มาเป็นสัญลักษณ์

นั้น น่าจะมาจากคติของศาสนาพราหมณ์ในต�านาน

โหราศาสตร์ทีถ่อืว่าพระอาทติย์ขีร่าชสห์ี และพระอาทติย์

เองก็ถกูสร้างมาจากราชสห์ี กล่าวคอื พระอศิวรได้น�าเอา

ราชสีห์ ๖ ตัว มาป่นให้ละเอียดแล้วห่อด้วยผ้าสีแดงพรม

ด้วยน�้าอมฤตก็บังเกิดเป็นพระอาทิตย์ขึ้น

 คุณลักษณะของราชสีห์ที่ปรากฏในหนังสือเร่ือง

ปัญหาพระยามิลินห์สีห วรรคที่ ๕ มี ๗ ประการ คือ  

(๑) เป็นสตัว์ทีส่ะอาดหมดจดไม่มวัหมอง (๒) เทีย่วไปด้วย

เท้าทั้ง ๔ มีเยื้องกรายอย่างกล้าหาญ (๓) มีรูปร่างโอ่อ่า 

สร้อยคอสะสวย (๔) ไม่นอบน้อมสตัว์ใดๆ แม้ เพราะจะต้อง 

เสียชีวิต (๕) หาอาหารไปโดยล�าดับ พบปะอาหารที่ใดก็

กินเสียจนอ่ิมในท่ีนั้นไม่เลือกว่าดีหรือไม่ดีกินได้ทั้งนั้น  

(๖) ไม่มีการสะสมอาหาร และ (๗) หาอาหารไม่ได้ก็ไม่

ดิ้นรน ได้ก็ไม่ทะยานและไม่กินจนเกินต้องการ อันเป็น

ลักษณะของข้าราชการที่รับใช้สนองพระเดชพระคุณ

พระเจ้าแผ่นดนิ เหมอืนกบัประเทศอืน่ๆ ทีน่ยิมใช้ราชสห์ี 

หรือสิงห์ เป็นสัญลักษณ์ เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ อินเดีย 

เป็นต้น

 ในวรรณคดีแบ่งราชสีห์ออกเป็น ๔ ชนิด คือ  

ติณสีหะ กาฬสีหะ บัณฑสีหะ และไกรษรสีหะ ส�าหรับ

ราชสีห์ทีใ่ช้เป็นตราราชสห์ีนัน้ เป็นไกรษรสหีะ หรอืไกรษร

ราชสห์ี ซึง่ม ี“ฤทธเิรงิแรง ปลายทางและเท้าปากเป็นสแีดง 

ดูดุจจะย้อมครั่งพรรณที่อื่นเอี่ยมดังสีสังข์ไสเศวตวิสุทธิ์

สดสะอ้าน ประสานลายวิไลผ่านกลางพื้นปฤษฎางค์แดง

ด่ังชุบชาด อันนายช่างชาญฉลาดลากลวดลงพู่กันเขียน

เบื้องอูรุนั้นเป็นรอยเวียนวงทักษิณาวรรต เกสรสร้อยศอ

ดั่งผ้า รัตตกัมพล”

 นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ได้กล่าวถึงความเป็นมา

เกีย่วกบัการใช้ดวงตราประทบัหนงัสอืราชการว่า ในสมัย

แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีความปรากฏใน

พระไอยการศักดินาพลเรือน และศักดินาทหารหัวเมือง 

ฉบับหนึ่ง กับพระไอยการพระธรรมนูญ ฉบับหนึ่งว่า 

“หวัหน้าของกรมใหญ่ ได้รบัมอบหมายจากพระเจ้าแผ่นดนิ

ให้ใช้ตราของทางราชการ การประทับเอกสารที่เกี่ยวกับ

การปกครองทั้งหมดที่กรมใหญ่ประกาศใช้ 

 เอกสารท่ีประทับตรานั้น คือ สารตราที่ขุนนาง

ส่วนกลางจะส่งไปหัวเมือง ซึ่งหลักฐานที่พบเกี่ยวกับตรา

ประทับนั้น คือ ตราราชสีห์ ตราคชสีห์ และตราบัวแก้ว 

เป็นตราประจ�าต�าแหน่งของกรมใหญ่ท่ีก�ากับราชการใน

สมัยนั้น

 คือ กรมมหาดไทย อันมีเจ ้าพระยาจักรีศร ี

องค์รกัษ์สมหุนายกอคัรมหาเสนาบด ีบงัคบับญัชาราชการ

และกรมพระกลาโหม อันมีเจ้าพระยามหาเสนาบด ี

สมหุกลาโหมบงัคบับญัชา ในสมยัแผ่นดนิสมเดจ็พระเพท- 

ราชา ได้มีการก�าหนดอ�านาจการบังคับบัญชา ไว้ดังนี้  

กรมมหาดไทยดูแลและบังคับบัญชาพลเรือนและทหาร

ฝ่ายเหนือ และกรมพระกลาโหม ดูแลและบังคับบัญชา

พลเรือน และทหารฝ่ายใต้

 ในสมยัต้นรตันโกสนิทร์ พระบาทสมเดจ็พระพทุธ- 

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงโปรดให้ช�าระสะสาง

ระเบียบราชการ ซึ่งเคยมีอยู่มากมาย แต่กระจัดกระจาย

หายไปบางส่วนคร้ังเสียกรุงเก่าพม่า คร้ังช�าระแล้วให้

ประทบัตราพระราชสห์ี พระคชสห์ี บวัแก้ว ไว้ทกุเล่มเป็น

ส�าคัญ เรียกกฎหมายนี้ว่า “กฎหมายตรา ๓ ดวง” ทางด้าน 

การปกครองได้ก�าหนดต�าแหน่งบังคับบัญชาไว้ ๒ 

ต�าแหน่ง คือ สมุหนายก ใช้ตราพระราชสีห์ประจ�า
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ต�าแหน่งบังคับหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งปวง และสมุหกลาโหมใช้ตราคชสีห์ประจ�า

ต�าแหน่ง บังคบัหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งปวงและทหารบก ทหารเรือ พร้อมกับได้แต่งตัง้

เสนาบดีจตุสดมภ์รองลงมาอีก ๔ ต�าแหน่ง คือ

 - เสนาบดีกรมเมือง (เวียง) ใช้ตราพระยมทรงสิงห ์ประจ�าต�าแหน่งรักษา

ความปลอดภัยราษฎรในอาณาจักร

 - เสนาบดีกรมวัง ใช้ตราพระมหาเทพทรงพระนนทิการ (พระโค) ประจ�า

ต�าแหน่งบังคับบัญชาราชการภายในพระบรมมหาราชวัง และพิจารณาคดีแพ่ง

 - เสนาบดีกรมพระคลัง ใช้ตราบัวแก้วประจ�าต�าแหน่ง เป็นพนักงาน 

รับจ่ายและเก็บพระราชทรัพย์ที่ได้จากส่วยอากรและการค้าขายกับต่างประเทศ

 - เสนาบดกีรมนา ใช้ตราพระพริณุทรงพระยานาค ประจ�าต�าแหน่งบงัคบั

บัญชาเกี่ยวแก่การไร่นาทั้งปวง

 “ดวงตรา” ส�าหรับประทับนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรง

อธิบายว่า จะต้องประจ�าอยู่กับต�าแหน่ง เปลี่ยนไม่ได้ แต่ตราหลวงมีส�าหรับเพียง

บางต�าแหน่งเท่านั้น ดังมีก�าหนดไว้ในกฎหมาย “ลักษณะพระธรรมนูญ” และ 

“ท�าเนียบศักดินา” หามีทุกต�าแหน่งไม่ ยกตัวอย่างดังสมุหนายกมีตราส�าหรับ

ต�าแหน่ง ๒ ดวง ดวงหนึง่เรยีกว่า “ตราจกัร” ส�าหรับประทับเป็นส�าคญัในสารตรา

สั่งให้ประหารชีวิตในหัวเมือง (ถึงประหารชีวิตคนในหัวเมืองที่ขึ้นกลาโหม หรือ

กรมท่า เจ้ากระทรวงนั้น ๆ ก็ต้องมาขอให้มหาดไทยประทับตราจักร ลงตราชื่อ

นักโทษทีจ่ะต้องประหารชวีติ จงึจะประหารชวีติได้) เพราะตราจักรเป็นตราอาญา

สิทธิส�าคัญเช่นนั้น สมุหนายก (ต�าแหน่งนี้ภายหลังเปลี่ยนเป็น “เสนาบดีกระทรวง

มหาดไทย”) ผู้ถือตรา จึงมีนามว่า “เจ้าพระยาจักรี” (ภาษาสันสกฤตแปลว่า  

“ผู้ถือจักร”) ตราส�าหรับต�าแหน่งสมุหนายกยังมีอีกดวงหนึ่งเรียกว่า “ตรา 

พระราชสีห์” ส�าหรับประทับในหนังสือสั่งราชการฝ่ายพลเรือนทั่วไป

 การใช้ดวงตราประจ�าต�าแหน่งประทับเป็นส�าคัญในหนังสือสั่งการใน

หน้าที่แทนการลงชื่อนี้ ได้ใช้มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงได้เปลี่ยนแปลงระเบียบ

แบบแผนใหม่ให้มีการลงชื่อในท้ายท้องตราด้วย เพื่อจะได้เป็นหลักฐานมั่นคงขึ้น 

และเมื่อได้ทรงจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้นแล้ว จึงใช้วิธีลงนามและประทับตรา

ก�ากบัไปด้วยทกุฉบับ ส�าหรับต�าแหน่งเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยมตีราที่ใช้ดงันี้

 ๑.	 ตราจักร (ท�าด้วยงาช้างแกะสลัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๘ 

เซนติเมตร) ใช้ประทับแต่หนังสือที่เรียกว่า สารตรา รับพระบรมราชโองการ

พระเจ้าแผ่นดินให้ประหารชีวิตผู้กระท�าความผิดตามหัวเมือง ตราจักรนี้ พระยา

มหาอ�ามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยศิริ) ราชปลัดทูลฉลองท่านแรกของกระทรวง
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มหาดไทยเล่าว่า เมื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ท่านด�ารงต�าแหน่ง 

ผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์ เมือ่ต้นรชักาลที ่๕ นัน้ ท่านจะมคี�าสัง่ไปยงัหวัเมือง

ในเรื่องประหารชีวิตท่านรังเกียจไม่ใช้ตราจักร ท่านท�าตราของท่านขึ้นใหม่ 

ดวงหนึ่ง เรียกว่า ตราศรพระขรรค์ ส�าหรับประทับตราดวงนั้นจนส้ินสมัยที ่

ท่านเป็นผูส้�าเรจ็ราชการ หนงัสอืหรอืตราเช่นนีต้้องเขยีนค�าว่า “ให้ประหารชวีติ” 

(ลงนามนกัโทษ) แล้วประทบัตราข้างบนและนอก ผูใ้ดเป็นเสนาบดทีีร่บัพระบรม

ราชโองการท�าตราพระราชสีห์ใหญ่ไปนั้นต้องเซ็นนามก�ากับใต้ดวงตราจักรด้วย

ทุกฉบับ แต่อย่าให้เซ็นถึงติดขอบดวงตราเพราะถือว่าเป็นอัปมงคล

 ๒.	ตราพระราชสห์ีใหญ่ (ท�าด้วยงาช้างแกะสลกั ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๖.๓ เซนติเมตร) เป็นตราส�าหรับประทับหนังสือราชการ ซึ่งเชิญพระบรม

ราชโองการ และเรยีกหนงัสอืเช่นนัน้ว่า “สารตรา” เช่น หนงัสอืถงึเจ้าประเทศราช 

ขึ้นต้นด้วยค�าว่า ศุภอักษรบวรมงคล วิมลโลก...(แล้วต่อไปอีกยาว) จึงใช้ประทับ

ได้ เป็นหนังสือหรือค�าส่ังถึงข้าราชการหัวเมืองตามธรรมดาซ่ึงใช้ค�าว่า สารตรา

เจ้าพระยาจักรี ศรีองครักษ์ ที่สมุหนายก ถึง...ดั่งนี้ลงท้ายเซ็นนามเสนาบดีแล้ว

ต้องประทับตราพระราชสีห์ใหญ่นี้บนนาม ตราพระราชสีห์ใหญ่นี้ต้องอยู่ประจ�า 

ณ ทีป่ระทับของพระเจ้าแผ่นดิน เสนาบดีไปไหนน�าติดตัวไปได้แต่ตราราชสห์ีน้อย

 ๓.	ตราพระราชสีห์น้อย (ท�าด้วยงาช้างแกะสลักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๔.๓ เซนติเมตร) เป็นดวงตราส�าหรับใช้ประทับข้างบนนามเสนาบดีในหนังสือ 

ค�าสั่งท้ังปวงที่เรียกว่าตราน้อย เป็นตราที่ต้องประทับมากกว่าดวงใดๆ ทั้งหมด 

หนังสือที่ประทับตราพระราชสีห์น้อย คล้ายกับจดหมายนามของเสนาบดีตามที่

เป็นจริง และเรียกหนังสืออย่างนี้ว่า “ท้องตรา”

 นอกจากนี้ยังมีตราพระราชสีห์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการอื่นๆ อีก อาทิ 

ตราพระราชสีห์ประจ�าผนึก ตราพระราชสีห์ประจ�าผนึกคร่ังหนังสือที่เรียกว่า 

“ศภุอกัษร” และตราพระราชสีห์ประจ�าผนกึคร่ัง ดวงตราประจ�าต�าแหน่งเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยเหล่านี ้สมยัเดิมเสนาบดีเกบ็ไว้ท่ีบ้าน แต่สมเด็จฯ กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพ ได้ทรงสั่งให้เสมียนตราหาก�าปั่นเหล็กมาเก็บตราไว้ที่ศาลาลูกขุนใน 

(ซึง่เป็นทีท่�าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้) จงึเป็นการเลกิประเพณเีก็บตรา

ประจ�าต�าแหน่งเสนาบดีไว้ที่บ้านตั้งแต่นั้นมา

 ตราพระราชสีห์ตามที่ปรากฏลายประทับอยู่ใน	 “กฎหมายตราสาม

ดวง” ครั้งรัชกาลที่ ๑ ไม่เหมือนกับตราพระราชสีห์ที่ใช้อยู่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม

พระยานริศรานวุดัติวงศ์ ทรงสันนษิฐานว่า คงจะเป็นเพราะดวงเดิมใช้จนลายตรา

สึกตื้นขึ้นต้องแกะรุ่นใหม่ แต่เห็นจะรุกได้น้อยหนจนต้องท�าใหม่ (รุกคือแกะร่อง
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ระหว่างลายให้ลึกลงไป ลายจะได้เด่นขึ้น พิธีรุกตราท�าอย่างเดียวกับพิธีแกะตรา 

คือมีฤกษ์และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และมีสมโภชตั้งดวงตราในพิธีมณฑล 

เป็นท�านองเดยีวกบัพธิจีารกึพระสพุรรณบฏั จะต่างกนัทีพ่ธิรีกุตรา ไม่มอีาลกัษณ์

อยู่ด้วยเท่านั้น) ช่างผู้เขียนดวงใหม่จะไม่ได้เลียนดวงเก่าหรือบางทีจะไม่ได้เห็น

ดวงเก่าเลยก็เป็นได้ จึงได้มีลายไม่เหมือนกัน

 นอกจากน้ัน ยงัมตีราส�าหรบัข้าราชการผูใ้หญ่ในกระทรวงดัง่เช่นต�าแหน่ง

พระยามหาอ�ามาตย์ ใช้ตราจุลราชสีห์ใหญ่ ๑ น้อย ๑ พระยาราชวรานุกูล ถือตรา

รูปมนุษย์ขี่ม้า พระยาศรีหเทพถือตรารูปม้าทรงเครื่องยืนแท่น พระยาจ่าแสนยบดี 

ถือตรารูปช้างทูนเพลิง พระยาราชเสนารูปม้าทรงเครื่อง ทุกต�าแหน่งที่ว่ามานี ้

ยังมีตราน้อย ตราใหญ่ และตราประจ�าผนึกอึกคนละ ๑ ดวง ๒ ดวง

 เมือ่ระเบียบแบบแผนของหนงัสอืราชการเปลีย่นแปลงให้เป็นไปตามแบบ

สากลมากขึน้ การลงลายมอืชือ่กเ็ป็นเรือ่งส�าคญัมากกว่าตราประจ�าต�าแหน่ง ครัง้

เมือ่เปลีย่นแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธปิไตย (พ.ศ. ๒๔๗๕) แล้ว มกีาร

จัดระเบียบราชการประเทศเสียใหม่ให้เหมาะสมกับรูปการปกครอง ตราประจ�า

ต�าแหน่งเสนาบดกีไ็ม่ปรากฏได้ใช้ประทับอกีต่อไป นอกจากใช้เป็นตราเครือ่งหมาย

ประจ�ากระทรวงต่างๆ เท่านั้น

 กระทรวงมหาดไทยก็ได้ใช้ตราพระราชสีห์เป็นตราเครื่องหมายประจ�า

กระทรวงมหาดไทยมาจนถงึปัจจบุนั โดยได้อนโุลมใช้ตราประจ�าต�าแหน่งเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเอง

 แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ตราพระราชสีห์ เป็นตราประจ�าต�าแหน่ง

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และตราประจ�ากระทรวงมหาดไทยว่า นับแต่สมัยที่

สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รูปลักษณ์ของตราพระราชสีห์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอก

ความเป็น “มหาดไทย” ตามท่ีปรากฏให้เห็นอยูท่ัว่ไปทัง้ทีเ่ป็นสิง่ก่อสร้างและวสัดุ 

ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้น จะมีลักษณะแตกต่างกันไป ไม่มีรูปแบบของตราพระราชสีห์ 

ที่ก�าหนดไว้จ�าเพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน เช่น รูปพระราชสีห์บน 

ดวงตราประทับทั้ง ๗ ดวง ดังกล่าวถึงมาแล้ว แต่ละดวงก็มีลักษณะไม่เหมือนกัน 

ทั้งท่วงท่าของพระราชสีห์ ตลอดจนลวดลายที่วาดประกอบหรือแม้แต่หน้าของ

พระราชสีห์ ก็หันไปในทิศทางที่ต่างกัน ลวดลายพระราชสีห์ปูนปั้นที่ประดับหน้าจั่ว

ตึกศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน (สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕) ก็มีรูป

ลักษณ์ที่ต่างออกไป คือ มีลวดลายคล้ายทรงดอกบัวตูมล้อมรอบอยู่ แทนที่จะอยู่

ในลวดลายทรงกลมดังเช่นในดวงตราประทับ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีการก�าหนด 
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ธงเรอืราชการกระทรวงมหาดไทยขึน้ใช้ ตราพระราชสีห์ทีใ่ช้ประดับมมุธง ก็ใช้รปู

พระราชสีห์ยืนแท่น ไม่มีวงกลมล้อมรอบ ดังนี้เป็นต้น

 จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า นับแต่พระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทานตรา 

พระราชสห์ี ให้เป็นตราประจ�าต�าแหน่งสมหุนายกและต่อมาได้กลายเป็นตราประจ�า

ต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแล้ว ไม่ว่าช่างจะสร้างสรรค์ให้พระราชสีห ์

มรีปูลกัษณ์เพือ่ความงดงามเหมาะสมกบัการใช้งานแตกต่างกนัไปอย่างไร กถ็อืว่า

ตราพระราชสห์ีนัน้เป็นเครือ่งบ่งบอกถงึความเป็น “มหาดไทย” ทัง้สิน้ ทัง้นีเ้พราะ

ไม่มีตัวบทกฎหมายใดบัญญัติไว้ให้เป็นข้อยึดถือ อย่างไรก็ตามหากประสงค์จะ 

หารูปแบบเพื่อเป็นจุดยืนร่วมกันแล้ว ก็น่าจะพิจารณาจากข้อเขียนของพระยา

อนุมานราชธนที่กล่าวว่า “...ครั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบระบอบ

ประชาธิปไตย... ตราประจ�าต�าแหน่งเสนาบดีก็ไม่ปรากฏได้ใช้ประทับอีกต่อไป  

(ใช้การลงลายมอืชือ่เป็นส�าคญั) นอกจากใช้เป็นตราเครือ่งหมายประจ�ากระทรวง...” 

ตราประจ�าต�าแหน่งเสนาบดีที่ใช้ประทับประกอบการลงชื่อก็คือ ดวงตราพระ

ราชสห์ีใหญ่ ซึง่มลีกัษณะเป็นดวงตรากลม ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ๖.๓ เซนตเิมตร 

เป็นรูปราชสีห์เผ่นคือยกเท้าหน้าผงาดขึ้นทั้งสองข้าง ส่วนเท้าหลังวางอยู่เหลื่อม

กนัในท่าเยือ้งย่าง ซึง่เมือ่ประทบัแล้วจะปรากฏภาพราชสห์ีหนัหน้าไปทางขวามือ 

เท้าหน้าข้างซ้ายจะอยูส่งูกว่าข้างขวา และเท้าหลงัข้างซ้ายจะอยูห่น้าเท้าหลงัข้าง

ขวา ตัวราชสีห์แกะเป็นลวดลายอย่างละเอียด เส้นขอบดวงตราเป็นเส้นคู่ และ

ภายในดวงตราระหว่างตัวราชสห์ีกบัเส้นขอบดวงตรามลีวดลายประกอบโดยรอบ 

และดวงตราพระราชสห์ีน้อย ซึง่มลีกัษณะคล้ายคลงึกบัดวงตราพระราชสีห์ใหญ่

แต่มีขนาดเล็กกว่า คือ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๓ เซนติเมตร และมีลวดลายค่อน

ข้างหยาบกว่า

 ดงันัน้ในอนาคตถ้าจะมกีารก�าหนดรปูแบบมาตรฐานของดวงตราประจ�า

กระทรวงมหาดไทยแล้วรูปแบบของดวงตราดวงใดดวงหนึง่ในสองดวงนี ้กค็วรได้

รับการพิจาณาใช้เป็นตราประจ�ากระทรวงมากกว่ารูปแบบอื่นใดทั้งสิ้น
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 - เจ้านายใส่สีไพล

 - ขุนนางกระทรวงมหาดไทย ใส่สีเขียวแก่

 - กลาโหม ใส่สีลูกหว้า (สีครามเจือแดง)

 - กรมท่า (กระทรวงการต่างประเทศ) ใส่สี 

น�้าเงินแก่ (ที่เรียกว่า “สีกรมท่า” มาจนปัจจุบัน)

 - มหาดเล็ก ใส่สีเหล็ก (อย่างเดียวกับสีเสื้อแบบ

ทหารมหาดเล็ก) 

 - อาลักษณ์กับโหร ใส่สีขาว

 รปูแบบเสือ้แบบพลเรอืนครัง้นัน้เรยีกว่า “เสือ้ปีก” 

เป็นเส้ือปิดคอ มีชาย (คล้ายเส้ือติวนิคแต่ชายสั้น)  

คาดเข็มขัดนอกเสื้อเจ้านายทรงเข็มขัดทอง ขุนนาง 

คาดเข็มขัดหนังสีเหลืองหัวเข็มขัดมีตราพระเก้ียว  

นุ่งผ้าม่วงโจงกระเบนแทนสมปักแต่เครื่องแบบพลเรือนนี้

ไม่ได้บัญญัติให้ใช้ทั่วกันไป เป็นแต่ใครได้พระราชทาน 

ก็แต่ง ที่ไม่ได้พระราชทานก็คงแต่งตัวอย่างเดิม คือ  

ใส่เสื้อกระบอกผ้าขาว เจ้านายทรงผ้าม่วง โจงกระเบน

คาดแพรแถบ ขุนนางนุ่งสมปักชักพกคาดผ้ากราบ แต่

เครื่องแบบพลเรือนที่ว่านี้ใช้มาเพียงปีวอก พ.ศ. ๒๔๑๕ 

พอเสด็จกลับจากอินเดียก็เริ่มเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น

 ดังนั้น คนในสมัยนั้นจึงนิยมเรียกสีเขียวแก่ว่า  

“สีมหาดไทย” ถ้าใครใส่สีลูกหว้า ก็จะเรียกผู้นั้นนุ่งผ้า  

“สีกลาโหม” และถ้าเป็นสีน�้าเงินแก่ก็จะเรียกว่าใส่  

“สีกรมท่า” แต่มาถึงปัจจุบันยังมีท่ีเรียกกันติดปาก 

ก็เฉพาะ “สีกรมท่า” เท่านั้น ส่วนสีมหาดไทย สีกลาโหม 

สีมหาดเล็ก ไม่เป็นที่รู้จักกันแล้ว

สีประจำากระทรวงมหาดไทย
 จากค�าปาฐกถา เรือ่งงานมหาดไทยสมยัสมเด็จฯ 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ โดย นายประเสริฐ กาญจนดุล 

แสดง ณ พระท่ีนั่งศิวโมกข์พิมาน เนื่องในงานฉลอง 

ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งวนัประสตูขิองสมเดจ็ฯ กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ได้ 

กล่าวถงึสีประจ�ากระทรวงมหาดไทยไว้ว่า “เมือ่พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัวจะพระราชทาน 

สีประจ�ากระทรวงแก่เจ้ากระทรวงต่างๆ ได้พระราช

พระบรมราชวโรกาสแก่กรมสมเด็จฯ ทรงเลือกสีประจ�า

กระทรวงมหาดไทยก่อนกระทรวงอื่น กรมสมเด็จฯ  

ทรงเลือกสีด�า โดยทรงถือคติอันเป็นความเชื่อถือ

เนื่องจากวัฒนธรรมอินเดียว่า สีด�าเป็นสีของนักปราชญ์ 

พวกพราหมณ์ในอินเดียแต่งกายด้วยเครื่องขาว แต่พวก

ปรพิาชก (นักบวช) คือผู้รู้ใช้เครื่องด�า จะมีผิดแผกไปบ้าง

ก็เป็นส่วนน้อย เหตุผลประกอบของความเช่ือนี้มีอยู่ว่า 

นักปราชญ์เขาต้องการดีในไม่ใช่ดีนอก”

 เรื่องเกี่ยวกับสีประจ�ากระทรวงมหาดไทย ยังม ี

ที่น ่ารู ้อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับค�าที่คนโบราณนิยม 

เรียกสีเขียวแก่ว่า “สีมหาดไทย” ทั้งนี้มีความเป็นมา 

สืบเนื่องจากประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๓ ภายหลังจาก 

มีเครื่องแบบส�าหรับแต่งตัวทหารมหาดเล็กขึ้นในราช

ส�านกัแล้ว พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรง

พระราชด�าริให้มีเครื่องแบบส�าหรับฝ่ายพลเรือนแต่งเข้า

เฝ้าในเวลาปกติด้วย โดยให้แต่งเสื้อแพรสีต่างๆ กัน คือ
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องค์ปฐมเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาดำารงราชานุภาพ
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 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพเป็น 

พระราชโอรสองค์ที่ ๕๗ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เจ้าจอมมารดาชุ่ม ธิดาพระอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ) ต้นสกุล “โรจนดิศ” 

เป็นเจ้าจอมมารดา ประสตูใินพระบรมมหาราชวงั เมือ่วนัที ่๒๑ มถินุายน 

๒๔๐๕ ได้รับพระราชทานพระนามจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ว่า  

“พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร”

 พระองค์ทรงเริ่มเรียนหนังสือไทยชั้นต้น จากส�านักคุณแสงและ

คุณปาน ราชนิกุล ในพระบรมมหาราชวัง

 พ.ศ. ๒๔๒๐ ทรงส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก 

และทรงเริ่มรับราชการในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 

เมื่อพระชนมายุ ๑๕ ชันษา

 พ.ศ. ๒๔๒๙ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระสุพรรณบัฏและทรง

ประกาศสถาปนาพระอิสริยยศเป็น “กรมหมื่นด�ารงราชานุภาพ”

 พ.ศ. ๒๔๓๐ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้บัญชาการทหารบก

 พ.ศ. ๒๔๓๒ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นอธิบดีกรมศึกษาธิการ

 พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๕๘ โปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย (ทรงลาออกจากต�าแหน่งเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย 

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๕๘ เนื่องมาจากพระอนามัยทรุดโทรม)

 พระประวัติ
 



66 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

 พ.ศ. ๒๔๔๒ โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระอิสริยยศเป็น “กรมหลวงด�ารงราชานุภาพ”

 พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระอิสริยยศเป็น “กรมพระด�ารงราชานุภาพ”

 พ.ศ. ๒๔๕๘ ทรงด�ารงต�าแหน่งนายกหอพระสมุดส�าหรับพระนคร

 พ.ศ. ๒๔๖๖ ทรงด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรและเป็นนายพลเอก

 พ.ศ. ๒๔๖๘ ทรงด�ารงต�าแหน่งอภิรัฐมนตรี

 พ.ศ. ๒๔๖๙ ทรงด�ารงต�าแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภา

 พ.ศ. ๒๔๗๒ โปรดเกล้าฯ ให้เล่ือนพระอสิริยยศเป็น “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพ”

 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๘๖ รวมพระชันษาได้ ๘๑ พรรษา

พระเกียรติคุณ
 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพได้ทรงประกอบ

พระกรณียกิจด้านต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นงานใหญ่ และงานส�าคัญยิ่งของบ้านเมือง 

ทรงเป็นก�าลังส�าคัญในการบริหารประเทศหลายด้าน และทรงเป็นที่ไว้วาง 

พระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างสูง ผลงาน

ด้านต่างๆ ของพระองค์ แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยะภาพอันสูง เป็นที่ประจักษ์แก่

มหาชนทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยได้

ทรงวางรากฐานการปกครองไว้อย่างมัน่คง ตลอดทัง้ทรงประพฤติปฏบิตัพิระองค์

ให้เป็นแบบอย่างของนักปกครองรุ่นหลัง นักปกครองจึงยกย่องพระองค์ว่าทรง

เป็นบิดาของนักปกครอง กล่าวคือ

 ๑. ทรงจัดการบังคับบัญชางานภายในกระทรวงมหาดไทย ให้มีรูปแบบ

เป็นระบบราชการชัดเจนขึ้น มีล�าดับขั้นการบังคับบัญชา มีการแบ่งงานและ

เลือกสรรผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ารับราชการ โดยการจัดสอบคัดเลือก ตลอดจน 

ออกระเบียบวินัยต่างๆ เช่น เลิกประเพณีให้ข้าราชการท�างานอยู่ที่บ้านก�าหนด

เวลาท�างาน จัดระเบียบการรับ ส่ง ร่าง เขียน และเก็บหนังสือราชการ รวมทั้ง

เลิกวิธีการปกครองแบบกินเมืองอันก่อให้เกิดการใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีราชการหา

ประโยชน์ใส่ตนและพวกพ้องโดยจัดสรรเป็นเงินเดือนให้แทน ตลอดจนริเริ่มจัด

สร้างสถานที่ราชการ และบ้านพักข้าราชการขึ้นในหัวเมืองต่างๆ เป็นต้น

 ๒. ทรงจัดระบบการปกครองส่วนภมูภิาค ซ่ึงเรียกว่า “ระบบเทศาภบิาล” 

ได้เป็นผลส�าเร็จ และนับว่าเป็นผลงานส�าคัญท่ีสุดของพระองค์ โดยทรงรวม 

หัวเมืองต่างๆ จัดเข้าเป็นมณฑล และมี “ข้าหลวงเทศาภิบาล” (ถึงรัชกาลที่ ๖ 

เปลี่ยนเป็นสมุหเทศาภิบาล) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา
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ข้าราชการฝ่ายพลเรือนท้ังหลายในมณฑลน้ัน เป็นการ

ช่วยแบ่งเบาภาระของเสนาบดี และเป็นเสมือนสิ่งเชื่อม

ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท�าให้การบริหาร

ราชการเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยัง

ประโยชน์ให้กับประชาชนมากยิ่งข้ึน โดยทรงเริ่มต้ัง

มณฑลเทศาภิบาลขึน้เป็นครัง้แรกใน พ.ศ. ๒๔๓๕ จ�านวน 

๔ มณฑล และจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก ปีละ ๑ - ๓ มณฑล  

เรือ่ยมา จนถงึปี พ.ศ. ๒๔๕๘ จงึทรงตัง้มณฑลเทศาภบิาล

เสร็จทั่วพระราชอาณาจักร รวมทั้งสิ้น ๒๐ มณฑล  

(ไม่รวมมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งขึ้นอยู่ในกระทรวงนครบาล)

 เนือ่งจากการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาลเป็นการปกครองแบบใหม่ 

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ จึงได้ทรงจัดให้มีการประชุมเทศาภิบาลเป็น

ประจ�าป ีปีละ ๑ ครั้ง เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น

ซึง่กนัและกนั ตลอดจนพิจารณาวางหลกัการปกครองท้องท่ีให้เป็นถาวร เพือ่ตราเป็น 

กฎหมายใช้เป็นหลกัด�าเนนิการปกครองต่อไป โดยเร่ิมประชมุต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๓๘ 

เป็นต้นมาจนกระทั่งได้เลิกมณฑลเทศาภิบาลไปใน พ.ศ. ๒๔๗๕ รวม ๓๖ ปี

 ๓. ทรงรเิริม่จดัระเบียบการปกครองท้องที ่โดยแบ่งเขตการปกครองออก

เป็น หมู่บ้าน ต�าบล และอ�าเภอ และให้มีเจ้าพนักงานปกครองประจ�าท้องที่ คือ 

มผีูใ้หญ่บ้านปกครองหมูบ้่าน ก�านนัปกครองต�าบล กรมการอ�าเภอปกครองอ�าเภอ 

และกิ่งอ�าเภอ เพื่อให้สามารถช่วยระงับทุกข์ร้อนของประชาชนได้สะดวกทันกับ

เหตุการณ์ โดยทรงทดลองจัดตั้งขึ้นครั้งแรกที่บ้านบางปะอิน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ 

ซึง่ถอืได้ว่าเป็นการเริม่ต้นก่อก�าเนดิการปกครองท้องที ่และได้ตราพระราชบญัญติั

ลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ ขึ้น เป็นหลักด�าเนินการปกครองท้องที่ฉบับ
แรกใน พ.ศ. ๒๔๔๐ และต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ 

 ๔. ในด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ทรงริเริ่มจัด

ตั้ง “การสุขาภิบาลหัวเมือง” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยเริ่มที่

ต�าบลท่าฉลอม จงัหวดัสมทุรสาครเป็นแห่งแรก และได้รบัผล

ส�าเร็จเป็นอย่างดี ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้ทรงจัดสุขาภิบาล

เพิ่มขึ้นในบางท้องที่ ซึ่งมีชุมชนหนาแน่น และได้ประกาศใช้

พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๗ ซึ่งแบ่ง

สุขาภิบาลออกเป็น ๒ ประเภท คอื สขุาภบิาลเมอืง กบัสขุาภบิาล 

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

เสด็จประพาสมณฑลพายัพ พ.ศ. ๒๔๖๔

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ทรงประชุมเทศาภิบาลคร้ังแรก 

เม่ือพุทธศักราช ๒๔๓๘

ประชุมเทศาภิบาลคร้ังแรก พ.ศ. ๒๔๓๘
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ท้องที ่โดยให้มหีน้าทีร่กัษาความสะอาด ป้องกนัโรคภยัไข้เจบ็ จดทะเบยีนคนเกิด

คนตาย และทะเบียนอย่างอื่นตามที่ก�าหนดให้ และมีรายได้จากภาษีโรงร้าน  

เงินค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และเงินอย่างอื่นตามที่ก�าหนดให้

 นอกจากนี ้สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพยงัทรงรเิริม่ให้มกีารตรวจ

ราชการหวัเมอืงในยามบ้านเมอืงเป็นปกตด้ิวย ซึง่ท�าให้ทรงทราบสภาพท้องทีต่าม

หัวเมืองต่างๆ อาทิ การคมนาคม การอาชีพราษฎร ความเป็นอยู่และความ

ประพฤติของข้าราชการ ฯลฯ ซึ่งแต่เดิมเสนาบดีจะออกไปตรวจราชการหัวเมือง

ก็เฉพาะเมื่อเกิดเหตุศึกสงครามหรือความไม่สงบสุขขึ้นเท่านั้น สมเด็จฯ กรม

พระยาด�ารงราชานุภาพ ได้เสด็จตรวจราชการเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศใน 

ขณะนั้น มีจังหวัดเลยเพียงจังหวัดเดียวเท่านั้นที่เสด็จไปไม่ถึง ยานพาหนะขณะนั้น

ก็มีทางรถไฟเพียงระยะส้ันๆ การเสด็จตรวจราชการส่วนใหญ่จึงต้องประทับ

เกวียน ทรงม้า ประทับช้าง และพาหนะท่ีไม่สะดวกสบายอื่นๆ อย่างนับครั้ง 

ไม่ถ้วน รอนแรมไปในภูมิประเทศอันทุรกันดาร เพื่อให้งานบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข

ของประชาชนเกิดขึ้นอย่างแท้จริง

 ในด้านการศึกษาทรงเป็นอธิบดีเทียบเท่าเสนาบดีคนแรกของกระทรวง

ศกึษาธกิาร ทรงเป็นผูว้างรากฐานการศกึษาของชาต ิและเป็นผูม้ส่ีวนรเิร่ิมในการ

จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยทรงสนพระทัยศึกษาค้นคว้า

วิชาการด้านต่างๆ อยู่เสมอ อาทิ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ วรรณคดี 

พระศาสนา ฯลฯ และได้ทรงนิพนธ์หนังสือต่างๆ ไว้มากมาย รวมทั้งทรงรวบรวม

สรรพต�ารา สรรพวัตถุตั้งขึ้นเป็นหอสมุด และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จึงได้รับ

การยกย่องเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย และบิดาแห่งวิชาโบราณคดี

 นอกจากนี ้ยงัทรงรอบรูส้รรพวทิยาหลายสาขา กอปรด้วยพระวจิารณญาณ 

ลุ่มลึก กว้างไกล ราชการในกรมใดแม้จะสังกัดอยู่ในกระทรวงอื่น หากปรากฏว่า

มปัีญหายุง่ยาก หรอือยูใ่นภาวะวกิฤต พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

ก็จะพระราชทานเรื่องนั้นๆ มาให้ทรงแก้ไขวางมาตรการ 

 พระเกยีรตคิณุของสมเดจ็ฯ	กรมพระยาดำารงราชานภุาพ ทีไ่ด้ทรงบ�าเพญ็ 

ไว้ดังกล่าวอ้างมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทรง

ประกอบไว้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนนัต์ ซึง่พระ

เกียรติคุณดังกล่าวมิได้ประจักษ์แต่เฉพาะประชาชนชาวไทยเท่านั้น แต่ถือได้ว่า

พระองค์ท่านทรงเป็น “บุคคลส�าคัญของโลก” ทีเดียว โดยองค์การยูเนสโก แห่ง

สหประชาชาติได้ถวายพระเกียรติดังกล่าวให้แด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๒๑ 

มถินุายน ๒๕๕๕ ซ่ึงเป็นปีทีพ่ระชนมายคุรบ ๑๕๐ พรรษา (หลังจากเสด็จสวรรคต

แล้ว ๑๙ ปี) ด้วยถ้อยค�าสดุดีไว้ว่า

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

เสด็จตรวจราชการมลฑลอุดร 

พ.ศ. ๒๔๔๙
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 “พระองค์ท่านทรงกอปรด้วยวิทยาการ และความรู้แห่งประวัติศาสตร์ไทย 

โบราณคดี ศิลปะ พระพุทธศาสนา หลักพระศาสนาเปรียบเทียบ วรรณคดี 

กฎหมายปกครอง พระองค์ท่านได้ทรงนิพนธ์หนังสือจ�านวนมากกว่า ๒๐๐ เล่ม 

ในเรื่องเหล่านี้”

 พระเกียรติที่สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงได้รับครั้งนั้น มิได้

เป็นพระเกียรตเิฉพาะพระองค์ท่านและพระประยรูวงศ์เท่านัน้ หากยงัเป็นเกยีรติ

แก่ชาวไทยทั้งชาติด้วยรัฐบาลไทยในขณะนั้น (ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน์ 

เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้จัดงานเฉลิมฉลองให้พระองค์ท่านเป็นพิเศษอย่างสม 

พระเกียรติ โดยได้แสดงผลงานของพระองค์ท่านทางโทรทัศน์ และวทิยุกระจายเสยีง 

จัดการแสดงสาธิตผลงาน ณ ที่ท�าการรัฐบาลหลายแห่ง นอกจากนี้ ยังมีการ

บรรยายและปาฐกถาพระประวตัติลอดจนงานของพระองค์ท่านทีไ่ด้ทรงปฏบิตัมิา 

รวมระยะเวลาทั้งสิ้นถึง ๑๕ วัน

 

ดำารงราชานุสรณ ์

 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพทรงเป็นองค์ปฐม

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและได้ทรงปฏิบัติงานอยู่นานถึง ๒๓ ปี ตลอดระยะ

เวลาดังกล่าวพระองค์ได้ทรงวางรากฐานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน ตลอดจน

รปูแบบการบริหารการปกครองประเทศนานปัการให้ “คนมหาดไทย” ยดึถอืเป็น

แนวทางปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน ความรู้สึกผูกพัน ที่มีต่อพระองค์ท่านของคน

มหาดไทยทุกคนจึงยากที่จะเปรียบเปรยเป็นถ้อยค�าใดได้ และเพื่อเป็นที่ระลึกถึง

คุณความดีของพระองค์ท่าน ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในสมัย พลเอก 

ประภาส จารุเสถียร เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ จึงด�าริร่วมกันสร้างพระอนุสาวรีย ์

สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ประดษิฐานไว้เป็นอนสุรณ์เพือ่ร�าลกึถงึและ

เป็นตวัอย่างแก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยท่ัวไป โดยให้กรมโยธาเทศบาล ร่วม

กบักองหตัถศลิป์ กรมศลิปากรป้ันหล่อพระอนสุาวรย์ีซึง่ท�าด้วยโลหะสดี�า ประทบันัง่ 

ภูษาล�าลองพลเรือนขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ประดิษฐานไว้เหนือแท่นหน้า

กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท�าพิธีวางศิลาฤกษ์สร้าง

ฐานพระอนุสาวรีย์ฯ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เสด็จพระราชด�าเนินประกอบพิธีเททองสร้างพระรูปฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม 

๒๕๑๑ และทรงเปิดพระรูปอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๑ ในการนี้ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก ประภาส จารุเสถียร ได้อ่านค�ากราบ

บังคมทูลอัญเชิญทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ความตอนหนึ่งว่า
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 “หลังจากเมื่อทรงราชการปฏิวัติระบบการปกครองจาก

แบบจตสุดมภ์เปลีย่นมาเป็นกระทรวงเสนาบดแีล้ว สมเดจ็พระเจ้า

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพได้ทรงด�ารงต�าแหน่ง

เสนาบดกีระทรวงมหาดไทยเป็นพระองค์แรก กระทรวงมหาดไทย

นี้มีหน้าที่จัดราชการฝ่ายปกครอง การปราบปรามและท�านุบ�ารุง

ท้องท่ีตามแบบอย่างอารยประเทศท้ังหลาย พระองค์ท่านได้

พิจารณาเลือกใช้รูปการปกครองแบบเทศาภิบาลและสุขาภิบาล 

อันเป็นต้นเค้าของระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันได้ทรงให้ตรา 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ขึ้นเพื่อก�าหนดหน้าที่ให้

ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมหีน้าทีป่กครอง ป้องกนั บ�าบดัทกุข์ 

บ�ารุงสุขประชาชน ปราบปรามอาชญากร บรรเทาภัยพิบัติต่างๆ 

และก�าหนดท้องที่ปกครอง แบ่งเป็นเขต มณฑล จังหวัด อ�าเภอ 

ต�าบล และหมู่บ้าน ส่วนสุขาภิบาลก็มีสาธารณสุข และอนามัย... 

กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักในพระกรณียกิจที่ได้ทรงบ�าเพ็ญ

เป็นคุณาณุประโยชน์นานัปการ จึงมีสมานฉันท์จัดสร้างพระรูปนี้

เพือ่เป็นอนสุรณ์สญัญาณ ส�าแดงกตัญญกูตเวทติาธรรมน้อมร�าลกึ

ในพระปรีชาคุณของพระองค์ท่านและเพื่อให้บรรดาข้าราชการ 

ทั้งหลายได้น้อมค�านึงเป็นแบบอย่างสืบไป”

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำารัสตรัสตอบว่า 

“การที่ท่านทั้งหลายมีความรำาลึกถึงพระเกียรติคุณด้วยกตัญญู

กตเวที	 มีความพร้อมเพรียงกันโดยสมานฉันท์จัดสร้างพระรูป

อนุสาวรีย์ขึ้นถวายเช่นนี้	 เป็นที่ควรอนุโมทนาสรรเสริญและ 

ยินดีด้วยยิ่งนัก	 ขอให้พระรูปอนุสาวรีย์จงเป็นอนุสรณ์เชิดช ู

พระเกียรติปรากฏสืบไปในแผ่นดินไทยตลอดกาลนาน

 เนือ่งด้วยปี ๒๕๕๕ เป็นปีทีค่รบ ๑๕๐ ปี วนัประสตูขิองสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ 

และครบ ๕๐ ปี ที่องค์การศึกษาและวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESSCO) ถวายพระเกียรต ิ

ให้เป็นบคุคลของโลก และในวนัที ่๑ เมษายน  ๒๕๕๕ เป็นวนัสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย 

ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี ๒๕๕๕ เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระคุณแห่งองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  

โดยเปิดโอกาสส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิองค์กรเอกชน ประชาชนภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรม ซึ่งจะท�าให้ประชาชนได้รับทราบผลงานและพระกรณียกิจนานัปการของสมเด็จฯ กรมพระยา 

ด�ารงราชานภุาพ ที่ท�าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้มากมายนับแต่รับราชการจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต 

และคติในการด�าเนินชีวิตที่คนมหาดไทยและสามารถน�ามาประพฤติและปฏิบัติตามได้
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ  เมษายน ๒๔๓๕  –   สิงหาคม ๒๔๕๘

เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร)  มกราคม ๒๔๕๘  –   สิงหาคม ๒๔๖๕

เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)  สิงหาคม ๒๔๖๕  –   มีนาคม ๒๔๖๘

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์   พฤษภาคม ๒๔๖๙  –   เมษายน ๒๔๗๑

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมนครสวรรค์วรพินิต  เมษายน ๒๔๗๑  –   มิถุนายน ๒๔๗๕

เจ้าพระยาจ่าแสนยบดี ศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) ๑๐  ธันวาคม ๒๔๗๕  –  ๒๔  มิถุนายน ๒๔๗๖

พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (ม.ร.ว.ประยูร อิศรศักดิ์)  ๒๔  มิถุนายน ๒๔๗๖  –  ๒๔  ธันวาคม ๒๔๗๖

พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ๑๖  ธันวาคม ๒๔๗๖  – ๒๙  มีนาคม ๒๔๗๗

หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) ๒๔  มีนาคม ๒๔๗๗  –  ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘

พลเรือตรี ถวัลย์ ธ�ารงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘  –  ๑๖  ธันวาคม ๒๔๘๑

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) ๑๖  ธันวาคม ๒๔๘๑  –  ๒๒ สิงหาคม ๒๔๘๔

  ๘  เมษายน ๒๔๙๑  –  ๒๔  มิถุนายน ๒๔๙๒

   สิงหาคม ๒๔๙๘  –   มีนาคม ๒๕๐๐

พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) ๒๒  สิงหาคม ๒๔๘๔  –  ๖  มีนาคม ๒๔๘๕

  ๒๔  มีนาคม ๒๔๘๙  –  ๓๐  พฤษภาคม ๒๔๙๐

พลเอก มังกร พรหมโยธี (มังกร ผลชีวิน) ๗  มีนาคม ๒๔๘๕  – ๒๔  กรกฎาคม ๒๔๘๗

  ๒๕  มิถุนายน ๒๔๙๒  –  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๔๙๔

นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) ๑  สิงหาคม ๒๔๘๗  –  ๑๗  กันยายน ๒๔๘๘

นายทวี บุณยเกตุ ๑๗  กันยายน ๒๔๘๘  –  ๑๕  ตุลาคม  ๒๔๘๘

พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) ๓๑  มกราคม ๒๔๘๙  –  ๓๑  มีนาคม ๒๔๘๙

พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) ๓๐  พฤษภาคม ๒๔๙๐  –  ๘  พฤศจิกายน ๒๔๙๐

พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์ (ชิต มั่นศิลป์) ๑๐  พฤศจิกายน ๒๔๙๐  –  ๙  กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑

พันตรี ควง อภัยวงศ์ ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑  –  ๘  เมษายน ๒๔๙๑

พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ๒๙  พฤศจิกายน ๒๔๙๔  –  ๑๒  ธันวาคม ๒๔๙๖

พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์  (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) ๑๒  ธันวาคม ๒๔๙๖  –  ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐

พลต�ารวจเอก เผ่า ศรียานนท์  ๒๑  มีนาคม ๒๕๐๐  –  ๑๖  กันยายน ๒๕๐๐

พลเอก ประภาส จารุเสถียร ๒๑  กันยายน ๒๕๐๐  –  ๑๔  ตุลาคม ๒๕๑๖

นายกมล วรรณประภา ๑๔  ตุลาคม ๒๕๑๖  –  ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๑๗

พลต�ารวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๑๗  –  ๑๓  มีนาคม ๒๕๑๘

เสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน



72 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ ๑๔  มีนาคม ๒๕๑๘  –  ๘  มกราคม ๒๕๑๙

หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช ๘  มกราคม ๒๕๑๙  –  ๒๐  เมษายน ๒๕๑๙

หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช  ๒๐  เมษายน ๒๕๑๙  –  ๖  ตุลาคม ๒๕๑๙

นายสมัคร สุนทรเวช ๙  ตุลาคม ๒๕๑๙  –  ๑๙  ตุลาคม ๒๕๒๐

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๒๐  –  ๒๑  ธันวาคม ๒๕๒๑

พลเอก เล็ก แนวมาลี ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๒๒  –  ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓

นายประเทือง กีรติบุตร ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓  –  ๒๓  มิถุนายน ๒๕๒๔

พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ ๒๓  มิถุนายน ๒๕๒๔  –  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๒๙

พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร ๑๘  สิงหาคม ๒๕๒๙  – ๙  สิงหาคม ๒๕๓๑

พลต�ารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร ๙  สิงหาคม ๒๕๓๑  –  ๘  มกราคม ๒๕๓๓

  ๑๔  ธันวาคม ๒๕๓๓  –  ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔

นายบรรหาร ศิลปอาชา ๑๖  มกราคม ๒๕๓๓  –  ๑๔  ธันวาคม ๒๕๓๓

  ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๓๘  – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙

พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี ๖  มีนาคม ๒๕๓๔  –  ๒๑  เมษายน ๒๕๓๕

พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ  ๒๒  เมษายน ๒๕๓๕  -  ๑๖  มิถุนายน ๒๕๓๕

พลต�ารวจเอก เภา สารสิน ๑๗  มิถุนายน ๒๕๓๕  -  ๑  ตุลาคม ๒๕๓๕

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ๒  ตุลาคม ๒๕๓๕  -  ๑๐  ธันวาคม ๒๕๓๗

พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๓๗  -  ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๓๘

  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐  -  ๒๙  มีนาคม ๒๕๔๓

นายเสนาะ เทียนทอง ๑  ธันวาคม ๒๕๓๙  -  ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๔๐

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ๑๑  เมษายน ๒๕๔๓  -  ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

ร้อยต�ารวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔  -  ๔  ตุลาคม ๒๕๔๕

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ๔  ตุลาคม ๒๕๔๕  -  ๑๐  มีนาคม ๒๕๔๗

นายโภคิน พลกุล ๑๑  มีนาคม ๒๕๔๗  -  ๖  มีนาคม ๒๕๔๘

พลต�ารวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย์ ๑๑  มีนาคม ๒๕๔๘  -  ๒  สิงหาคม ๒๕๔๘

พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา  ๒  สิงหาคม ๒๕๔๘  -  ๑๙  กันยายน ๒๕๔๙

นายอารีย์ วงศ์อารยะ  ๘  ตุลาคม ๒๕๔๙  -  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๐

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  ๓  ตุลาคม ๒๕๕๐  -  ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บ�ารุง ๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  -  ๑  สิงหาคม ๒๕๕๑

พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ๒  สิงหาคม ๒๕๕๑ - ๙  กันยายน ๒๕๕๑

  ๒๔  ก.พ. ๒๕๕๑ - ๒  ธันวาคม ๒๕๕๑

นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๑  -  ๘  สิงหาคม ๒๕๕๔

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ๙  สิงหาคม ๒๕๕๔  -  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๕

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๕ -  ปัจจุบัน



73๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

	๑.	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาดำารงราชานุภาพ
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๒.	เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์	(เชย	กัลยาณมิตร) ๓.	เจ้าพระยายมราช	(ปั้น	สุขุม)

๔.	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์		 ๕.	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมนครสวรรค์วรพินิต
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๖.	เจ้าพระยาจ่าแสนยบดี	ศรีบริบาล	(ชิต	สุนทรวร) ๗.	พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์	(ม.ร.ว.ประยูร	อิศรศักดิ์)

๙.	หลวงประดิษฐมนูธรรม	(ปรีดี	พนมยงค์)๘.	พลเอก	พระยาพหลพลพยุหเสนา	(พจน์	พหลโยธิน)
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๑๐.	พลเรือตรี	ถวัลย์	ธำารงนาวาสวัสดิ์

(ถวัลย์	ธารีสวัสดิ์)

๑๑.	จอมพล	แปลก	พิบูลสงคราม

(แปลก	ขีตตะสังคะ)

๑๓.	พลเอก	มังกร	พรหมโยธี	(มังกร	ผลชีวิน)๑๒.	พลเอก	หลวงเชวงศักดิ์สงคราม	(ช่วง	ขวัญเชิด)



77๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๑๔.	นาวาเอก	หลวงศุภชลาศัย(บุง	ศุภชลาศัย)

๑๖.	พระยาศรีเสนา	(ฮะ	สมบัติศิริ)

๑๕.	นายทวี	บุญยเกตุ

๑๗.	พระยาสุนทรพิพิธ	(เชย	สุนทรพิพิธ)



78 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๑๘.	พลโท	หลวงสินาด	โยธารักษ์	(ชิต	มั่นศิิลป์)

๒๐.	พลตรี	บัญญัติ	เทพหัสดิน	ณ		อยุธยา

๑๙.	พันตรี	ควง	อภัยวงศ์

๒๑.	พลเรอืโท	หลวงสนุาวนิววิฒัน์	(พศิาล	สนุาวนิวิวัฒน์)



79๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๒๒.	พลตำารวจเอก	เผ่า	ศรียานนท์

๒๔.	นายกมล	วรรณประภา

๒๓.	พลเอก	ประภาส	จารุเสถียร

๒๕.	พลตำารวจตรี	อรรถสิทธิ์	สิทธิสุนทร



80 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๒๖.	นายบุญเท่ง	ทองสวัสดิ์

๒๘.	หม่อมราชวงศ์	เสนีย์	ปราโมช ๒๙.	นายสมัคร	สุนทรเวช

๒๗.	หม่อมราชวงศ์	คึกฤทธิ์	ปราโมช



81๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๓๐.	พลเอก	เกรียงศักดิ์	ชมะนันทน์

๓๒.	นายประเทือง	กีรติบุตร ๓๓.	พลเอก	สิทธิ	จิรโรจน์

๓๑.	พลเอก	เล็ก	แนวมาลี



82 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๓๔.	พลเอก	ประจวบ	สุนทรางกูร

๓๖.	นายบรรหาร	ศิลปอาชา ๓๗.	พลเอก	อิสระพงศ์	หนุนภักดี

๓๕.	พลตำารวจเอก	ประมาณ	อดิเรกสาร



83๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๓๘.	พลอากาศเอก	อนันต์	กลินทะ

๔๐.	พลเอก	ชวลิต	ยงใจยุทธ ๔๑.	พลตรี	สนั่น	ขจรประศาสน์

๓๙.	พลตำารวจเอก	เภา	สารสิน



84 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๔๒.	นายเสนาะ	เทียนทอง

๔๔.	ร้อยตำารวจเอก	ปุระชัย	เปี่ยมสมบูรณ์ ๔๕.	นายวันมูหะมัดนอร์	มะทา

๔๓.	นายบัญญัติ	บรรทัดฐาน



85๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๔๖.	นายโภคิน	พลกุล

๔๘.	พลอากาศเอก	คงศักดิ์	วันทนา ๔๙.	นายอารีย์	วงศ์อารยะ

๔๗.	พลตำารวจเอก	ชิดชัย	วรรณสถิตย์



86 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๕๐.	พลเอก	สุรยุทธ์	จุลานนท์

๕๒.	พล.ต.อ.โกวิท	วัฒนะ ๕๓.	นายชวรัตน์	ชาญวีรกูล

๕๑.	ร.ต.อ.	ดร.เฉลิม	อยู่บำารุง

๕๔.	นายยงยุทธ	วิชัยดิษฐ ๕๕.	นายจารุพงศ์	เรืองสุวรรณ





88 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๑.	พระยามหาอำามาตยาธิบดี	(เส็ง	วิริยศิริ)

๓.	พระยาศรีธรรมาธิราช	(เจิม	บุญยรัตพันธุ์)

๒.	เจ้าพระยามุขมนตรี	(อวบ		เปาโรหิตย์)

๔.	พระยาราชนกูล	(รื่น		ศยามานนท์)



89๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๕.	พระยาศรีเสนา	(ฮะ		สมบัติศิริ)

๗.	พลเอก	หลวงเชวงศักดิ์สงคราม	(ช่วง		ขวัญเชิด)

๖.	พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ	(เต๋า	บุนนาค)

๘.	พระยาสุนทรพิพิธ	(เชย	สุนทรพิพิธ)



90 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๙.	พระยาอรรถการีย์นิพนธ์	(สิทธิ	จุณณานนท์) ๑๐.	พระยาอรรถกรมมณุตตี	(เซ่ง	ศรียาภัย)

๑๒.	ร้อยเอก	ขุนพิพัฒน์สรการ	(เห้ง	พัฒนศิริ)๑๑.	พลตำารวจโท	พระรามอนิทรา	(ดวง	จลุยัยานนท์)



91๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๑๓.	พระยารามราชภกัด	ี(หม่อมหลวง	สวสัดิ	์อศิรางกรู)

๑๕.	นายถวิล		สุนทรศารทูล	

๑๔.	พลตำารวจเอก	หลวงชาตติระการโกศล	(เจยีม	ลมิปิชาติ)

๑๖.	นายพ่วง		สุวรรณรัฐ



92 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๑๗.	นายวิฑูร		จักกะพาก		

๑๙.	นายวิญญู		อังคณารักษ์

๑๘.	นายชลอ		วนะภูติ

๒๐.	นายดำารง		สุนทรศารทูล



93๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๒๑.	นายพิศาล		มูลศาสตรสาทร ๒๒.	นายเอนก		สิทธิประศาสน์

๒๓.	นายเจริญจิตต์	ณ	สงขลา ๒๔.	นายอนันต์	อนันตกูล



94 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๒๕.	นายอารีย์	วงศ์อารยะ

๒๗.	นายชนะศักดิ์	ยุวบูรณ์

๒๖.	นายชูวงศ์	ฉายะบุตร

๒๘.	นายยงยุทธ	วิชัยดิษฐ



95๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๒๙.	นายเสริมศักดิ์		พงษ์พานิช

๓๑.	นายพงศ์โพยม		วาศภูติ

๓๐.	นายสุจริต		ปัจฉิมนันท์

๓๒.	นายพีรพล		ไตรทศาวิทย์



96 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๓๓.	นายวิชัย		ศรีขวัญ

๓๕.	นายวิเชียร		ชวลิต

๓๔.	นายมานิต	วัฒนเสน

๓๖.	นายพระนาย		สุวรรณรัฐ

๓๗.	นายวิบูลย์	สงวนพงศ์



97๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

การปฏิรูประบบราชการในสมัยรัชกาลที่	๕

 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการ 

ครั้งใหญ่ โดย เปลี่ยนแปลงจากบริหารราชการแบบจตุสดมภ์ที่ใช้สืบเนื่องกันมานานนับร้อยๆ ปี  

ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมาเป็นการบริหารราชการแบบใหม่ตามอย่างชาติตะวันตก  

มีการวางรูปการบริหารราชการทั้งส่วนกลาง (แบ่งภารกิจของรัฐตามหน้าที่ออกเป็น ๑๒ กระทรวง) 

ส่วนภูมิภาค (จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลข้ึนดูแลหัวเมืองต่างๆ และวางรากฐานการปกครองท้องที่ 

โดยแบ่งเป็น อ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน) และส่วนท้องถิ่น (มีการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นรูป 

สุขาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรก) ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ส�าคัญตามที่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางรากฐานไว้แต่อย่างใด 

 สิ่งที่น่าพิจารณาถึงในการปฏิรูประบบราชการครั้งนั้นคือเหตุผลความจ�าเป็นที่เป็นตัวเร่งเร้า

ให้เกิดการปฏิรูป ซึ่งมีสาเหตุจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ สาเหตุภายนอกที่ส�าคัญได้แก่  

การคุกคามของลัทธิล่าอาณานิคมของประเทศมหาอ�านาจตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทต่อประเทศไทย

และประเทศเพือ่นบ้านอย่างมากในขณะน้ัน ก่อให้เกดิปัญหาเรือ่งแนวชายแดนและความมัน่คงอยูร่อด

ของประเทศชาติ ส่วนสาเหตุภายใน จุดใหญ่อยู่ที่การบริหารราชการแบบจตุสดมภ์ที่ไม่เหมาะสม 

กับกาลสมัย มีจุดอ่อนมากมาย อีกทั้งรูปแบบการปกครองหัวเมือง ซ่ึงแบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นใน  

ชั้นนอก และประเทศราช อยู่ภายใต้การปกครองของส่วนกลาง แต่ส่วนกลางไม่สามารถก�ากับดูแล 

ได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพราะขาดก�าลังคนตลอดจนการคมนาคมสื่อสารไม่สะดวก ท�าให้ 

พระมหากษัตรย์ิขาดเอกภาพในการปกครองบงัคบับญัชาและการบริหารราชการประเทศอยูใ่นภาวะ

ที่ล่อแหลมต่อการสูญเสียเอกราชอย่างยิ่ง

วิวัฒนาการของกระทรวงมหาดไทย



98 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจงึทรง

ตดัสนิพระทยัปรบัปรงุระบบราชการ ครัง้ใหญ่ ทัง้รปูแบบ

การบริหารการจัดองค์กร การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ 

แม้แต่การพิจารณาเลือกสรรบุคคลเข้ารับงานแต่ละ

ต�าแหน่ง ก็ทรงกระท�าอย่างพิถีพิถันรอบคอบค่อยเป็น

ค่อยไป

การจดัตัง้กระทรวงมหาดไทยในสมยัรชักาลที	่๕	-	พ.ศ.

๒๔๗๕	(ช่วงที่	๑)

 เพื่อให้การเป็นไปดังพระราชประสงค์ พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวจึงทรงมีพระบรม

ราชโองการตั้งต�าแหน่งเสนาบดีขึ้น ๑๒ กระทรวง มีศักดิ์

เสมอกนั เมือ่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๔๓๕ (ร.ศ. ๑๑๑) ส�าหรบั

กระทรวงมหาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นดำารงราชานุภาพ	 รับ

ต�าแหน่งทีเ่สนาบดบีงัคบับญัชาการในกระทรวงนัน้ท่ัวไป

 ในช่วงที่สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ทรงด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ทรง

แบ่งแยกแจกแจงหน้าทีข่องกระทรวงมหาดไทยออกเป็น

ส่วนย่อยๆ และจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นการ

เฉพาะโดยแบ่งราชการในกระทรวงมหาดไทยออกเป็น 

๑๒ กรม ดังนี้

 ๑.	กรมมหาดไทยกลาง มีหน้าที่ปฏิบัติราชการ

ทุกอย่างที่มิได้แยกออกไปเป็นหน้าที่ของกรมอื่น มีปลัด

ทลูฉลองเป็นหวัหน้าบงัคบับญัชาได้ทัง้กระทรวงรองจาก

เสนาบดี

 ๒.	กรมมหาดไทยฝ่ายเหนอื มหีน้าทีใ่นเร่ืองการ

รักษาพระอัยการ การสืบสวนโจรผู้ร้าย และการเรือนจ�า

 ๓.	กรมพลำาภัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง

ท้องที่ การรักษาบัญชี และท�าหนังสือในการแต่งตั้ง

ถอดถอนย้ายข้าราชการในหัวเมือง การท�าทะเบียนสัตว์

พาหนะ การท�าทะเบียนอาวุธปืน การพระราชทาน

นามสกุล กับการก่อสร้างและรักษาสถานท่ีราชการ 

ทั้งบ้านพักข้าราชการ

 ๔.	กรมสำารวจ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการ 

เช่น ราชการลับ รักษาราชพัสดุ การรับส่งหนังสือ การ

ออกหนังสือเดินทาง ภารโรงและนักการ กับราชการที่

เกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ (ยุบเลิก พ.ศ. ๒๔๖๘)

 ๕.	กรมปลัดบัญชีหรือกรมตรวจการบัญชี 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชีและเบิกจ่ายเงินกับถือบัญชี

ข้าราชการทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมือง (ยุบเลิก พ.ศ. 

๒๔๗๔)

 ๖.	กรมทะเบียน  มีหน ้าที่ ในการท�าบัญชี

ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในกรุงเทพฯ และหวัเมือง 

ท�าทะเบียนข้าราชการและทะเบียนท้องที่ การท�า

ส�ามะโนครัว การท�าประวัติข ้าราชการกระทรวง

มหาดไทย และการเก็บหนังสือราชการ (ยุบเลิก พ.ศ. 

๒๔๗๔)

 ๗.	กรมตำารวจภูธร ต้ังขึ้นแทนกรมตระเวน 

หวัเมอืงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๓ มหีน้าท่ีตรวจจบัผูร้้ายตามหัวเมอืง 

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๘ รวมกรมพลตระเวนหรือต�ารวจ 

นครบาล สังกัดกระทรวงนครบาลเข้ากับกรมต�ารวจภูธร 

เรียกชื่อว่า “กรมต�ารวจภูธรและกรมต�ารวจนครบาล”  

ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ รัชกาลที่ ๖ ได้โปรดเกล้าฯ ให้รวม

กระทรวงนครบาลเข้ากับกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนชื่อ 

“กรมต�ารวจภูธรและกรมต�ารวจนครบาล” เป ็น  

“กรมต�ารวจ”

 ๘.	กรมตำารวจภูบาล ตั้งปี พ.ศ. ๒๔๕๖ มีหน้าที่ 

ตรวจตราการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ตามหวัเมอืงทกุมณฑล เพือ่ประกอบความรูข้องกระทรวง

มหาดไทยในอันที่จะพิจารณาจัดการ แก้ไข ทะนุบ�ารุง

กจิการต่าง ๆ  ในหวัเมอืงให้เจรญิก้าวหน้ายิง่ขึน้ (ท�าหน้าที่

ท�านองเดียวกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยใน

ปัจจบุนั) แต่งตัง้ได้ไม่ครบปีกถ็กูยบุไปรวมกบักรมต�ารวจภูธร
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 ๙.	กรมพยาบาล มีหน้าที่ป้องกันโรคภัยทั่ว 

พระราชอาณาจกัร จดัส่งแพทย์ประกาศนยีบตัรไปประจ�า

หัวเมืองและมณฑลส�าหรับรักษาโรคให้แก่ข้าราชการ 

นักโทษผู้ต้องขังและแนะน�าวิธีรักษาพยาบาลแก่แพทย์

ประจ�าต�าบลและราษฎร

 ๑๐.	กรมป่าไม ้ จัดตั้งปี พ.ศ. ๒๔๓๙ มีหน้าที่

ควบคุมการป่าไม้เพื่อมิให้กงสุลต่างประเทศเข้ามา

เกี่ยวข้องเป็นเรื่องการเมืองได้ และการสงวนป่าไม้สัก  

(ต ่อมาในสมัยรัชกาลที่  ๖ โอนไปสังกัดกระทรวง 

เกษตราธิการ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๔๖๔)

 ๑๑.	กรมราชโลหกิจภูมิวิทยา	 หรือกรมแร่  

จัดตั้งปี พ.ศ. ๒๔๓๓ และเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ได้สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ  

แล้วโอนไปสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ในปี  

พ.ศ. ๒๔๓๙ ก่อนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยในปี  

พ.ศ. ๒๔๔๒ เพื่อให้ปรับปรุงกิจการท�าแร่ที่เกี่ยวข้องกับ

หัวเมืองให้เรียบร้อย ครั้นปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้โอน

กลบัไปสงักัดกระทรวงเกษตราธกิารอกีครัง้ ปี พ.ศ. ๒๔๕๒

 ๑๒.	กรมสรรพากรนอก เดิมขึ้นกับกระทรวง

พระคลังมหาสมบัติ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๒ ให้โอนมาสังกัด

กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรและ 

ผลประโยชน์ทัง้ปวงในหวัเมอืง นอกจากมณฑลกรงุเทพฯ 

(เว้นแต่การศุลกากร) และในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้โอน 

กลับไปสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติตามเดิม

 นอกจากกรมทัง้ ๑๒ ดงักล่าวมานี ้ภายหลังจากท่ี

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ได้ทรงพ้นจาก

ราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

๒๔๕๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๕ กระทรวงมหาดไทยยังได้มี

การแก้ไขปรบัเปลีย่นหน่วยงานในสงักดัอกีหลายครัง้ คอื

 -  พ.ศ. ๒๔๖๑ มีการจัดตั้งกรมสาธารณสุข

 -  พ.ศ. ๒๔๖๕ โอนกรมอัยการ จากกระทรวง

ยุติธรรมมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามประกาศรวม

การปกครองท้องท่ีและแบ่งปันหน้าท่ีราชการระหว่าง

กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑ 

สิงหาคม ๒๔๖๕

 - พ.ศ. ๒๔๖๖ จัดตั้งกรมบัญชาการกระทรวง

มหาดไทย โดยมีเสนาบดีเป็นหัวหน้าปลัดทูลฉลองเป็น 

ผู้ช่วย และมีท่ีปรึกษาเสนาบดี ๑ นาย กรมนี้มีหน้าที่

ควบคุมดูแลราชการทั้งกระทรวงมหาดไทย

 - พ.ศ. ๒๔๖๘	 กรมศุขาภิบาล ซึ่งเดิมสังกัด

กระทรวงนครบาลได้มีการแบ่งอ�านาจหน้าที่ใหม่ และ

โอนงานบางส่วนมาขึน้กบักระทรวงมหาดไทย เปลีย่นชือ่

ใหม่เป็นกรมนคราทร

 - พ.ศ. ๒๔๖๙ รับโอนงานของแผนกราชทัณฑ ์

จากกระทรวงยุติธรรมมาสังกัดกรมพล�าภัง กระทรวง

มหาดไทย และได้รบัการยกฐานะขึน้เป็นกรมในภายหลัง 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖

 การจัดรูปองค ์กรของกระทรวงมหาดไทย 

ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับประกาศจัดปันหน้าที่

ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมวันที่ 

๒๓ ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗) ระบุไว้ว่า “....

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมหีน้าทีร่กัษาการ...เพือ่ทีจ่ะ

บ�ารุงรักษาความสงบเรียบร้อยและให้มีความเจริญ 

ในเมืองต่างๆ” สะท้อนให้เห็นถึงการก�าหนดภารกิจ

ส�าคัญพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทย ใน ๓ ด้าน คือ

 ๑.	การป ้องกันและการรักษาความสงบ

เรียบร้อยในราชอาณาจักร โดยการจัดให้มีกรมพล�าภัง 

(หรือกรมการปกครองในปัจจุบัน) ดูแลการปกครองท้องที่ 

วางรูปงานต�ารวจตามมณฑลต่างๆ รวมท้ังกรุงเทพฯ  

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย โอนกรมอัยการจาก

กระทรวงยุติธรรมมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้

ยังได้มีการจัดวางระเบียบการปกครองท้องที่ใหม่ตาม 

พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) 

ซึ่งต ่อมาได ้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติลักษณะ
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ปกครอง ท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ หน้าที่นี้ถือเป็นหน้าที่หลัก

ของกระทรวงมหาดไทยในการ “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” 

มาโดยตลอด

 ๒.	การจัดเก็บรายได้และภาษีอากร โดยการ 

จัดตั้งกรมป่าไม้และโอนกรมราชโลหกิจ ภูมิวิทยา และ

กรมสรรพากรนอกมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้

สามารถหารายได้จากการป่าไม้ เหมืองแร่ ตลอดจน 

จัดเก็บภาษีในท้องที่ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร ซ่ึงต่อมา

หน้าทีส่่วนนี ้ส่วนหน่ึงได้ถกูโอนไปให้กระทรวงอืน่รบัผดิชอบ

แต่กระทรวงมหาดไทยกย็งัมบีทบาทด้านนีอ้ยูจ่นทุกวนันี้

 ๓.	การบริหารงานประจำาและประสานงาน

ภูมิภาค มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานของ

กระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจน

สามารถบริหารราชการในขอบเขตความรับผิดชอบของ

กระทรวงมหาดไทยได้ท่ัวราชอาณาจักร ตลอดจนเป็น 

ผูบ้กุเบกิงานในส่วนภมูภิาคให้กบัหน่วยงานของกระทรวง 

อื่นๆ อีกด้วยในระยะแรกๆ

การปรบัปรงุกระทรวงมหาดไทย	ช่วงที	่๒	(พ.ศ.	๒๔๗๖	

–	๒๔๘๓)

 การจัดองค์กรของรัฐภายหลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มกีารปรบัเปลีย่นไปจากเดมิ 

ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของรัฐที่จะให้มี

กจิกรรมทีก่ว้างขวางกว่าเดมิ จงึได้เริม่จดัให้กระทรวงบาง

กระทรวงมีหน้าทีเ่พิม่มากขึน้ พร้อมๆ กบัการด�าเนนิการ

ให้เป ็นไปตามค�าแถลงนโยบายของรัฐบาลพระยา 

มโนปกรณ์นิติธาดา (๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕) ที่ระบุว่า “....

คณะกรรมการราษฎรเหน็ว่ารปูราชการทกุกระทรวง ทบวง 

กรม ทีเ่ป็นอยู ่ยงัมกีารก้าวก่ายไม่สมแก่กาล จงึได้จดัวาง

โครงการเสียใหม่ เมื่อวางรูปส�าเร็จลงอย่างใดก็จะได้ท�า

เป็นรปูพระราชบญัญตั ิเสนอให้สภาพจิารณาอกีคร้ังหนึง่”

 ในปีต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดต้ังกระทรวง

และกรม พุทธศักราช ๒๔๗๖ ซึ่งสะท้อนภาพได้ชัดเจน

ถึงแนวทางดังกล่าวข้างต้น ส�าหรับกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุให้ “กระทรวง

มหาดไทยมีหน้าที่ในการปกครอง	 รักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในราชอาณาจักร	 และบริหารการ

สาธารณสุข”	 และได้จัดส่วนราชการภายในกระทรวง

มหาดไทยออกเป็น ๑๐ หน่วยงาน แต่ในปีเดียวกัน 

นัน้เองได้มกีารปรับปรุงการจัดกระทรวง ทบวง กรมใหม่  

โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พทุธศกัราช ๒๔๗๖ แบ่งส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย

ออกเป็น ๘ หน่วยงาน

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้มกีารปรบัการจัดส่วน

ราชการของกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งตามพระราช

บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) 

พุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยเพิ่ม กรมอินโดจีนขึ้น อันเนื่อง

มาจากการเผชิญหน้ากับประเทศฝร่ังเศสในภูมิภาค 

อินโดจีน นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดส่วนราชการภายใน

กรมเพือ่ให้เกดิความชดัเจนในการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่ต่อมา

ได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางจนบางส่วนไปคาบเกีย่วกบั

หลายหน่วยงานหรือซ�้าซ้อนกัน

 ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวาง

ระเบยีบราชการส�านกังานและกรมในกระทรวงมหาดไทย 

พทุธศกัราช ๒๔๗๖ ก�าหนดหน่วยงานย่อยๆ ภายในแต่ละ

หน่วยงาน ซ่ึงระยะต่อๆ มาแต่ละหน่วยงานก็ได้มีการ

ปรับปรุงขยายแบ่งส่วนย่อยภายในเพ่ิมมากข้ึนตามล�าดบั

การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย	ช่วงที	่๓	(พ.ศ.	๒๔๘๔	

–	๒๔๙๕)

 ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๔๙๕ มีการปรับปรุง

หน้าที่การงานในกระทรวงมหาดไทย ๓ ครั้ง ตาม 

พระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พทุธศกัราช 

๒๔๘๔ (ฉบบัที ่๘) และพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง 
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ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นผลให ้

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ มีการโอนกรมประชาสงเคราะห์จาก 

ส�านักนายกรัฐมนตรี (อยู่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๓ – 

๒๔๘๔) มาสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในปีเดียวกันก็โอน

จากกระทรวงมหาดไทยไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

นอกจากนี้ ยังได้โอนกรมที่ดินจากกระทรวงเกษตราธิการ 

กลบัมาสงักัดกระทรวงมหาดไทยอกีครัง้ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ 

(เดิม “กรมทีดิ่น” สงักดักระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ 

หลังจากนั้นถูกโอนไปสังกัดกระทรวงเศรษฐการและ 

กระทรวงเกษตราธกิารตามล�าดบั) และในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ กไ็ด้ 

มีการโอนงานด้านบริหารการสาธารณสุข (กรมสาธารณสุข)  

ไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่

 ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้มีพระราชบัญญัติป้องกัน

ภยัทางอากาศ (ฉบับท่ี ๒) พทุธศกัราช ๒๔๘๗ โอนหน้าที่

การป้องกันภัยทางอากาศจากกระทรวงกลาโหมมาเป็น

ของกระทรวงมหาดไทย และจัดตั้งกรมป้องกันภัยทาง

อากาศขึน้ในกระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ 

ก็ได้โอนงานของกรมป้องกันภัยทางอากาศไปเป็นของ

กรมประชาสงเคราะห์

 การปรับปรุงตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นท�าให้

อ�านาจหน้าที่และการจัดองค์กรของกระทรวงมหาดไทย 

มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยนอกจากกระทรวงมหาดไทย

จะมีอ�านาจหน้าท่ีด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายใน การปกครองท้องทีแ่ละการสาธารณสขุ (ซ่ึงได้ถกู

โอนไปกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๔๘๔) แล้ว  

ยังมีหน้าที่ด้านการสาธารณูปการ การประชาสงเคราะห์ 

และการป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มมาอีก

การปรบัปรงุกระทรวงมหาดไทย	ช่วงที	่๔	(พ.ศ.	๒๔๙๖	

–	๒๕๐๕)

 ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้มีการออกพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๖ และยกเลิก

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 

๒๔๙๕ ทัง้นี ้เป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลใหม่ทีต้่องการ

ปรับองค์กรของหวัหน้าฝ่ายบริหารให้มรีะบบและมคีวาม

แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดเน้นของการเปลี่ยนที่ส�านัก

นายกรัฐมนตรี ในช่วงนีไ้ด้มกีารปรับเปล่ียนอ�านาจหน้าที่

และการจัดองค์กรของกระทรวงมหาดไทยอีก โดยมีการ

จัดต้ังกรมป้องกนัสาธารณภยัขึน้ตามกฎหมายดังกล่าวใน

ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ท�าให้กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจและ

หน้าที่ “...เก่ียวกับการปกครองท้องที่	 บำาบัดทุกข์	

บำารุงสุข	 ป้องกันสาธารณภัย	 และรักษาความสงบ

เรยีบร้อยของประชาชน” (มาตรา ๑๘) ต่อมาปี พ.ศ. 

๒๕๐๑ ได้มพีระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยยุบกรมป้องกันสาธารณภัย

เหลือเป็นเพียงงานหนึ่งในกรมประชาสงเคราะห์ ด้วย

เหตุผลที่ว่า “...ราชการบางส่วนไม่สมควรจัดตั้งเป็น 

กระทรวงหรือกรม”

 ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ จากการที่รัฐบาลมีนโยบาย 

มุง่เน้นการพัฒนาชมุชน ประกอบกบัพิจารณาเหน็ว่างาน

ของกรมมหาดไทยมีมากมายอยู่แล้ว จึงได้แยกส่วนการ

พัฒนาชุมชนออกจากกรมมหาดไทยตั้งเป็นกรมการ

พฒันาชมุชน และเปลีย่นชือ่กรมมหาดไทยเป็นกรมการ

ปกครอง นอกจากนี้ ยังได้แยกงานด้านการวางผังเมือง

และผังชนบทออกจากกรมโยธาเทศบาลและจัดตั้ง

เป็น“สำานักผังเมือง” มีฐานะเทียบเท่ากรม

การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย	ช่วงที	่๕	(พ.ศ.	๒๕๐๖	

–	๒๕๑๔)

 นับแต่ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เข้ามาบริหาร

ประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้มุ่งเน้น “การพัฒนา” เป็น

เหตุผลหลักของรัฐในการปกครองประเทศมากกว่า 

“ประชาธิปไตย” และได้มีการปรับเปลี่ยนกลไกการ

บริหารราชการเพื่อตอบสนองต่อเหตุผลดังกล่าวของรัฐ 
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เช่น จัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เพื่อรวมงานอัน

เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชาติมาไว้ใน

กระทรวงเดียวกัน

 ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดต้ัง

กรมแรงงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยยกฐานะของส่วน

แรงงานกรมประชาสงเคราะห์ข้ึนเป็นกรม และต่อมาใน

ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้โอนสำานกังานเร่งรดัพฒันาชนบท จาก

ส�านักนายกรฐัมนตรมีาสงักดักระทรวงมหาดไทย เพือ่ให้

เป็นหนว่ยงานทีป่ฏิบตัิงานสร้างโครงสร้างพืน้ฐานในเขต

พื้นที่ที่แทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วย

การปรบัปรงุกระทรวงมหาดไทย	ช่วงที	่๖	(พ.ศ.	๒๕๑๕	

–	๒๕๓๔)

 เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ได้มีการปรับปรุง

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกระทรวง 

ทบวง กรมใหม่ โดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบบัที ่๒๑๘ 

และฉบับที่ ๒๑๖ ตามล�าดับ และในปีเดียวกันนี้ก็ได้มี

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๙ ลงวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๑๕ ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและ

อ�านาจหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทยใหม่ โดยจัดตั้ง

สำานักนโยบายและแผนมหาดไทยขึ้นมีฐานะเป็นกรม

ด้วยเหตุผลว่า “....งานของมหาดไทยได้ขยายตัวมากขึ้น

เป็นล�าดับ และประกอบด้วยงานที่มีลักษณะเป็นการ 

ส่งเสริมป้องกัน และปราบปราม สมควรมีส่วนราชการ

ท�าหน้าที่ประสานแผนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน  

และปรับปรุงงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ

นโยบาย....”

 หลงัจากนัน้กระทรวงมหาดไทยไม่มกีารปรับปรุง

โครงสร้างระดบักรมอกีเกอืบ ๒๐ ปี จนถงึปี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

ในสมัย พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ด�ารงต�าแหน่งนายก

รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์ให้

ผ่านร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม และมีผลบังคับใช้ 

ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓ ทั้งนี้โดยให้มีการจัดตั้ง

ส�านักงานประกันสังคมขึ้นในกระทรวงมหาดไทย

 ต่อมาเมือ่วนัที ่๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๔ คณะรกัษา

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ซึ่งมี พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ 

ผู ้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะ ได้เข ้า 

ควบคุมการบริหารประเทศ และได้มีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศในหลายๆ เรื่อง ในส่วน

ทีเ่กีย่วข้องกบักระทรวงมหาดไทยได้มปีระกาศของคณะ

รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๗ ลงวันที่ 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ เพื่อ

ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอ�านาจหน้าที่ของ

กระทรวงมหาดไทย และเพ่ือปรับปรุงระบบบริหารงาน

ยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับงานของอัยการให้มีความเป็น

อิสระเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้น 

และเพ่ือมใิห้อทิธพิลทางการเมอืงก้าวก่ายการด�าเนนิคดี 

ซ่ึงจะท�าให้เกดิความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยส่วนรวม 

จึงให้กรมอัยการแยกออกจากกระทรวงมหาดไทย และ

ให้เป็นส่วนราชการอิสระไม่สังกัด กระทรวง ทบวง และ

ส�านักนายกรัฐมนตรี โดยให้มีฐานะเป็นกรม เรียกชื่อว่า 

“ส�านักงานอัยการสูงสุด” อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ

นายกรฐัมนตร ีและได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เม่ือ

วนัที ่๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๔ ฉะนัน้ ฐานะของกรมอยัการ

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจึงหมดสิ้นลงตั้งแต่วันที่ ๑ 

มีนาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นไป

 ภายหลังจากการปรับโครงสร้างของกระทรวง

มหาดไทยดังกล่าวแล้ว คณะรัฐมนตรีโดยการน�าของ 

นายอานันท์ ปันยารชุน ได้เสนอร่างพระราชบัญญตัปิรบัปรุง

กระทรวง ทบวง กรม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อ

ปรับปรุงให้กฎหมายฉบบัเดิมทีม่กีารแก้ไขเพ่ิมเตมิมาแล้ว

หลายคร้ัง เหมาะสมกบักาลสมยัเป็นปัจจบุนัเพยีงฉบบัเดยีว 

และสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔
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 ในระยะเวลาต่อมา ได้มีการเสนอร่างพระราช

บญัญตัจิดัตัง้กระทรวงแรงงานขึน้ อนัเป็นผลสบืเนือ่งจาก

เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประเทศไทย 

มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในภาคอตุสาหกรรม ท�าให้อตัราก�าลงัของเจ้าหน้าที่

กรมแรงงานทีมี่อยูไ่ม่เพยีงพอทีจ่ะด�าเนนิงานเพือ่บริการให้

แก่ลกูจ้างและนายจ้างได้อย่างทัว่ถงึ ประกอบกับเหตุผล

ทางด้านต่างประเทศ ซึ่งประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ได้ให้

ความส�าคัญกับปัญหาในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยตั้ง

กระทรวงแรงงานขึ้นเพื่อรองรับปัญหาด้านนี้โดยเฉพาะ 

ท�าให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสถานภาพ

ของหน่วยงานด�าเนินงานด้านแรงงานของประเทศไทย

กับประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ การท่ีกรมแรงงานมีฐานะ

เป็นกรมหนึง่ในสงักดักระทรวงมหาดไทย การด�าเนนิงาน

เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัญหา 

เฉพาะหน้าและเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อน ท�าให้ไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควรเกิดความล่าช้า จึงได้มีพระราช

บญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๖ จัดต้ัง

กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม ขึน้

 

การปรบัปรงุกระทรวงมหาดไทย	ช่วงที	่๗	(พ.ศ.	๒๕๓๕ 

-	๒๕๔๔)	

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการออกพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ยบุส�านักนโยบายและแผนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

ไปรวมอยูใ่นส�านกังานปลดักระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

และยุบกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งกรม

พัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ขึ้นในกระทรวงมหาดไทย ให้ท�าหน้าท่ีกรมแรงงาน  

เพือ่ให้การปฏบิตัริาชการเกดิความคล่องตวั มปีระสทิธภิาพ 

และเหมาะสมกับสภาพงานในปัจจุบัน

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยการน�า

ของนายอานันท์ ปันยารชุน ประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑๐ กรม และจดัตัง้กระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม โดยให้กรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน การประชาสงเคราะห์ และกรมสวัสดิการและ

คุม้ครองแรงงาน ไปสงักดักระทรวงแรงงานและสวสัดกิาร

สังคม โดยมีเหตุผลว่าเป็นการสมควรจัดตั้งกระทรวง

แรงงานและสวสัดกิารสงัคมขึน้ โดยมหีน้าที ่ความรบัผิดชอบ

ในการบริหารด ้านแรงงาน เพื่อให้การจัดหางาน  

การประชาสงเคราะห์ การพฒันาฝีมอืแรงงาน การสวสัดกิาร

และคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคม เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

โดยรวมส่วนราชการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ

บริหารด้านแรงงานส�านักงานประกันสังคม และกรม

ประชาสงเคราะห์ จัดต้ังเป็นกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม 

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยการน�า

ของนายชวน หลีกภัย ประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๓๗ 

ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑๐ กรม และเปล่ียนชื่อ 

ส�านักผังเมืองเป็นกรมการผังเมือง โดยมีเหตุผลว่าส�านัก

ผังเมืองเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน มีหน้าที่  

รับผิดชอบในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางและการจัด

ท�าผังเมือง ดังนั้น เพ่ือให้ชื่อของราชการถกูต้องตรงกับ

ลักษณะงานและฐานะที่แท้จริง สมควรเปลี่ยนชื่อส�านัก

ผงัเมอืงเป็นกรมการผงัเมอืง 

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีโดย 

นายชวน หลกีภยั เป็นนายกรฐัมนตร ีกระทรวงมหาดไทย

ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๙ กรม ตามพระราชกฤษฎกีา 
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โอนกรมต�ารวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดต้ังเป็น

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ และส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาตเิป็นส่วนราชการมฐีานะเป็นกรม ไม่สังกดั

ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยให้อยู่ใน

บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการรักษา

ความมั่นคงภายในส่วนที่ เกี่ยวกับการป้องกันและ 

ปราบปราม อาชญากรรม การตระเวนชายแดน การรกัษา

ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน

และอ�านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมาย และ 

ให้อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

การปรบัปรงุกระทรวงมหาดไทย	ช่วงที	่๘	(พ.ศ.	๒๕๔๕	

–	๒๕๕๕)	กระทรวงมหาดไทยในยคุปฏริปูระบบราชการ 

(ปี พ.ศ. ๒๕๔๕) สืบเนื่องจากรัฐบาล (พ.ต.ท.ทักษิณ  

ชนิวัตร เป็นนายกรฐัมนตรี) ไดแ้ถลงนโยบายตอ่สภาเมือ่

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส�าคัญ

ประการหนึ่ง คือ การปฏิรูประบบราชการ เนื่องจากได้

พจิารณาแล้วเหน็ว่าระบบราชการเป็นกลไกท่ีมคีวามส�าคญั 

ต่อการด�ารงอยูข่องรฐั และช่วยพฒันาประเทศให้มคีวาม

เจรญิก้าวหน้า โดยรฐับาลก�าหนดให้มกีารด�าเนนิการอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง เพราะกลไกการบริหารราชการที่มี

ประสิทธิภาพจะเอือ้อ�านวยต่อการพฒันาประเทศ ช่วยให้

ประเทศมคีวามเข้มแขง็ มศีกัยภาพในการแข่งขัน สามารถ

ทีจ่ะต่อสูก้บัสภาวะแวดล้อมทางการเมอืง เศรษฐกจิ และ

สังคม ซึ่งเป็นปัญหารุมเร้าในเวทีในขณะนั้น โดยมี

วัตถุประสงค์ของการปฏิรูประบบราชการที่ส�าคัญ ดังนี้

 ๑. เพื่อให้ระบบราชการไทยสามารถปรับตัวให้

สอดคล ้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก 

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถแข่งขันกับ

ประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

 ๒. เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้

อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้กรอบเงื่อนไขของสภาวะ

วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ

 ๓. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานของภาค

ราชการให้สามารถวิเคราะห์ถึงความคุ้มทุนและวัดผล

สัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานได้อย่างชัดเจน

 ๔. เพือ่เสรมิสร้างระบบราชการให้มคีวามเข้มแขง็ 

มีความโปร่งใสในการด�าเนินการ และสนองตอบความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 ๕. เพือ่เสรมิสร้างสมรรถนะของระบบราชการให้

มคีวามเข้มแขง็ส�าหรบัใช้เป็นกลไกในการบรหิารงานของ

รฐัในการบรหิารประเทศควบคูไ่ปพร้อมกบัมาตรการด้าน

อื่น ๆ ของรัฐบาล

 ขอบเขตของการปฏริปูระบบราชการจะครอบคลมุ 

ในหลายเร่ืองด้วยกัน นับต้ังแต่ หนึ่ง การปรับปรุง

โครงสร้างให้กะทัดรัด ภารกิจชัดเจน ลดบทบาทภาครัฐ 

ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรมหาชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน สอง	การพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการ พัฒนาจริยธรรม และความรับผิดชอบของ

ข้าราชการ สาม การลดความซ�า้ซ้อน ลดขัน้ตอน ป้องกัน

การทุจริต สี่ ปรับระบบงบประมาณ และตรวจสอบ

ประเมินผลทุกระดับ และห้า การปรับปรุงค่าตอบแทน 

สวัสดิการ และเพิ่มแรงจูงใจข้าราชการ

 ส�าหรับกลยุทธ์ในการด�าเนินการปฏิรูประบบ

ราชการในครัง้นัน้ คณะรฐัมนตรไีด้มมีติให้ด�าเนนิกลยทุธ์ 

คือ การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร ้าง 

ส่วนราชการและระเบียบราชการฝ่ายบริหาร โดยมุ่งหมาย

ให้การปรบัโครงสร้างกระทรวง มผีลตัง้แต่ตลุาคม ๒๕๔๕ 

โดยโครงสร้างดังกล่าวมลัีกษณะส�าคญัคอื ๒๐ กระทรวง 

แต่ละกระทรวงมีปลัดกระทรวง และรองปลัดกระทรวง 
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(ไม่มีทบวง) แต่ละกระทรวงมีกรมและเป็นนิติบุคคล  

แบ่งกลุ่มภารกิจในกระทรวง แต่ละกลุ่มภารกิจประกอบด้วย 

๑ - ๓ กรมที่เกี่ยวข้องกัน มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ดูแล

 ส�าหรับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซ่ึงเป็น

ส่วนราชการท่ีได้รับผลกระทบจากรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และการปฏริปูระบบราชการ

ในครัง้นัน้ กล่าวคอื การทีร่ฐัต้องด�าเนินการให้มีการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยให้ความเป็น

อสิระแก่ท้องถิน่ในการปกครองตนเอง (autonomy) มใิช่

อิสระสิ้นเชิง (independence) ส่งผลให้กระทรวง

มหาดไทยต้องมกีารถ่ายโอนภารกจิบางส่วนไปให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้มกีารปรบัเปลีย่นภารกจิทีห่มด

ความจ�าเป็น และเสรมิสร้างภารกจิใหม่ ซึ่งจากการประชุม

เชิงปฏิบตักิารระดบับรหิารหลายครัง้ได้มมีตใิห้กระทรวง

มหาดไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่รัฐจ�าเป็นต้องด�าเนินการ กลุ่มที ่

๑๑ (จากทั้งหมด ๑๑ กลุ่ม) โดยมีภารกิจในการก�าหนด

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ การรักษาอธิปไตย  

การจัดระเบยีบสงัคม และอ�านวยความยตุธิรรม การเสรมิ

สร้างความสงบสุขของสังคม ตลอดจนการส่งเสริมความ

เข้มแข็งของสังคม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่งคั่ง และ

ประเทศชาตมิคีวามมัน่คง (กลุม่ภารกจิกลุม่นีม้หีน่วยงาน

รับผิดชอบ ๓ หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ) โดย

ใช้กรอบแนวคิดห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain) เป็น 

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ระบบงาน และโครงสร้าง

ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรายละเอียดของ value 

chain ดังนี้

  “เสรมิสร้างความสงบสขุในสงัคม ความมัน่คง

ภายใน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มคีวาม

เข้มแขง็ สามารถปกครองตนเองได้ และเป็นส่วนหนึง่ของ

การสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน รวมทัง้เสรมิสร้างวงจร

เศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื” ทัง้นี ้เพือ่ก่อให้เกดิสงัคมทีส่งบสขุ

  ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิรูประบบราชการใน

ส่วนของกระทรวงมหาดไทยประกอบด้วย ๒ ส่วนหลักๆ 

ได้แก่ 

	 ก.	 การบริหารราชการส่วนกลางที่ต้องมีการ 

ตัดโอน ยุบเลิก ปรับเปลี่ยนภารกิจ ในการปฏิรูประบบ

ราชการ มกีารปรับเปล่ียนภารกจิของกระทรวงมหาดไทย 

ดังนี้

	 	 ๑)	โอนภารกิจไปกระทรวงอื่น คือ 

   โอนงานไปทั้งกรม/หน่วยงาน

   กรมราชทัณฑ์ ไป กระทรวงยุติธรรม

   การทางพเิศษแห่งประเทศไทย ไป กระทรวง

คมนาคม

   การเคหะแห่งชาติ ไป กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์



106 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

โอนงานบางส่วนไปยังกระทรวงอื่น

ภารกิจ จากกรม โอนไป

- งานก่อสร้างทาง
- งานก่อสร้างสะพาน

กรมโยธาธิการ
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท

กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม

- งานควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ
กิจการไฟฟ้าและสัมปทาน

กรมโยธาธิการ กระทรวงพลังงาน

- งานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน
- งานส่งเสริมอาชีพและรายได้
- งานพัฒนาเยาวชนชนบท

กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

- งานคณะกรรมการจัดที่ดิน
- งานน�้าสะอาด, น�้าผิวดิน
- งานพัฒนาแหล่งน�้า

กรมที่ดิน
กรมโยธาธิการ
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- การประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สิน กรมที่ดิน กระทรวงการคลัง

- การออกใบอนุญาตของโรงฆ่าสัตว์ กรมการปกครอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 ๒)	กระทรวงมหาดไทยรับโอนภารกิจจากกระทรวงอื่น	

ภารกิจ จากกรม โอนไป

- งานป้องกันอุบัติภัย ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

อุบัติภัยแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี

กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

- งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม

กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

	 ๓)	โอนงานภายในกระทรวง

ภารกิจ จากกรม โอนไป

- งานก�ากับ ดูแล ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- ส�านักงานบริหารส่วนท้องถิ่น
- ส�านักบริหารศึกษาท้องถิ่น
- กองราชการส่วนต�าบล (ส่วนราชการ

ภายใน) กรมการปกครอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
กรมการปกครอง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



107๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

ภารกิจ จากกรม โอนไป

- งานปฏิบัติการด้านการข่าว กองข่าว
ส�านักงานปลัดกระทรวง

กรมการปกครอง

- งานปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการผู้อพยพ
และความมั่นคงชายแดน

กองการต่างประเทศ
ส�านักงานปลัดกระทรวง

กรมการปกครอง

- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ส�านักบริหารการปกครองท้องที่  
กรมการปกครอง

กรมการพัฒนาชุมชน

- งานบริการด้านช่างพื้นฐาน ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน 
เขต ๑-๙ 
กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

- งานพัฒนาบุคลากร *เฉพาะงาน
พัฒนาข้าราชการระดับสูง

- กรมการปกครอง ส�านักงานปลัดกระทรวง

 ๔)	ภารกิจกระทรวงมหาดไทยที่ยุบเลิก

ภารกิจ หน่วยสังกัดเดิม

-  งานควบคุม ก�ากับ ดูแล การประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมและวิชาชีพสถาปัตยกรรม

  ส�านักงานปลัดกระทรวง

- งานส่งเสริมอาชีพ งานแหล่งน�้า ราชการจัดท�าระบบ

ในระดับท้องที่

  กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท

 

	 ข. การบริหารราชการส่วนภูมิภาคซึ่งมีการจัด

ระบบการบริหารงานส่วนภูมิภาคแนวใหม่ เป็นการจัด 

รูปแบบการบริหารงานของจังหวัดแบบบูรณาการ ให ้

ดูแลรับผิดชอบงานในระดับพื้นที่ (area base) โดย 

ค�านงึถงึความต้องการของประชาชนและลกัษณะเฉพาะ

ของปัญหาในแต่ละพื้นท่ีโดยบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ 

ผลักดันให้การด�าเนินการสามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและการพัฒนาจังหวัดนั้นให้เป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ มีแนวทางการด�าเนินการ

โดยให้การบริหารงานภายในจังหวัด ให้ผู ้ว่าราชการ

จงัหวดับรูณาการ เป็นผูบ้รหิารและก�ากบัดแูลงานทัง้หมด

ในจังหวัด (area manager) จังหวัดมีสภาพเป็น 

หน่วยงานระดับกรม ได้รบัการมอบอ�านาจจากส่วนกลาง

มากกว่าเดิม  

   การจัดองค์กรของกระทรวงมหาดไทย  

ตามท่ีกล่าวถึงมาท้ังหมดเป็นองค์กรท่ีเป็นส่วนราชการ 

ทั้งสิ้น แต่เนื่องจากภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

ครอบคลมุถงึกจิการด้านสาธารณปูโภค สาธารณปูการด้วย 

จึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

อีก ๗ หน่วยงาน คือ
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 ๑. การไฟฟ้านครหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  

๑ สิงหาคม ๒๕๐๑ ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้า

นครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑

 ๒. การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค จดัตัง้ขึน้ตามพระราช

บัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓

 ๓. องค ์การตลาด เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง 

องค์การตลาด พ.ศ. ๒๔๙๖ เมื่อแรกตั้งสังกัดกรม

ประชาสงเคราะห์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้โอนไปสังกัด 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ต่อมาเมื่อวันที่  

๒๔ มกราคม ๒๕๐๕ จงึโอนมาสงักดักระทรวงมหาดไทย

 ๔. การประปานครหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  

๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๐ ตามพระราชบัญญัติการประปา

นครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐

 ๕. การทางพเิศษแห่งประเทศไทย จดัต้ังข้ึนตาม

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันท่ี ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๕

 ๖. การเคหะแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ ตามประกาศของ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 

๓๑๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 

 ๗. การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งเมื่อวันที่  

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ตามพระราชบัญญัติ การประปา 

ส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒

 ในปี ๒๕๔๕ ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ

บริหาร และอ�านาจหน้าที่ของราชการให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 

๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให ้

สอดคล้องกับการโอนอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

กระทรวงมหาดไทย โดยให้โอนกจิการบรหิาร และอ�านาจ

หน้าที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไปอยู่ภายใต้

กระทรวงคมนาคม และการเคหะแห่งชาติให้ไปอยู่ภายใต้

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์  

ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕

 ปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการของกระทรวง

มหาดไทยตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกเป็น ๘ กรม คอื ส�านกังานรฐัมนตรี 

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง  

กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย นอกจากส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย ๘ กรม ดังกล่าวแล้ว ยงัมรีฐัวสิาหกจิ

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อีก ๕ รัฐวิสาหกิจ คือ  

การประปานครหลวง การประปาส่วนภมูภิาค การไฟฟ้า

นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองค์การตลาด 
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 โครงสรางการแบงสวนราชการของกระทรวงมหาดไทย 

                                                          
 

                     
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ฝายบริหาร 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหนากลุมภารกจิ 

ดานกิจการความม่ันคงภายใน 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหนากลุมภารกจิ 

ดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหนากลุมภารกจิ 

ดานพัฒนาชุมชนและสงเสริม 

การปกครองทองถ่ิน 

สํานักงานรัฐมนตร ี

ราชการสวนภมิูภาค 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมการปกครอง 

กรมท่ีดิน 

กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สํานักงานปลัดกระทรวง 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการตลาด 

การไฟฟานครหลวง 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

การประปานครหลวง 

การประปาสวนภูมิภาค 
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ตารางเปรียบเทียบอำานาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย

ตามกฎหมายสำาคัญบางฉบับ	พ.ศ.	๒๔๓๕	–	๒๕๕๕

พ.ศ. อำานาจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ กฎหมายหลัก

๒๔๓๕-๒๔๗๕
(สมัย

สมบูรณาญา
สิทธิราชย์)

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
มีหน้าที่ รักษาการ...เพื่อที่จะ
บ�ารุงรักษาความสงบเรียบร้อย
และให้ความเจริญในเมืองต่างๆ

๑. กรมมหาดไทยกลาง
๒. กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ
๓. กรมพล�าภัง
๔. กรมส�ารวจ
๕. กรมปลัดบัญชี
๖. กรมทะเบียน
๗. กรมต�ารวจภูธร
๘. กรมต�ารวจภูบาล
๙. กรมพยาบาล
๑๐. กรมป่าไม้
๑๑. กรมราชโลหกิจภูมิวิทยา
๑๒. กรมสรรพากรนอก
๑๓. กรมสาธารณสุข
๑๔. กรมอัยการ
๑๕. กรมบัญชาการกระทรวงมหาดไทย
๑๖. กรมนคราทร

ประกาศจั ด เ ป็นหน้ าที่  
ระหวา่งกระทรวงมหาดไทย 
กั บ ก ร ะทร ว งกล า โหม 
(พ.ศ. ๒๔๓๗)
หมายเหตุ
การแบง่สว่นราชการในสมยั
สมบูรณาญาสิทธิ ราชย์  
จะเป็นไปตาม
พระบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว

๒๔๗๖
 (สมัย

ประชาธิปไตย)

กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ใน
การปกครอง รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในราชอาณาจักร
และบริหารการสาธารณสุข 

๑. กรมเลขานุการรัฐมนตรี
๒. กรมปลัด
๓. กรมมหาดไทย
๔. กรมสาธารณสุข
๕. กรมต�ารวจ
๖. กรมอัยการ
๗. กรมนคราทร
๘. กรมราชทัณฑ์
๙. สภาการแพทย์ 
๑๐. สภาการสาธารณสุข 

พ.ร.บ.จัดตั้งกระทรวงและ
กรม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๒๔๘๔ กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจ
และหน้าที่เกี่ยวกับการ รักษา
ความสงบเรียบร้อย ภายในราช
อาณาจักร การปกครองท้องท่ี 
และการประชาสงเคราะห์ 

๑. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. กรมปลัดกระทรวง
๓. กรมต�ารวจ
๔. กรมที่ดิน
๕. กรมประชาสงเคราะห์
๖. กรมมหาดไทย
๗. กรมโยธาเทศบาล
๘. กรมราชทัณฑ์
๙. กรมสาธารณสุข
๑๐. กรมอัยการ 

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๘๔
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พ.ศ. อำานาจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ กฎหมายหลัก

๒๔๘๗ กระทรวงมหาดไทยมอี�านาจและ
หน้าที่เกี่ยวกับการ รักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย ภายในราชอาณาจกัร
การสาธารณูปการ การปกครอง
ท้องที่ การประชาสงเคราะห์ 
และการป้องกันภัยทางอากาศ 

๑. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. ส�านักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมต�ารวจ
๔. กรมที่ดิน
๕. กรมประชาสงเคราะห์
๖. กรมป้องกันภัยทางอากาศ
๗. กรมมหาดไทย
๘. กรมโยธาเทศบาล
๙. กรมราชทัณฑ์
๑๐. กรมอัยการ 

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๘๗

๒๔๙๖ กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจ
และหน้าที่เกี่ยวกับปกครอง
ท้องที่ บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข 
ป้องกันสาธารณภัย และ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน 

๑. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. ส�านักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมต�ารวจ
๔. กรมที่ดิน
๕. กรมประชาสงเคราะห์
๖. กรมป้องกันสาธารณภัย
๗. กรมมหาดไทย
๘. กรมโยธาเทศบาล
๙. กรมราชทัณฑ์
๑๐. กรมอัยการ 

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๕๐๖ กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจ
และหน้าที่ เกี่ ยวกับปกครอง
ท้องที่  บ�าบัดทุกข์  บ�า รุงสุข
ป้ อ ง กั น ส า ธ า ร ณ ภั ย  แ ล ะ
รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ เรี ย บ ร้ อ ย
ของประชาชน 

๑. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. ส�านักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมการปกครอง
๔. กรมการพัฒนาชุมชน
๕. กรมต�ารวจ
๖. กรมที่ดิน
๗. กรมประชาสงเคราะห์
๘. กรมโยธาเทศบาล
๙. กรมราชทัณฑ์
๑๐. กรมอัยการ 
๑๑. ส�านักผังเมือง

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๐๖

๒๕๑๕ กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจ
หน้าทีเ่กีย่วกบัการปกครองทอ้งท่ี 
บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข การพัฒนา
ชนบทและชุมชน การส่งเสริม
การศึกษา และการประกอบ
อาชีพ การส่งเสริมและคุ้มครอง 
การใช้แรงงาน การรักษาความ 
สงบเรียบร้อยของประชาชน 
การปอ้งกนัสาธารณภยั การผงัเมอืง

๑. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. ส�านักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมการปกครอง
๔. กรมการพัฒนาชุมชน
๕. กรมต�ารวจ
๖. กรมที่ดิน
๗. กรมประชาสงเคราะห์
๘. กรมโยธาเทศบาล
๙. กรมราชทัณฑ์

ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๑๕ 
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การโยธา และการราชทัณฑ์ ๑๐. กรมแรงงาน
๑๑. กรมอัยการ
๑๒. ส�านักผังเมือง
๑๓. ส�านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

๒๕๓๔ กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจ
และหน้าที่เกี่ยวกับ การบ�าบัด
ทุกข์ บ�ารุงสุข การส่งเสริมและ
พัฒนาการเมือง การปกครอง 
การปกครองท้องที่ การปกครอง
ท้องถิ่น การทะเบียนราษฎร  
การส่งเสริมการศึกษา และ 
การประกอบอาชีพ การพัฒนา
ชุมชน การรักษาความมั่นคง
ภายใน การป้องกันสาธารณภัย 
การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยของ
ประชาชน การที่ดิน การประชา 
สงเคราะห์ การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ การโยธา 
การราชทัณฑ์ การแรงงาน การ
ผังเมือง และการประกันสังคม
และการพัฒนาชนบท

๑. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. ส�านักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมการปกครอง
๔. กรมการพัฒนาชุมชน
๕. กรมต�ารวจ
๖. กรมที่ดิน
๗. กรมประชาสงเคราะห์
๘. กรมโยธาธิการ
๙. กรมราชทัณฑ์
๑๐. กรมแรงงาน
๑๑. ส�านักนโยบายและแผนมหาดไทย
๑๒. ส�านักผังเมือง
๑๓. ส�านักงานประกันสังคม
๑๔. ส�านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔

๒๕๓๕ กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจ
และหน้าที่เกี่ยวกับ การบ�าบัด
ทุกข์ บ�ารุงสุข การส่งเสริมและ
พัฒนาการเมืองการปกครอง  
การปกครองท้องที่ การปกครอง
ทอ้งถิน่ การทะเบยีนราษฎร การ 
ส่งเสรมิการศกึษาและการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาชุมชน การ
พัฒนาฝีมือแรงงาน การรักษา
ความมั่นคงภายใน การป้องกัน
สาธารณภัย การรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน 
การที่ดิน การประชาสงเคราะห์ 
การสาธารณูปโภค และการ
สาธารณูปการ การโยธา การ
ราชทัณฑ์ การสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน การผังเมือง 
การประกนัสงัคม และการพฒันา
ชนบท

๑. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. ส�านักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมการปกครอง
๔. กรมการพัฒนาชุมชน
๕. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๖. กรมต�ารวจ
๗. กรมที่ดิน
๘. กรมประชาสงเคราะห์
๙. กรมโยธาธิการ
๑๐. กรมราชทัณฑ์
๑๑. กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
๑๒. ส�านักผังเมือง
๑๓. ส�านักงานประกันสังคม
๑๔. ส�านักงานเร่งพัฒนาชนบท

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่  ๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ 
ให้ยกเลิกความใน มาตรา 
๑๙ และ มาตรา ๒๐ แห่ง 
พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔
หมายเหตุ	
- ยุบส�านักนโยบายและ
แผนมหาดไทย กระทรวง
มหาดไทยไปรวมอยู่ ใน
ส�านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงมหาดไทย
- ยุบกรมแรงงานกระทรวง
มหาดไทย จดัตัง้กรมพฒันา
ฝมีอืแรงงาน กรมสวสัดกิาร
และคุ้มครองแรงงานขึ้นใน
กระทรวงมหาดไทย ให้ท�า
หน้าที่แทนกรมแรงงาน
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๒๕๓๖ กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการบ�าบัดทุกข์ 
บ�ารุงสุข การส่งเสริมและพัฒนา 
การเมืองการปกครอง การปกครอง 
ท้องที่ การปกครองท้องถิ่น การ
ทะเบียนราษฎร การส่งเสริมการ
ศึกษาและการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาชุมชน การรักษา
ความมั่นคงภายใน การป้องกัน
สาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน การ
ที่ ดิน การสาธารณูปโภคและ
การสาธารณปูการ การโยธา การ
ราชทัณฑ์ การผังเมือง และการ
พัฒนาชนบท

๑. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. ส�านักงานปลัดกระทรวง 
๓. กรมการปกครอง
๔. กรมการพัฒนาชุมชน
๕. กรมต�ารวจ
๖. กรมที่ดิน
๗. กรมโยธาธิการ
๘. กรมราชทัณฑ์
๙. ส�านักผังเมือง
๑๐. ส�านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ.๒๕๓๖ มาตรา ๔ ให้
ยก เลิ กความในมาตรา 
๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่ง
พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔
หมายเหตุ
- จัดตั้งกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม โดย
ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การประชาสงเคราะห์และ
สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานไปสังกัดกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการ
สังคม

๒๕๓๗ กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการบ�าบัดทุกข์ 
บ� า รุ งสุ ข  การส่ ง เ ส ริมและ
พัฒนาการเมืองการปกครอง 
การปกครองท้องที่ การปกครอง
ทอ้งถิน่ การทะเบยีนราษฎร การ 
ส่ ง เส ริมการ ศึกษาและการ
ประกอบอาชพี การพฒันาชมุชน 
การพัฒนาฝมีอืแรงงาน การรักษา
ความมั่นคงภายใน การป้องกัน 
สาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน การ
ที่ดิน การสาธารณูปโภค และ
การสาธารณูปการ การโยธา
การราชทัณฑ์ การผังเมือง และ 
การพัฒนาชนบท

๑. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. ส�านักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมการปกครอง
๔. กรมการผังเมือง
๕. กรมการพัฒนาชุมชน
๖. กรมต�ารวจ
๗. กรมที่ดิน
๘. กรมโยธาธิการ
๙. กรมราชทัณฑ์
๑๐. ส�านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๓ ให้
ยกเลิกความใน มาตรา 
๒๐ แห่ง พ.ร.บ.ปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญตั ิปรับปรงุ 
กระทรวง ทบวง กรม  
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖
หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อ ส�านักผังเมือง
เป็น กรมการผังเมือง
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๒๕๔๑ กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการบ�าบัดทุกข์ 
บ� า รุ งสุ ข  การส่ ง เ ส ริมและ
พัฒนาการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องที่ การปกครอง 
ท้องถิ่น การทะเบียนราษฎร 
การส่งเสริมการศึกษาและการ
ประกอบอาชพี การพฒันาชมุชน 
การรักษาความมั่นคงภายใน  
การปอ้งกนัสาธารณภยั การรกัษา 
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
การที่ดิน การสาธารณูปโภค 
และการสาธารณูปการ การโยธา 
การราชทัณฑ์  การผั ง เมือง 
การประกนัสงัคม และการพฒันา
ชนบท โอนกรมต�ารวจไปจัดตั้ง
เป็นส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

๑. ส�านักเลขานุการรัฐมนตรี
๒. ส�านักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมการปกครอง
๔. กรมการผังเมือง
๕. กรมการพัฒนาชุมชน
๖. กรมที่ดิน
๗. กรมโยธาธิการ
๘. กรมราชทัณฑ์
๙. ส�านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

พระราชกฤษฎีกา โอนกรม
ต�ารวจ กระทรวงมหาดไทย 
ไปจัดตั้ ง เป็นส� านักงาน
ต� า รวจแห่ งชาติ  พ .ศ . 
๒๕๔๑ 
หมายเหตุ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
เป็นส่วนราชการมีฐานะ
เป็นกรม ไม่สังกัด ส�านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง โดยให้อยู่ ใน
บังคับ บัญชาของนายก
รัฐมนตรี

๒๕๔๕-ปัจจุบัน 
(๒๕๕๕)

กระทรวงมหาดไทยมอี�านาจและ
หน้าที่เกี่ยวกับ การบ�าบัดทุกข์  
บ�ารุงสุข การรักษาความสงบ 
เรียบร้อยของประชาชน การ
อ�านวยความเป็นธรรมของสังคม 
การส่งเสริมและพัฒนาการเมือง 
การปกครอง การพัฒนาการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค  
การปกครองท้องที่ การส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและการ
พัฒนาชมุชน การทะเบยีนราษฎร 
ความมั่นคงภายใน กิจการ
สาธารณภัยและการพัฒนาเมือง 
และราชการอื่นตามที่กฎหมาย
ก�าหนดให้ เป็นอ�านาจหน้าที่
ของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
มหาดไทย

๑. ส�านักงานรัฐมนตรี
๒. ส�านักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมการปกครอง
๔. กรมการพัฒนาชุมชน
๕. กรมที่ดิน
๖. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗. กรมโยธาธิการและ ผังเมือง
๘. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
มาต ร า  ๓  ใ ห้ ย ก เ ลิ ก 
พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ฉ บั บ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม 
ฉบับที่ ๒ – ฉบับที่ ๒๓ 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิ น  พ .ศ . 
๒๕๔๕
พระร าชกฤษ ฎีก า โ อน
กิจการบริหารและอ�านาจ
หน้าท่ีของส่วนราชการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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•	 สำ�นักง�นรัฐมนตรี

•	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย

•	 กรมก�รปกครอง

•	 กรมก�รพัฒน�ชุมชน

•	 กรมที่ดิน

•	 กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง

•	 กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น

•	 กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

•	 ก�รไฟฟ้�นครหลวง

•	 ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค

•	 ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค

•	 ก�รประป�นครหลวง

•	 องค์ก�รตล�ด

หน่วยง�นของกระทรวงมห�ดไทย
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คว�มเป็นม�
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที ่

๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ก�าหนดให้ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับราชการ 

ทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวงโดยให้มีภารกิจ

และอ�านาจหน้าทีร่วบรวมข้อมลูและวเิคราะห์ กลัน่กรองเรือ่งเพือ่เสนอต่อรฐัมนตร ีรวมทัง้เสนอความเหน็

ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี สนับสนุนการท�างานของรัฐมนตรีในการด�าเนินงาน 

ทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน ประสานงานตอบกระทู้ ชี้แจง

ญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง ด�าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 

หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ

ส�านักงานรัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ก�รแบ่งง�นและหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ
  ๑. กลุ่มง�นบริห�ร รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองเรื่องของ

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เสนอต่อรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี และหัวหน้าส�านักงานรัฐมนตรี 

งานประสานกบัส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องในการหาข้อมลูและข้อเทจ็จรงิ งานสารบรรณ งานธรุการ งาน

บริหารงานบุคคล งานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานงบประมาณ งานอาวุธปืนและวัตถุระเบิด งานการข่าว

และชนกลุ่มน้อย งานเกี่ยวกับสัญชาติและบุคคลต่างด้าว การตรวจพิจารณาร่างค�ากล่าว ค�าขวัญสาร 

และการขออนุญาตสลักนามของรัฐมนตรีลงบนถ้วยรางวัล การประสานงานจัดท�าก�าหนดการ 

เดินทางไปราชการ งานรายงานเหตุการณ์ และผลการด�าเนินงานตามค�าสั่งของรัฐมนตรี เลขานุการ

รัฐมนตรี และหัวหน้าส�านักงานรัฐมนตรี ตลอดจนงานซ่ึงไม่ได้ระบุว่าเป็นงานของฝ่ายใดโดยเฉพาะ 

และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

  ๒. กลุ่มง�นก�รเมือง รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองเรื่องของ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีเสนอรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาลงนามเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี งานเตรียม

การส�าหรับการประชุมรัฐสภา การประชุมวุฒิสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุม 

สำ�นักง�นรัฐมนตรี
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คณะรฐัมนตร ีการประชมุกระทรวง และการประชมุอืน่ๆ 

ที่รัฐมนตรีเป็นประธานหรือเป็นกรรมการ งานเตรียมข้อมูล

ค�าอภปิรายต่างๆ การตอบกระทู้ต่างๆ ในสงักดักระทรวง

มหาดไทย และการจดัวาระงานประจ�าวนั การนดัหมายงาน 

การด�าเนินงานตามนโยบายตลอดจนการวิเคราะห ์

และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค

และเสนอมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ในการบรหิารงานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกระทรวง

มหาดไทย งาน CABNET และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย

  ๓.  กลุ่มงานร้องทุกข์  รับผิดชอบเกี่ยวกับการับเรื่องร้องทุกข์และขอความ 
เป็นธรรมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  บันทึกปากคําผู้ร้องทุกข ์ 
ดําเนินการตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ  กอ่นที่จะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ
เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติ งานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าตอบแทนอสังหาริมทรัพย์  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย  และงานอื่นๆ ทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย 

****************************** 
 
 

โครงสร้าง 
 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย 

เลขานุการรัฐมนตรี/ 
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตร ี

หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตร ี

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหาร 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
การเมือง 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
ร้องทุกข ์

 ๓. กลุม่ง�นร้องทกุข์ รบัผดิชอบเกีย่วกบัการรบั

เร่ืองร้องทุกข์และขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

มหาดไทย บนัทกึปากค�าผูร้้องทกุข์ ด�าเนนิการตรวจสอบ

กลัน่กรองเรือ่งราวร้องทุกข์ต่างๆ ก่อนท่ีจะเสนอหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องหรือเสนอรัฐมนตรีเพ่ือส่ังการเร่งรัดติดตาม 

ผลการปฏิบัติ งานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าตอบแทน

อสังหาริมทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 

และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โครงสร้�งสำ�นักง�นรัฐมนตรี
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คว�มเป็นม�
 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีวิวัฒนาการมาต้ังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๕ แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ นบัแต่ได้มพีระบรมราชโองการประกาศ
แต่งตั้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยจัดสรรอ�านาจและหน้าที่ความ 
รบัผดิชอบของกระทรวงให้เป็นสดัส่วน ต่อมาเมือ่ประเทศไทยได้เปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ก็ได้มีการ
ปรบัปรงุระเบยีบบรหิาราชการของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมและความ
จ�าเป็นในขณะนั้นมากขึ้น โดยมีพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๗๖ กระทรวง
มหาดไทยแบ่งส่วนราชการดังนี้
 ๑. กรมเลขานุการรัฐมนตรี
 ๒. กรมปลัด
 ๓. กรมมหาดไทย
 ๔. กรมสาธารณสุข
 ๕. กรมต�ารวจ
 ๖. กรมอัยการ
 ๗. กรมนคราทร
 ๘. กรมราชทัณฑ์
 ๙. สภาการแพทย์ 
 ๑๐. สภาการสาธารณสุข

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย
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 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๗๖ กระทรวงมหาดไทยแบ่งส่วน
ราชการดังนี้
 ๑. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 ๒. ส�านักงานปลัดกระทรวง

 ๓. กรมต�ารวจ
 ๔. กรมมหาดไทย
 ๕. กรมโยธาเทศบาล
 ๖. กรมราชทัณฑ์
 ๗. กรมสาธารณสุข
 ๘. กรมอัยการ

 จงึนบัได้ว่าส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทยได้
ตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบนั โดยมีการจดัส่วนราชการในขณะนัน้ตามพระราช
กฤษฎีกาการจัดวางระเบียบราชการส�านักงานและกรม 
ในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็น ๓ กองคอื กองกลาง 

กองคลงั และกองทีป่รกึษา ต่อมาภายหลงัในปี พ.ศ . ๒๕๑๕ 
ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๙ ลงวันที่  
๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ได้โอนอ�านาจหน้าท่ีราชการ 
ทีเ่กีย่วกบักองแผนงานและหน่วยงานทีป่รกึษากระทรวง
มหาดไทย ให้เป็นของส�านักนโยบายและแผนมหาดไทย
ต้ังเป็นกรมใหม่ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใน
ปัจจุบันจึงมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ�าทั่วไปของ
กระทรวง และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมไิด้ก�าหนดให้เป็น
หน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
โดยเฉพาะ

ก�รแบ่งส่วนร�ชก�ร
 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แบ่งส่วน
ราชการตามพระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการส�านกังาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
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ผังก�รแบ่งส่วนร�ชก�รสำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย

ภ�รกิจหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ
 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจ

หน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบาย

ของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร 

และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง การรักษาความ

มั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและอ�านวย

ความเป็นธรรม และส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร

ราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผล

สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีบทบาทใน  

๒ รูปแบบ คือ

 ๑. บทบ�ทของฝ่�ยปฏิบัติก�ร ส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย มฐีานะเช่นเดยีวกนักบักรมต่างๆ ซึง่

จะต้องปฏิบัติจัดท�าราชการประจ�าที่กฎหมายก�าหนด 

หรอืงานนโยบายทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี 

เช่น งานการบริหารบุคคล งานการเงินและการคลัง  

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯลฯ โดยมี

ส�านัก/กองต่างๆ เป็นผู้รับไปปฏิบัติ มีสายการบังคับ

บัญชาลดหลั่นกันมีการแบ่งเป็นฝ่ายเป็นงาน นอกจากนี้

ยังมีสายการบังคับบัญชาลงไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ว่า-

ราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารงานของจังหวัดต่างๆ ทั่ว 

ราชอาณาจักรด้วย

 ๒. บทบ�ทของฝ่�ยช่วยอำ�นวยก�ร ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ 

กล่ันกรองและให้ค�าปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลระดับสูงของกระทรวงฯ การ

รวบรวมและติดตามแผนงานของกรมต่างๆ เป็นศูนย์

ประสานงานระหว่างกรมต่างๆ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจใน

สังกัด เป ็นศูนย ์กลั่นกรองงานของปลัดกระทรวง

มหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองกลาง กองการเจาหนาที่ กองการตางประเทศ กองคลัง 

กองสารนิเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ      

และการสื่อสาร 

สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักกฎหมาย 

สํานักงาน ก.ถ. สํานักนโยบายและแผน   สํานักพัฒนาและสงเสริม
การบริหาราชการจังหวัด

     

ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

สํานักงานจังหวัด ๗๖ จังหวัด 

สํานักตรวจราชการและ

เรื่องราวรองทุกข 

กลุมตรวจสอบภายใน 
กลุมพัฒนาระบบ

ราหิรบ          
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 นอกจ�กนีย้งัทำ�หน้�ทีเ่ป็นศนูย์บรหิ�รร�ชก�ร

ของกระทรวงมห�ดไทยดังนี้

 ๑. เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการประจ�า

ทั่วไปของกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากกระทรวง

มหาดไทยมอี�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการบ�าบดัทกุข์  บ�ารุงสุข 

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ�านวย

ความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนา 

การเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วน

ภมูภิาค การปกครองท้องที ่การส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่

และพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคง 

ภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง อ�านาจ

หน้าที่ดังกล่าวของกระทรวงมหาดไทยกว้างขวางและมี

ปริมาณงานที่จะต้องรับผิดชอบปฏิบัติจัดท�าเป็นจ�านวน

มากมหาศาล งานเหล่านี้แม้ได้กระจายให้กรมต่างๆ ที่

มีหน้าที่เฉพาะอย่าง เป็นผู้ท�าและรับผิดชอบแล้วก็ตาม 

แต่การประสานงานในเรื่องส�าคัญๆ ยังต้องคงเป็นหน้าที่

ของส�านักงานปลัดกระทรวงอยู่ นอกจากนี้ การติดต่อ

ประสานงานกบัส่วนราชการระดบักระทรวงอืน่ๆ จะต้อง

ผ่านทางส�านักงานปลัดกระทรวงตามระเบียบงาน 

สารบรรณ โดยมปีลดักระทรวงมหาดไทยเป็นผูล้งนามใน

หนังสือราชการของกรมต่างๆ ที่ท�าในนามของกระทรวง

มหาดไทย ส�านกังานปลดักระทรวงจงึเป็นศนูย์กลางการ

บริหารราชการประจ�าทั่วไปของกระทรวงมหาดไทย

 ๒. เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติราชการอันเป็น

งานนโยบายของรัฐบาลท่ีมอบหมายให ้กระทรวง

มหาดไทย โดยเหตุที่อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ

กระทรวงมหาดไทยที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง รัฐบาลจึงมัก

มอบหมายงานนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการบ�าบัดทุกข์ 

บ�ารุงสุขของราษฎร ให้กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติจัดท�า

และมีหลายกรณีที่งานนโยบายดังกล่าวมิได้เป็นหน้าที่

ของกรมใดกรมหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทยจึงต้องเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงาน

ประเภทนี้อยู่เสมอ และถึงแม้ว่างานนโยบายของรัฐบาล

ที่ได้รับมอบหมายให้กรมที่มีหน้าที่เฉพาะรับไปปฏิบัติ

แล้วก็ตาม แต่เพ่ือให้งานนโยบายซ่ึงมีความส�าคัญนั้นๆ 

ส�าเร็จลุล่วงได้ผลสมควรตามต้องการ ส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทยจะต้องเข้าไปมส่ีวนในการก�ากบั ดแูล

เร่งรัดติดตามผลงานดังกล่าวแทบทุกเรื่องอยู่โดยตลอด 

เช่น งานพัฒนาตามพระราชด�าริ เป็นต้น

 ๓. เป็นศูนย์กลางในการกลั่นกรองงานของปลัด

กระทรวงและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย งานทกุ

เรื่องไม่ว่าจะเป็นของกรมใดในสังกัด ถ้ามีกฎหมายและ

ระเบียบแบบแผนก�าหนดว่า ปลัดกระทรวง และ หรือ

รัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ หรืออนุมัติ หรือลงนาม 

นั้นๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองในด้าน

หลักการ เหตุผล ระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ

จากกองต่างๆ ในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ๔. เป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการส่วน

ภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๕๔ ก�าหนดให้จังหวัดหนึ่งมี 

ผูว่้าราชการจงัหวดัคนหนึง่ เป็นผูร้บันโยบายและค�าสัง่จาก

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่

และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดา

ข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วน

ภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัด

และอ�าเภอ และในข้อ ๖๐ ให้มีส�านักงานจังหวัดเพื่อท�า

หน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนา

จังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหน้าส�านักงานจังหวัดเป็น 

ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของส�านกังานจงัหวดั เมือ่ผูว่้าราชการจงัหวดัและ

หัวหน้าส�านักงานจังหวัดสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย ในฐานะ “กระทรวง” ส�านกังานปลัดกระทรวง

มหาดไทยจึงเป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการส่วน

ภูมิภาคด้วย
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คว�มเป็นม�

ยุคแรกตั้ง

 ประวตัขิองกรมการปกครองนัน้ มคีวามเกีย่วกนักบัการจัดรูปแบบการปกครองของไทยตัง้แต่

ในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถกล่าวถึงได้เป็นล�าดับ ดังนี้

 สมยัสโุขทยั (พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๘๙๔) ประเทศไทยได้จัดรูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครอง

ลูกมพี่อบา้นเป็นผู้ปกครองหมู่บ้าน หลายหมู่บ้านอยู่ในปกครองของพ่อเมือง หลายเมืองเป็นประเทศ

อยู่ในปกครองของพ่อขุนเมืองหรือพระเจ้าแผ่นดิน มีข้าราชการเรียกว่าลูกขุน ซึ่งในสมัยนั้นยังมิได้มี

การแบ่งแยกหน้าทีข่องข้าราชการ แต่ทกุคนมหีน้าทีใ่นการบ�าบดัทกุข์ บ�ารุงสุข ให้แก่ประชาชน พฒันา

และส่งเสริมอาชีพ ปกครองดูแลประชาชนตามที่พระเจ้าแผ่นดินมอบหมายภารกิจให้ด�าเนินการ

 ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนต้น (พ.ศ. ๑๘๙๔ – ๑๙๙๒) เมื่อมีการเปลี่ยนแนวความคิดจากการ

ปกครองแบบพ่อปกครองลูกมาเป็นแบบเทวสิทธิ์ ซึ่งถือว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นสมมุติเทพ ได้แบ่งการ

ปกครองออกเป็น “จตุสดมภ์” ซึ่งเป็นหลักการปกครองสี่ด้านคือ กรมเวียงหรือกรมเมือง มีขุนเวียง

หรอืขนุเมอืงเสนาบด ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาท�าหน้าทีใ่นการปกครองท้องที ่การรกัษาความสงบเรยีบร้อย

และการพิพากษาเกี่ยวกับความผิดอุกฉกรรจ์กรมวัง มีขุนวังเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชาท�าหน้าที่ 

เกี่ยวกับราชส�านักพระราชพิธีและการพิพากษาคดีเกี่ยวกับข้าราชการสนมฝ่ายในอรรถคดีทั่วไป  

กรมคลงั มขีนุคลงัเสนาบดเีป็นผู้บงัคบับญัชา ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัการเงิน การภาษอีากร การค้าขายกับ

กรมก�รปกครอง
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ต่างประเทศและพิพากษาคดีเกี่ยวกับพระราชทรัพย์  

และกรมนามีขุนนาเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา ท�าหน้าที่

เกี่ยวกับการดูแลรักษาที่หลวง การเก็บหางข้าว ค่านา 

การเกบ็รกัษาเสบยีงอาหาร และการพพิากษาคดเีกีย่วกบั

นา โค กระบือ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบการจัดรูปการปกครอง

สมัยนั้นกรมการปกครองก็คือกรมเวียง หรือกรมเมือง 

นั่นเอง

 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. ๒๓๒๕ 

– ๒๔๗๕) ตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จฬุาโลก ถงึสมยัรชักาลสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

ช่วงแรก ยังใช้รูปการปกครองแบบจตุสดมภ์ คือมี 

อัครมหาเสนาบดี ๒ ต�าแหน่ง และเสนาบดีจตุสดมภ์อีก 

๔ ต�าแหน่ง ซึง่ต่อมาได้ขยายออกเป็น ๑๒ กรม จนกระทัง่ 

พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ได้ทรงปฏิรูปการปกครองของไทย ให้มีรูปแบบเช่นเดียว

กับประเทศตะวันตก เนื่องจากการปกครองของไทย 

ตั้งแต่สมัยโบราณเป็นเรื่องพ้นสมัยเสียแล้ว หากไม่

ปรบัปรงุระเบยีบการปกครองให้ทันสมยั มเีอกภาพกอ็าจ

จะเสียเอกราชให้แก่ประเทศตะวันตกได้โดยง่าย โดย

พระองค์ทรงจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองชั้นใน  

หัวเมืองชั้นนอก และประเทศราชเสียใหม่ให้อยู่ภายใต้

พระราชอาณาจักรเดียวกัน โดยใช้การปกครองแบบมณฑล

เทศาภิบาล ได้แก่ การรวมเอาหัวเมืองตั้งแต่ ๒ เมือง 

ขึน้ไปเป็นมณฑลแล้วตัง้ข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่เป็นผูบั้ญชาการ

มณฑล เหนอืผูว่้าราชการเมอืง (จงัหวดั) มกีารจดัชัน้การ

ปกครองอ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน เป็นล�าดับการ

ปกครองลดหลัน่กนัลงมาซึง่สอดคล้องกบัการแบ่งเขตการ

ปกครองของไทยที่มีมาแต่เดิม ส�าหรับในชนบทท้องที ่

ห่างไกลเมืองหรืออ�าเภอนั้น กรมการเมืองหรือกรมการอ�าเภอ

ปกครองไม่ทั่วถึง จึงจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดย

ราษฎรเป็นผู้เลือกให้เป็นผูป้กครองในหมูบ้่านนัน้ แล้วให้

ผู้ใหญ่บ้านเลือกผู้ใหญ่บ้านคนหน่ึงในหมู่บ้านนั้นเป็น

ก�านนั เป็นผู้ปกครองต�าบล ตามพระราชบญัญติัลักษณะ

ปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึ่งเป็นกฎหมายการปกครอง

ท้องที่ฉบับแรกของไทย

 ในส่วนการจดัระเบยีบการปกครองในส่วนกลาง 

พระองค์ทรงจัดวางระเบียบการปกครองออกเป็น ๑๒ 

กระทรวง โดยยกฐานะจากกรมเป็นกระทรวงทัง้หมด โดย

กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหนึ่งจัดต้ังเมื่อวันที่ ๑ 

เมษายน ๒๔๓๕ ช่วงแรกตั้ง แบ่งเป็น ๓ กรมใหญ่ ได้แก่

 ๑.  กรมมหาดไทยกลาง รับผิดชอบงานนอกเหนือ

จากที่กรมอื่นรับผิดชอบ

 ๒.  กรมมหาดไทยฝ่ายเหนอื รบัผดิชอบงานด้าน

การปราบปรามโจรผู้ร้าย การราชทัณฑ์ และกิจการ 

เกี่ยวกับต่างประเทศ

 ๓.  กรมมหาดไทย ฝ่ายพล�าภัง รับผิดชอบงาน

ปกครองท้องที่และท้องถิน่

  จะเห็นว่า กรมมหาดไทยฝ่ายพล�าภัง ซึ่ง

เป็นต้นก�าเนดิของกรมการปกครองนัน้ ได้มกีารสถาปนา

มาพร้อมกบักระทรวงมหาดไทย มกีารเปลีย่นชือ่และการ

แบ่งส่วนราชการตามล�าดับ ดังนี้

  พ.ศ. ๒๔๕๘ กรมพล�าภัง มีส่วนราชการย่อย 

คือ กรมปกครอง และกรมฝ่ายเหนือ

  พ.ศ. ๒๔๕๙ กรมพล�าภัง มีส่วนราชการย่อย 

คือ กรมปกครอง และกรมการเมือง



124 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

  พ.ศ. ๒๔๖๐ กรมปกครอง มส่ีวนราชการย่อย 

คือ กรมปกครองท้องที่ และแผนกการเมือง

  พ.ศ. ๒๔๖๑ กรมการปกครอง แบ่งส่วนราชการ 

เป็น ๒ แผนก คือแผนกปกครอง และแผนกการเมือง

  พ.ศ. ๒๔๖๖ กรมพล�าภัง มีส่วนราชการย่อย 

คือ กรมปกครอง และกรมการเมือง

  พ.ศ. ๒๔๖๗ กรมพล�าภัง มีส่วนราชการย่อย 

คือ กรมภายใน กรมภายนอก และกรมทะเบียน

  พ.ศ. ๒๔๖๙ กรมพล�าภัง มีส่วนราชการย่อย 

คือ กรมปกครอง กรมทะเบียน และแผนกราชทัณฑ์

  พ.ศ. ๒๔๗๓ กรมพล�าภัง มีส่วนราชการย่อย 

คือ กรมปกครอง กรมทะเบียน กรมการเมืองและแผนก

ราชทัณฑ์

  พ.ศ. ๒๔๗๕ กรมพล�าภัง มีส่วนราชการย่อย 

คือ กรมปกครอง กรมการเมือง กรมเจ้าท่า และแผนก

ราชทัณฑ์

 ในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก

ระบบสมบรูณาญาสทิธริาช มาเป็นระบอบประชาธปิไตย 

แล้วกรมพล�าภังได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมมหาดไทย ในปี  

พ.ศ. ๒๔๗๖ และได้ใช้ช่ือกรมมหาดไทยตลอดมาจนถึง 

พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อ “กรมการปกครอง” 

จนถึงปัจจุบัน

 จะเห็นได้ว่าระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๗๕  

กรมมหาดไทยฝ่ายพล�าภัง (กรมการปกครอง) เป็น 

กรมหลักที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนภูมิภาค 

หรือแบบมณฑลเทศาภิบาลทั่วประเทศ (การปกครอง

แบบมณฑลเทศาภิบาล รวม ๒๑ มณฑล และเริ่มยกเลิก

การปกครองแบบมณฑลจนหมดสิ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ 

เนื่องจากเศรษฐกิจตกต�่า) 

กรมมห�ดไทย : ยคุก�รเปลีย่นแปลงก�รปกครอง พ.ศ. 

๒๔๗๕

 ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ มกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง

จากกษัตริย ์มีพระราชอ�านาจโดยสิทธิ์ขาดเป็นการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นพระประมขุ กรมมหาดไทย มหีน้าทีเ่กีย่วกับการ

ปกครองท้องที ่การเทศบาลและสขุาภบิาล การสาธารณะ 

การระงับทุกข์ บ�ารุงสุข และรักษาความสงบเรียบร้อย

ของประชาชน การงานของกรมนี้ย่อมเกี่ยวกับธุรการใน

ท้องที่โดยทั่วๆ ไป มีหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยเหลืออ�านวย

กิจการของกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ซึ่งเป็นอ�านาจ

หน้าทีข่องกรมการจงัหวดั หรอืกรมการอ�าเภอนัน้อกีด้วย

กรมมหาดไทย ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ตามพระราชกฤษฎีกา

แบ่งส่วนราชการเป็น ๕ กอง ดังนี้

 ๑. ส�านกังานเลขานกุารกรม มหีน้าทีเ่กีย่วกับการ

จรรยาบรรณ คือการรวบรวมงานประจ�าตัวของ

ข้าราชการ ซ่ึงจงัหวดัและกองต่างๆ เสนอมายงักระทรวง 

เป็นของประกอบในการปกครองความดคีวามชอบในการ

ปฏบิตัริาชการ ตรวจสอบงานการตรวจราชการเจ้าหน้าที่

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดท�างบประมาณ

ประจ�าของกรมทัง้ส่วนกลางและภมูภิาค และท�างานตาม

ค�าสั่งพิเศษของอธิบดีหรืองานลับ การออกหนังสือ

เทศาภิบาลพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและ

พิจารณาลงโทษ เก็บรักษาหนังสือของหลวง รวบรวม

หนังสือส่ังการ รับและส่งหนังสือ งานอื่นท่ีมิใช่หน้าที่

ของกองใดเฉพาะ

ส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
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 ๒. กองพล�าภงั มหีน้าทีพ่จิารณาและวางระเบยีบ

ของทางราชการ รับปรึกษาข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่

ส่วนภูมภิาคในทางปกครอง พจิารณาแต่งตัง้ ย้ายเปลีย่น 

พัก ปลด ไล่ข้าราชการทุกชั้นที่สังกัดกรมมหาดไทย ทั้ง

ส่วนกลางและภูมิภาค จัดท�าท�าเนียบข้าราชการ จัดท�า

ค�าสัง่ของกระทรวง จดัท�าท�าเนียบท้องท่ีเขตการปกครอง 

พิจารณาเรื่องบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ การลงเวลามา

ปฏิบัติราชการ การอบรมและสอบแข่งขันเพื่อเลื่อน

ต�าแหน่งต่างๆ การวางระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการ

ปกครองท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ตาม พ.ร.บ. 

ว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม 

พ.ศ. ๒๔๗๖ การส่งเสริมอาชีพราษฎร การจัดตั้ง

เปล่ียนแปลงเขตจังหวัด อ�าเภอ ต�าบลและหมู่บ้านทั่ว 

พระราชอาณาจักร ควบคุมและรักษาที่สาธารณประโยชน์ 

การกุศลสาธารณประโยชน์ การสสัดโีดยท�าความร่วมมอื

กับกระทรวงกลาโหม

 ๓. กองการต่างประเทศ มหีน้าท่ีจดัการเรือ่งและ

ปัญหาเก่ียวกบัสญัญาทางพระราชไมตรกีบันานาประเทศ 

จัดการเรื่องและจัดการเกี่ยวกับคนต่างประเทศทั้งหมด 

เรื่องเกี่ยวกับกิจการชายแดน การส่งผู ้ร้ายข้ามแดน 

และการปราบปรามผู้ร้ายตามแนวชายแดน การจัดการ

ปัญหาเก่ียวกับสญัชาต ิการแปลงสญัชาต ิการอนญุาตให้

คนต่างประเทศถือที่ดิน และกิจการของคณะข้าหลวง

ใหญ่แม่น�า้โขงอนัเกีย่วด้วยหน้าทีข่องกระทรวงมหาดไทย

 ๔. กองการทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวด้วยการ

ทะเบียนและสถิติพยากรณ์ต่างๆ การจัดท�าทะเบียน

ส�ามะโนครวัให้ถกูต้องเสมอ การจดัท�าทะเบยีนนามสกลุ 

ควบคมุวางระเบียบในการจดทะเบียนนามสกลุ พจิารณา

อนุญาตเมื่อมีผู้ขอเปลี่ยนช่ือและนามสกุล รักษาและ

แก้ไขทะเบียนนามสกุลให้ถูกต้อง ทะเบียนเกี่ยวกับ

ครอบครัวการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนต�าบล  

จัดท�าทะเบียนที่ราชพัสดุทั่วประเทศส่งไปยังกระทรวง

การคลัง จัดท�าทะเบียนเหตุภัยอันตรายประจ�าเดือน 

ทั่วประเทศ รายงานไปยังเลขาธิการรัฐมนตรี การจัดท�า

ทะเบยีนป่าช้า พจิารณาอนญุาตหรอืเลกิป่าช้าและรกัษา

ทะเบียนบ้านให้เป็นปัจจุบัน การจัดท�าทะเบียนสัตว์

พาหนะ การอนุญาตให้จับช้างป่า การสงวนพันธุ์สัตว์ป่า 

และการจัดท�าทะเบียนควบคุมคนต่างด ้าวในราช

อาณาจักร การจดทะเบียนบุริมสิทธิ ทรัพยสิทธิและ

นิติกรรมอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การจดทะเบียน

พินัยกรรม การทะเบียนมูลนิธิ ศาลเจ้า เกาะ และการ

อนุญาตการพนันต่างๆ 

 ๕. กองควบคมุเทศบาล มหีน้าทีพิ่จารณาปัญหา

เกี่ยวกับการปกครองกฎหมาย รวมทั้งการตรวจการ

ปกครองและการเงินของเทศบาลท่ีจัดต้ังข้ึน และ

พิจารณาวางระเบียบเกี่ยวกับเทศบาลโดยทั่วไป

 หลงัก�รเปลีย่นแปลงก�รปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 

– ๒๕๔๕ มีการปรับปรุงบทบาทภารกิจของกรมการ

ปกครองมาโดยตลอด แต่หน้าทีห่ลกัของกรมการปกครอง 

ก็ยังคงท�าหน้าที่ในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข การรักษา

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ส่งเสริมความเป็นอยู่

ของประชาชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 

จนกระทั่งถึงระดับท้องที่ คือ ต�าบล หมู่บ้าน 
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 กรมการปกครองมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับ การ

บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข รับผิดชอบการปกครอง และการ

บรหิารงานท้องทีใ่นส่วนภมูภิาคของจงัหวดั อ�าเภอ ต�าบล 

และหมู่บ้าน การส่งเสริมการบริหารและก�ากับดูแลการ

ปกครองท้องถิ่น การดูแลชาวเขาและชนกลุ ่มน้อย  

รวมทั้งกิจการชายแดน การพัฒนาการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ  

การรกัษาความสงบเรยีบร้อย และเสรมิสร้างความมัน่คง

ภายใน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

การป้องกนัและอนรุักษท์รพัยากรธรรมชาต ิการสืบสวน

สอบสวนคดอีาญา และอ�านวยความเป็นธรรม ด�าเนนิการ

สนับสนุนและดูแลให้ประชาชนได้รับสิทธิและเสรีภาพ

และปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย การเตรยีมพร้อมและการ

บรหิารงานในภาวะฉกุเฉนิและภาวะสงคราม การป้องกนั

ภยัฝ่ายพลเรอืน  การอาสารกัษาดนิแดน ตลอดจนกจิการ

มวลชน การพฒันาอาชพีและความเป็นอยูข่องประชาชน 

การพัฒนาชนบทและการพัฒนาเมือง การพัฒนาสังคม 

การศกึษาท้องถิน่ การพัฒนาองค์กรประชาชน การทะเบียน 

และบัตรประจ�าตัวประชาชน การอ�านวยการและ

สนบัสนนุการปฏบิติังานในหน้าทีข่องอ�าเภอ ประสานงาน 

การบริการประชาชน และงานที่ไม ่มีหน่วยงานใด 

รับผิดชอบ รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รัฐบาล 

กระทรวง กรมอื่นๆ มอบหมาย

กรมก�รปกครอง : ยุคปฏิรูปแบบร�ชก�ร พ.ศ. ๒๕๔๕

 ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๕ มกีารปฎริปูระบบราชการ 

ได้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างและภารกิจอ�านาจหน้าที่

ของหน่วยงานราชการต่างๆ ในส่วนของกรมการปกครอง 

มีการตัดโอนภารกิจด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไป

รวมกับส�านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จัดต้ังเป็น กรม

ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภยั และตัดโอนภารกจิด้าน

การสนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จดัตัง้เป็น กรม

ส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น และ มีการรับโอนงานด้าน

กจิการชายแดนและผูอ้พยพ และกจิการด้านการข่าวจาก

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ภ�รกิจ อำ�น�จหน้�ที่

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�าหนดให้กรมการ

ปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย

และความมั่นคงภายในประเทศ การอ�านวยความเป็นธรรม 

การปกครองท้องที่  การอาสารักษาดินแดน และ 

การทะเบียน เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย  

ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและให้เกิดความสงบสุข 

ในสังคมอย่างยั่งยืน
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อำ�น�จหน้�ที่ของกรมก�รปกครอง

 (๑) เสนอแนะนโยบายและจดัท�าแผน มาตรการ 

ตดิตาม และประเมนิผลด้านการรกัษาความสงบเรยีบร้อย

และความมั่นคงภายใน

 (๒) ด�าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

เรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงาน 

ฝ่ายปกครอง และอ�านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน

 (๓) ด�าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง

ภายใน งานการข่าว งานกจิการชายแดน งานควบคมุดูแล

ชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง 

งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน

 (๔) สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทุกระดับ

 (๕) ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสา

รักษาดินแดน

 (๖) ด�าเนินการพัฒนาและบริหารการปกครอง

ท้องที่ในระดับอ�าเภอ กิ่งอ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้านตาม

กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

 (๗) ด�าเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียน

ราษฎร งานบัตรประจ�าตัวประชาชน และงานทะเบียนอื่น 

รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้

ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 (๘) ด�าเนนิการพฒันาบคุลากรในด้านการรกัษา

ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

 (๙) ด�าเนินการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน  

การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน

ประเทศ

 (๑๐) อ�านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตามอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอ�าเภอ

 (๑๑) ปฏบิตัอิืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็น

อ�านาจหน้าท่ีของกรมหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะ

รัฐมนตรีมอบหมาย
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โครงสร้�งก�รแบ่งส่วนร�ชก�ร

 กรมการปกครองจัดแบ่งส่วนราชการเป็นราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีโครงสร้างตาม

กฎหมาย และโครงสร้างทางการบริหาร (ที่ปรับปรุงใหม่) ดังนี้ 

โครงสร้�งกรมก�รปกครอง
ที่ม� : กฎกระทรวงแบ่งส่วนร�ชก�รกรมก�รปกครอง 

กระทรวงมห�ดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕

(๔) สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทุกระดับ 
(๕) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน 
(๖) ดําเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบล และหมู่บ้านตามกฎหมายว่า

ด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
(๗) ดําเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจําตัวประชาชน และงานทะเบียนอื่น รวมทั้งการ

บริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๘) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 
(๙) ดําเนินการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง 

ภายในประเทศ 
      (๑๐) อํานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของนายอําเภอ 

           (๑๑) ปฏิบัติอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

 

  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
กรมการปกครองจัดแบ่งส่วนราชการเป็นราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีโครงสร้างตามกฎหมาย และ

โครงสร้างทางการบริหาร (ท่ีปรับปรุงใหม่) ดังนี้  
 

โครงสร้างกรมการปกครอง 

 

ที่มา : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

 
 
 

สํานักงานผู้ตรวจราชการกรม 

วิทยาลัยการปกครอง 

ผชช. ด้านกฎหมาย 

กลุ่มงานปกครอง 
จ่าจังหวัด 

กลุ่มงานความมั่นคง 
ป้องกันจังหวัด 

กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
เสมียนตราจังหวัด 

กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง
ปลัดอําเภอ 

ฝ่ายทะเบียนและบัตร 
ปลัดอําเภอ 

ฝ่ายอํานวยความเป็นธรรม 
ปลัดอําเภอ 

งานการเงินและบัญชี 
เสมียนตราอําเภอ 

อธิบดี 

ฝ่ายความมั่นคง 
ปลัดอําเภอ 

    
ท่ีทําการปกครองจังหวัด 

ปลัดจังหวัด (๗๖) 

    
ท่ีทําการปกครองอําเภอ 

นายอําเภอ (๘๗๘) 

ผชช. ด้านความมั่นคง 

สํานักการสอบสวนและนิติการ 

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน 

สํานักบริหารการทะเบียน 

สํานักบริหารการปกครองท้องที่ 

สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน 

สํานักงานเลขานุการกรม 

กองการเจ้าหน้าที่ 

กองคลัง 

กองการสื่อสาร 

กองวิชาการและแผนงาน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กองตรวจสอบระบบบัญช ี

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร      
และพัฒนางานปกครอง 

    รองอธิบดี 



129๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

อัตร�กำ�ลัง
 กรมการปกครองมีจ�านวนข้าราชการ พนักงาน 

และลูกจ้าง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

แพทย์ประจ�าต�าบล สารวัตรก�านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

รวมถึงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ดังนี้

	 •	 ข้าราชการ จ�านวน ๑๓,๓๗๕ คน

	 •	 พนักงานราชการจ�านวน ๑,๑๕๓ และลูกจ้าง

ประจ�า จ�านวน ๖๐๖ คน

	 •	 ก�านัน และผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน ๗๕,๘๖๒ คน

	 •	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน ๑๘๗,๙๐๕ คน

	 •	 สารวัตรก�านัน แพทย์ประจ�าต�าบล จ�านวน 

  ๒๑,๒๓๑ คน

	 •	 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จ�านวน 

  ๒๐,๙๘๓ คน

 นอกจากนี ้กรมการปกครองยงัมอีาสาสมคัรท่ีได้

มีการจัดตั้งในพื้นที่ เพื่อที่จะปฏิบัติงานสนับสนุนการ

ภารกิจของกรมการปกครอง ได้แก่ คณะกรรมการ

หมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ผู้ประสานพลัง

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ฯลฯ

ภ�รกิจสำ�คัญของกรมก�รปกครอง
 กรมการปกครองมภีารกจิส�าคญัทีต้่องขบัเคลือ่น

ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและภารกิจ

ของกรมการปกครอง ดังนี้

 ด้�นก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อย มีภารกิจ

ส�าคัญในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบ

เรียบร้อย และความเป็นระเบยีบในสังคม โดยการควบคุม

ก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการโรงแรม โรงรับจ�าน�า การเรี่ยไร 

อาวุธปืน การพนัน การขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

 ก�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยในประเทศ ได้แก่ การ

ให้สถานะบุคคลกับคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย

กฎหมาย การออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราว การควบคุม

ดูแลผู้หนีภัยจากการสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราว การ 

ฝึกอบรมและจัดต้ังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ก�รอำ�นวยคว�มเป็นธรรม มีภารกิจส�าคัญใน

การสอบสวนคดีอาญาในอ�านาจหน้าที่ของพนักงานฝ่าย

ปกครอง การไกล่เกล่ียประนีประนอมข้อพิพาททั้งคดี

แพ่งและคดีอาญา การควบคุมการสอบสวนคดีเกี่ยวกับ

ป่าไม้และทรัพยากรของชาติ 
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 ด ้�นก�รปกครองท ้องที่ ด�าเนินการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ

หมู ่บ้านในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา

หมู่บ้าน การส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย และการแก้ไข

ปัญหาการร้องเรียนกรณีบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์

 ด้�นก�รอ�ส�รักษ�ดินแดน ได้ด�าเนินการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 

เพ่ือสนับสนุนการปฏบิตังิานของข้าราชการฝ่ายปกครอง 

ในการจับกุมผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การตรวจ

สถานบรกิาร และการช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยัและ

อุบัติภัย นอกจากนี้ กรมการปกครองยังได้ด�าเนินการ

สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น รถยนต์กันกระสุน  

เสือ้เกราะกันกระสนุ และเครือ่งรบกวนสญัญาณโทรศพัท์ 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ด้วย

 ก�รบริห�รก�รทะเบียน งานทะเบียนถือเป็น

ภารกิจหลกัของกรมการปกครองทัง้ในมติกิารรกัษาความ

ม่ันคงภายในประเทศและมติกิารให้บรกิารประชาชน โดย

ได้ให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนราษฎร และ

บัตรประจ�าตัวประชาชน ทะเบียนบุคคลและครอบครัว 

  ก�รป้องกนัแก้ไขปัญห�ย�เสพตดิ ประกอบด้วย 

ก�รป้องกัน ได้แก ่การจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจ�าต�าบล 

เพื่อตรวจสอบสถานะหมู ่บ้านเป้าหมาย และจัดตั้ง 

ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดท�าหน้าที่เฝ้า

ระวังป้องกันหมู่บ้านให้พ้นจากยาเสพติด ก�รปร�บปร�ม 

ได้แก่ การปิดล้อม ตรวจค้น และจับกุมผู้กระท�าผิด และ

ก�รบำ�บัดฟื้นฟู โดยจัดต้ังศูนย์บ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ โดยใช้กองร้อยอาสา

รักษาดินแดนจังหวัด เป็นสถานที่ในการบ�าบัดฟื้นฟู 

ก�รพัฒน�ปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติ

ง�นของกรมก�รปกครอง 
 ในปัจจุบนักระแสของโลกาภวิตัน์ ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร ได้ท�าให้

รูปแบบ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศ

เปลีย่นแปลงไป เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว กรม

การปกครองในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ

เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประชาชน จึงได้พัฒนาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  ก�รบรกิ�รประช�ชน มกีารน�าระบบเทคโนโลยี

มาใช้ในการปฏบิตังิานด้านการทะเบยีนออนไลน์และบัตร

ประจ�าตวัประชาชน โดยค�านงึถงึการอ�านวยความสะดวก 

รวดเร็วให้แก่ประชาชน และค�านึงถึงมิติด้านความมั่นคง

ภายใน มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม อ�าเภอ..ยิ้ม หน้าต่าง

เดี่ยว (Single Window) เพื่อเป็นศูนย์รวมงานบริการ

ระดับอ�าเภอ โดยเปิดให้บริการประชาชนด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวมทั้ง การออกอ�าเภอ

เคลื่อนที่เพื่อน�าการบริการไปสู่ประชาชนนอกที่ว่าการ

อ�าเภอ นอกจากนี้  ยังมีการให้บริก�รจัดทำ�บัตร

ประช�ชนให้กบัคนไทยในต่�งประเทศ โดยในขัน้ต้นจะ

เร่ิมเปิดบริการตามโครงการน�าร่อง ๖ แห่ง ประกอบด้วย 

นครลอสแอนเจลิส นครนิวยอร์ก กรุงเบอร์ลิน กรุงไทเป 

นครซิดนีย์ และ สิงคโปร์ 
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  ก�รอำ�นวยคว�มเป็นธรรม การพัฒนาศูนย์

อ�านวยความเป็นธรรมในระดับอ�าเภอ การออกกฎ

กระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลีย่และประนอมข้อพพิาททาง

แพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ย

ความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งก�าหนดให้มี

คณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในระดบัอ�าเภอเพือ่ลด

ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่และลดคดีความท่ีเข้าสู ่

กระบวนการของศาล นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้ใช้กลไก

ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นผู้ท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ย

ประนอมข้อพพิาทในระดบัหมู่บ้านชมุชน มีการด�าเนนิการ

ตามกฎกระทรวงก�าหนดการสอบสวนความผิดอาญา 

บางประเภทในจงัหวดัอืน่ นอกจากกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 

๒๕๕๔ มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู ้ความ

สามารถในการเป็นพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง การ

จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และการขอเพิ่มอัตราก�าลังให้

เพียงพอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อย มีการวางระบบ

การจัดระเบียบสังคมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น  

สถานบริการ โรงแรม อาวุธปืน การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

 ก�รปกครองท ้ อ งที่  ได ้ มี ก ารป รับป รุ ง

ประสิทธิภาพ อ�านาจ หน้าที่ในการปฏิบัติงานของก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ด้วยการแก้ไข

กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ การร่วมมือกับสถาน

ศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิปริญญาตรีให้แก่ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

รวมทั้ง เพิ่มค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภารกิจในการ

ปฏิบัติงาน

  ก�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยใน มกีารน�าเทคโนโลยี

มาใช ้ ในการวางระบบการออกหนัง สือผ ่านแดน 

(E-Border Pass) การตราพระราชบัญญัติสัญชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติให้แก่คนไทย 

พลัดถิ่น รวมทั้งการดูแลชนกลุ ่มน้อยและผู ้อพยพ 

โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

  ก�รพัฒน�คณุภ�พชีวติของประช�ชน และยก

ระดับ หมู่บ้�น/ชุมชนให้มีคว�มเข้มแข็ง ภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู ้

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในทุกอ�าเภอ เพื่อ

เป็นศนูย์กลาง ในการเรยีนรูแ้ละน้อมน�าโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

 จ�กอดีตจนถึงปัจจุบัน กรมก�รปกครองได้

พย�ย�มพฒัน�ประสทิธภิ�พก�รปฏบิตังิ�นม�โดยตลอด 

แม้ในสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน ที่ประเทศต้องเผชิญกับ

คว�มเปลี่ยนแปลงอย่�งต่อเนื่อง กรมก�รปกครอง 

ในฐ�นะที่เป็นหน่วยง�นหลักของกระทรวงมห�ดไทย 

ยังคงมุ ่งมั่นที่จะพัฒน�สมรรถนะขององค์กรและ

สร้�งสรรค์ง�นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพ�ะ

บทบ�ทในก�รแก้ไขปัญห�เชิงพื้นที่ เพื่อให้ส�ม�รถ

บรรลปุณธิ�นสงูสดุของนกัปกครอง คอื ก�รบำ�บดัทกุข์ 

บำ�รุงสุขให้แก่พี่น้องประช�ชน



132 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

คว�มเป็นม�
 กรมการพฒันาชมุชน จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม ฉบบัที ่๑๐

เล่มที่ ๗๙ ตอนที่ ๘๙ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยแยกมาจากงานส่วนพัฒนาการท้องถิ่น กรมมหาดไทย  

(กรมการปกครองในปัจจุบัน) เมือ่วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ โดยมภีารกจิเพือ่ตอบสนองนโยบายของรฐับาล 

และความต้องการของประชาชนในชนบท ช่วยเหลือปรับปรุงวถิชีวีติและความเป็นอยูใ่นด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความคิด ริเริ่ม และสามารถจัดการงานชุมชนได้เอง  

ในรูปการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มีการปรับปรุงพัฒนาองค์การของกรมการพัฒนาชุมชน

เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ โดยการปรับปรุงกระบวนการท�างานและ

ภารกจิให้สอดคล้องกบักระแสการพฒันา และสภาพการณ์ของสงัคมในแต่ละยคุสมยัตามความเหมาะสม 

จ�าแนกได้เป็น ๕ ระยะคือ 

ระยะที่หนึ่ง : ก่อร่�งสร้�งองค์ก�ร (พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๔) 

  การด�าเนินงานพัฒนาชุมชนในระยะนี้เน้นการกระตุ้นประชาชนให้ร่วมมือกันแก้ปัญหาของ

ตนเองและหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ รวมท้ังกระตุ้นให้ประชาชนรับเอาบริการของรัฐบาลมา

กรมก�รพัฒน�ชุมชน
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ท�าให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนของตน 

ได ้มีการพัฒนาต้นแบบกิจกรรมพัฒนาชุมชนและ

กระบวนการพฒันาชมุชนในหลายเรือ่งทีย่งัคงใช้มาจนถงึ

ปัจจุบัน บางเรื่องก็มีการพัฒนาต่อในระยะหลังจนกลาย

เป็นระบบของชาติ และบางเรื่องก็มีหน่วยงานอื่นน�าไป

ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย งานส�าคัญที่ริเริ่มและพัฒนา

ได้แก่ การจัดท�าแผนพัฒนาชุมชน ๕ ปี การจัดตั้งศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ทดลองรูปแบบศูนย์พัฒนาอาชีพ สร้าง

หลักสูตรพัฒนาผู้น�าท้องถ่ินเพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าและ

ทกัษะการบรหิารจดัการชมุชนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของงาน

พัฒนาชุมชน พฒันาระบบการส�ารวจข้อมลูชมุชนเพือ่ให้

เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจชุมชนและประชาชนก่อน

เข้าไปท�างานในชุมชน จัดตั้งองค์กรบริหารการพัฒนา

ระดับหมู่บ้าน ต�าบล ริเริ่มคัดเลือกประชาชนผู้มีจิตใจ 

เสียสละเป็นผู้น�าอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อร่วมท�างานกับ

คณะกรรมการพฒันาหมูบ้่านและคณะกรรมการพฒันาต�าบล

ยุคที่สอง : สร้�งพลังชุมชน (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๔)

 การด�าเนินงานพัฒนาชุมชนในระยะนี้เน้นการ

ท�างานตามแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ส่งเสรมิให้ประชาชนรูจ้กัการช่วยเหลอืตนเองและชมุชน

ยิ่งขึ้น เน้นยุทธศาสตร์ต่อสู้กับการแทรกซึมของคอมมิวนิสต ์

ให้ความส�าคญัต่อการสร้างผูน้�าและการรวมกลุม่ให้มกีลุ่ม

กิจกรรมต่างๆ ขึน้ในหมูบ้่าน/ต�าบลเพือ่เป็นฐานหรอืเป็น

พลงัในการพฒันา นอกจากนีย้งัได้รเิริม่งานอาสาสมคัรขึน้ 

โดยมีจุดหมายท่ีส�าคัญ ได ้แก ่ การสร ้างพลังของ 

หมูบ้่าน (ชมุชน) ให้เกดิข้ึน แล้วน�าพลงัน้ันมาใช้ประโยชน์

ในการพัฒนา งานส�าคัญที่ริ เริ่มและพัฒนาได ้แก ่  

การพฒันากลุม่องค์กรชมุชน ให้ความส�าคญัต่อการสร้าง

ผูน้�าและการรวมกลุม่ ภายใต้อดุมการณ์ “สร้างพลงัชมุชน 

ใช้พลงัชมุชน ในการพฒันาชุมชน” มงีานรเิริม่ท่ีส�าคญัคอื  

จัดตั้งศูนย์เยาวชนต�าบล ส่งเสริมกีฬาเยาวชนชนบท 

ก�าหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายนเป็นวันกตัญญู จัดตั้งศูนย ์

ฝึกอบรมเยาวสตรี ริเริ่มให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกป ี

เป็นวันพัฒนา พัฒนาห้องสมุดชนบท ริเริ่มการประกวดหมู่บ้าน

พัฒนาดีเด่น เน้นยุทธศาสตร์ต่อสู้กับการแทรกซึมของ

คอมมวินสิต์ในรปูแบบหมูบ้่านพฒันาทางยทุธศาสตร์เพือ่

จุดประกายไฟขยายการพัฒนาชุมชนออกไปในลักษณะ

ของ “ไฟลามทุ่ง” และก่อให้เกิดภารกิจการส่งเสริม

ครอบครวัพัฒนาในเวลาต่อมา นอกจากนี ้ ในยุคนีย้งัมีงาน

ริเร่ิมท่ีส�าคัญท่ียังด�าเนินการอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

คือ การพัฒนาต้นแบบกลุ ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

กองทนุชมุชนทีมุ่ง่ใช้เงนิเป็นเครือ่งมอืพฒันาคน ส่งผลให้

เกดิการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชน ก่อให้เกดิ

การออม สัจจะ ทุน กิจกรรมเพิ่มรายได้และสวัสดิการ

ชุมชน

ยุคที่ส�ม : สู่ระบบบริห�รก�รพัฒน�ชนบทแห่งช�ติ 

(พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๔) 

 เป็นระยะที่อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่๕ และ ๖ ซึง่เป็นช่วงทีร่ฐับาลได้ให้

ความสนใจและให้ความส�าคัญในการพัฒนาชนบท 

มากขึ้น โดยเน้นให้ประชาชนรู้จักการช่วยตัวเอง และการมี

ส่วนร่วมเป็นหลัก มีหน่วยงานลงสู่ชนบทเพิ่มขึ้น ในระยะนี ้

กรมการพัฒนาชุมชนมุ ่งเน้นการปรับปรุงขีดความ

สามารถของกลุ่มกิจกรรมให้เป็นองค์กรบริหารที่มีขีด

ความสามารถ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น งานส�าคัญที่

รเิริม่และพฒันาได้แก่ การพฒันาอาชพีแบบครบวงจรโดย

ให้กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นแกน ปรับรูปแบบของ

องค์กรสตรีจากกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ต�าบล/อ�าเภอ/จังหวัด พัฒนาภาวะ

ผู ้น�าของเยาวชนให้สูงขึ้นผ่านโครงการแลกเปล่ียน

เยาวชนระหว่างประเทศ จัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา

ชนบท คือ ข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล
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พ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดง

คุณภาพชีวิตประชาชน และระดับการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจสงัคมของหมูบ้่าน โดยน�ามาใช้ก�าหนดเป้าหมาย

การพฒันา โดยข้อมลูดงักล่าวยงัใช้อยูใ่นปัจจบุนั ปรบัปรงุ

ศูนย์พัฒนาต�าบลให้เป็นศูนย์ข้อมูลประจ�าต�าบล เพ่ือ

สนับสนุนให้สภาต�าบลใช้เป็นศูนย์การบริหารการพัฒนา

ของต�าบล รบัผดิชอบโครงการพฒันาชนบทระดบัหมูบ้่าน

ตามแผนพฒันาชนบทยากจน และดแูลโครงการสร้างงาน

ในชนบท

ยุคที่สี่ : เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชน (พ.ศ.

๒๕๓๕ - ๒๕๔๔) 

 ในทศวรรษนี้เป็นยุคที่สังคมมีการเปล่ียนแปลง

รวดเร็ว มีความซับซ้อน โดยเฉพาะ การปฏิรูประบบ

ราชการ การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งส่งผลต่อการท�างาน

ของกรมการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น ระยะนี้กรมการพัฒนา

ชุมชนจึงปรับระบบงานและการบริหารให้เหมาะสมอยู่

บ่อยครัง้ การปรบัเพือ่สนบัสนนุการปกครองท้องถิน่ รวมทัง้

ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนข้ึนเป็นครั้งแรก  

ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

ผสมผสานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานกับการพัฒนา

เศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน รวมทั้งการปลูกฝัง

จิตส�านึกและความรับผิดชอบของครอบครัวและชุมชน

ในการพฒันา ซึง่เป็นการบรูณาการการพฒันาด้านต่างๆ 

ของชุมชนให้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน งานส�าคัญที่ริเริ่มและ

พฒันาได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 

จดัเวทปีระชาคมเพือ่การส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ละ

ตดัสนิใจร่วมกนัของชมุชน ได้มกีารพฒันารปูแบบการจัด

กระบวนการชุมชนเพื่อการเรียนรู้และตัดสินใจร่วมกัน

ของชุมชนในลกัษณะเวทชีาวบ้าน หรอืเวทีประชาคม โดย

ใช้เครื่องมือส่งเสริมแบบใหม่ เช่น PLP, AIC, PRA, FSC, 

ALS ฯลฯ ท�าให้พัฒนากรมีเครื่องมือในการด�าเนินงาน

กระบวนการเวทปีระชาคมมากขึน้ ยกระดับองค์กรชมุชน

ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท�าให้เกิดชมรม สมาคม เช่น 

สมาคมผูน้�าสตรพีฒันาชมุชนไทย สมาคมกลุม่ออมทรพัย์

เพ่ือการผลิต สมาคมผู้น�าอาชพีก้าวหน้าสิงห์ทอง เพือ่เป็น

ก�าลงัส�าคัญในการส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาชมุชนแทนภาครฐั

ที่จะต้องลดขนาดและก�าลังคนลงในอนาคต 

 สนับสนุนนโยบายส�าคัญของรัฐบาล เช่น แผน

ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญ

ปัญหาวิกฤติ นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชน 

โครงการหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภัณฑ์ การแก้ปัญหายาเสพตดิ

โดยพลังชุมชน การพัฒนาชุมชนในเขตเมือง โดยให้

จังหวัดและอ�าเภอประสานงานกับผู้บริหารเทศบาลใน

การร่วมมือกันจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิต (จปฐ.) ของ

ประชาชนในเขตเมือง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในเขตเมือง จนกลายเป็น

ทุนส�าคัญในการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง รวมทั้งโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน

เวลาต่อมา

ยุคที่ห้� : สู่ยุคใหม่ของระบบร�ชก�ร (พ.ศ. ๒๕๔๕ - 

๒๕๕๕)

 เมือ่ก้าวสู่ปีที ่๔๑ เป็นช่วงทีต้่องมกีารเปลีย่นผ่าน

อันเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ เป็นการท�างาน

ในรูปแบบใหม่ของงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนา

ชุมชนได้พัฒนายกระดับงานจากพ้ืนฐานความรู้เดิมให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ของการปฏิรูประบบราชการ 

การกระจายอ�านาจ ยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหาและทิศทาง

ของชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยได้ก�าหนดพันธกิจหลังการ

ปฏิรูประบบราชการไว้ ๔ ประการ คือ 
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 ๑) ส ่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู ้น�าชุมชน 

องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการบริหาร

จัดการเพื่อแก้ปัญหาชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก 

 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก 

 ๓) ส่งเสริมและพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน 

 ๔) ส่งเสรมิและพฒันาระบบบรหิารจดัการชมุชน

ในการแก้ปัญหาชุมชน 

 ในยุคนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ปรับกิจกรรม

โดยมียุทธศาสตร์เป็นตัวก�าหนดทิศทาง รวมทั้งน�าระบบ

บรหิารจดัการยุคใหม่เข้ามาจดัระบบความคดิ ปรบัระบบงาน 

ก�ากับ การบริหารงาน พัฒนาระบบการบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล และออกแบบระบบการวัด

ประเมนิผลทัง้หมดให้เป็นไปเพือ่การเป็น “องค์กรราชการ 

ที่มีสมรรถนะสูงของระบบการบริหารราชการยุคใหม่” 

โดยได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็น

หน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน” มีเป้าหมายเพื่อ “ชุมชนเข้มแข็ง 

ประชาชนพึ่งตนเองได้ ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี  

มีความสุข”

 ในระยะนี้ นโยบายรัฐบาลหลายเรื่องได้มอบให้

กรมการพัฒนาชุมชนด�าเนินการ ได้แก่ นโยบายหนึ่ง

ต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นโยบายกองทุนหมู่บ้าน โครงการ

พลังแผ่นดิน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างประจ�าหมู่บ้าน 

โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ฯลฯ 

นอกจากน้ี กรมการพัฒนาชุมชนก็ได้พัฒนางานส�าคัญ 

หลายประการดังนี้

 พัฒนารูปแบบเครือข่ายองค์กรชุมชน โดยการ

จัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนประจ�าต�าบล 

ทัว่ประเทศ เพือ่เป็นศนูย์กลางในการประสานการท�างาน

ขององค์กรชุมชนและเครือข่ายให้สามารถช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันและกัน โดยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการ

แผนชุมชนระดับต�าบล สู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา

อ�าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด พัฒนาระบบมาตรฐาน

งานชมุชน (มชช.) เป็นเครือ่งมอืส่งเสรมิการพฒันาตนเอง

ของผูน้�า องค์กรชมุชน เครอืข่ายองค์กรชมุชน และชมุชน 

ด้วยการเรียนรู้ตนเอง ก�าหนดทิศทางการพัฒนา ด�าเนิน

การพฒันา และประเมนิผลความส�าเรจ็ด้วยตนเองระบบนี้

ท�าให้ชุมชนตอบสังคมได้ว่า “การเป็นคนคุณภาพ และ

ชมุชนเข้มแขง็เป็นอย่างไร” และถอืเป็น “เคร่ืองชีว้ดัการ

พฒันาแบบบรูณาการทีม่ชีมุชนเป็นศนูย์กลาง” สนบัสนนุ

ให้ชุมชน 

 ใช้แผนชมุชน เป็นเครือ่งมอืสะท้อนปัญหา/ความ

ต้องการของชมุชน จากล่างขึน้สู่บน ในการเสริมสร้างขดี

ความสามารถของชุมชนและแก้ไขปัญหาของชุมชน 

พัฒนากลไกสนบัสนนุกระบวนการบรูณาการแผนชมุชน 

ระดับต�าบล/อ�าเภอ/จังหวัด เพื่อเชื่อมโยงแผนชุมชนกับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ�าเภอ และแผนพัฒนา

จังหวัด และพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนให้

ได้รับการยอมรับและน�าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง

 น�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้กับการจัดเก็บ

ข้อมูล จปฐ. โดยส่งเสริมให้ใช้ pocket pc ในการจัดเก็บ

ข้อมลูและได้พฒันาโปรแกรมส�าเรจ็รปูให้สามารถจดัเกบ็

ข้อมลูได้ถกูต้องเทีย่งตรงมากขึน้ และส่งเสรมิให้วเิคราะห์

ข้อมูลและน�าเสนอข้อมูลชุมชนในลักษณะสารสนเทศ

ชุมชนและเว็บไซต์ชุมชน

 โครงการปฏบิติัการแก้จนแบบเข้าถงึทกุครวัเรอืน 

เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนให้พ้นเส้นความ

ยากจน โดยใช้หลัก ๔ ท. คือ ๑) ทัศนะของครัวเรือน  

๒) ทักษะฝีมือแรงงาน ๓) ทรัพยากรปัจจัยการผลิต และ 

๔) ทางออกในการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้เกิด ๓ พ 
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๑) เศรษฐกิจพอเพียง ๒) มีความสุขพอเพียง และ  

๓) มีครอบครัวอบอุ่นพอเพียง 

  พฒันารปูแบบศนูย์ส่งเสรมิการเรยีนรูข้ององค์กร

ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น และออกแบบงานส่งเสริมการ

จัดการความรู้ของชุมชนอย่างเป็นกิจลักษณะ ในรูปของ

ศูนย์เรียนรู ้ชุมชน โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้  

การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายได้ของประชาชน

 ขบัเคลือ่น “ ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ” ให้เป็น

รากฐานของชีวิตประชาชนในหมู่บ้าน โดยใช้ตัวชี้วัด  

๖ x ๒ เป็นเป้าหมาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ออม  

เรียนรู้ อนุรักษ์ เอื้ออารีต่อกัน” ในปี ๒๕๕๔ ด�าเนิน

โครงการ “หมู ่บ ้ านเศรษฐกิจพอเพียงต ้นแบบ

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั” เนือ่งใน

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๔ จ�านวน ๑,๗๕๖ หมู่บ้าน ผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรม

คือ “ไม่มียาเสพติด ไม่มีคนจน ไม่มีหนี้นอกระบบ มีการ

จดัสวสัดกิารชมุชน มกีารอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม” และมีการยกระดับการประเมินผลการ

พัฒนาเชิงคุณภาพด้วยการวัดความสุขมวลรวมชุมชน 

(Gross Village Happiness : GVH)

 ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุน

ชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรการเงินชุมชนของพี่น้องประชาชน

ในหมู่บ้านชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบูรณาการด้านการ

บรหิารจดัการเงนิทนุในหมูบ้่านชมุชน เพือ่ให้เกดิเอกภาพ 

สามารถใช้เงินทุนอย่างคุ ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด  

มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านชุมชน 

 ในปลายยุคนี้ (ปี ๒๕๕๕) กรมการพัฒนาชุมชน 

ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ว่า “ชุมชน

เข ้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง มีเป ้าหมายคือ 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข” 

  กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ

หลักในการแก้ปัญหาความยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล�้า

ด้านรายได้ โดยน้อมน�า “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” และ 

“หลกัการบรหิารจดัการครวัเรอืนยากจนแบบบรูณาการ” 

มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและบูรณาการภารกิจ 

ของทุกภาคส่วนในกระทรวงมหาดไทย ภายใต้กรอบ

แนวคดิว่า ความยากจนเกดิจากการบริหารจัดการชวีติที่ 

ไม่เหมาะสม เป็นปัญหาเชิงซ้อนไม่ใช่เชิงเดี่ยว ต้องแก้ไข

เป็นรายครัวเรือน ต้องใช้เวลาและแก้ไขเป็นกระบวนการ

แบบบูรณาการ โดยมี ๔ กระบวนงานที่ส�าคัญคือ 

กระบวนงานที ่๑ ชีเ้ป้าชวีติครัวเรือนยากจน (Life iden-

tification) กระบวนงานที่ ๒ จัดท�าเข็มทิศชีวิต หรือ 

“แผนทีช่วีติ” (Life Compass) กระบวนงานที ่๓ บรหิาร

จดัการชวีติ (การบรูณาการการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน) 

(Life Management) และกระบวนงานที่ ๔ ดูแลชีวิต 

(Life improvement) รวมถึงส่งเสริมชุมชนแห่ง 

ความเกื้อกูล โดยการรื้อฟื้นวัฒนธรรมอันดีงาม อาทิ  

การลงแขก และการดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน นอกจากนี้

ในยุคนี้กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้รับความไว้วางใจจาก

รฐับาลให้รบัผดิชอบงานสร้างพลงัชมุชนเพือ่แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล 

ในการพัฒนาสตรีให้เป็นพลังส�าคัญของการพัฒนาชาติ  

เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีความ 

เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้

โครงสร้�งก�รแบ่งส่วนร�ชก�ร

 กรมการพัฒนาชุมชนแบ่งส่วนราชการตามกฎ

กระทรวงแบ ่งส ่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับ นับแต่

วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 
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กรมการพัฒนาชุมชนแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งมีผลใช้บังคับ นับแต่วันที่ประกาศในประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อ
วันที่ ๘  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒   ดังนี ้ 

 

 

 

หมายเหตุ  *** ส่วนราชการภายในที่กรมฯ  จัดตั้งขึ้น 
การแบ่งส่วนราชการของกรมการพัฒนาชุมชนแบ่งเป็น ๒ ส่วนหลักประกอบด้วย.- 

๑. ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย  กลุ่มตรวจสอบภายใน  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สํานักงานเลขานุการกรม  กองการเจ้าหน้าที่  กองคลัง  กองแผนงาน  ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 
สถาบันการพัฒนาชุมชน  สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน  สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน  และสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

๒. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ๗๕ จังหวัด และ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ๘๗๘  อําเภอ 

 
 
 
 
 

 

สํานักตรวจราชการกรมฯ *** 

อธิบดี 

รองอธิบดี 

สถาบันการพัฒนาผู้นําชุมชนไทย*** สถาบันการพัฒนาผู้นําสตรี*** 

สถาบันทุนชุมชนแห่งศรีบรูพา*** สถาบันเสริมสร้างสมานฉันท์ชุมชน*** 

ราชการบริหารส่วนกลาง 
 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

กลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหาร 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 

ศูนย์ประสานราชการ ***
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

สํานักงาน 

กองการเจ้าหน้าที่

กองคลัง 

กองแผนงาน 

กองประชาสัมพันธ ์*** 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ 

ศูนย์สารสนเทศเพือ่การพัฒนาชุมชน 

สถาบันการพัฒนาชุมชน 
(ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน) 

สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน 

สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 

หม�ยเหตุ *** ส่วนร�ชก�รภ�ยในที่กรมฯ จัดตั้งขึ้น

การแบ่งส่วนราชการของกรมการพัฒนาชุมชนแบ่งเป็น 

๒ ส่วนหลักประกอบด้วย.-

 ๑. ร�ชก�รบริห�รส่วนกล�ง ประกอบด้วย  

กลุม่ตรวจสอบภายใน กลุม่พฒันาระบบบรหิาร ส�านกังาน

เลขานกุารกรม กองการเจ้าหน้าที ่กองคลงั กองแผนงาน 

ศนูย์สารสนเทศเพือ่การพฒันาชมุชน สถาบนัการพัฒนา

ชุมชน ส�านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ส�านัก

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และส�านัก

เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

 ๒. ร�ชก�รบริห�รส่วนภูมิภ�ค ประกอบด้วย 

ส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดั ๗๕ จงัหวดั และส�านกังาน

พัฒนาชุมชนอ�าเภอ ๘๗๘ อ�าเภอ



คว�มเป็นม�
 เนื่องในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้มีกรณีพิพาท เรื่อง

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิสูศ่าลบ่อยขึน้ เนือ่งจากการจดัระเบยีบทีด่นิเน้นหนกัไปในทางส�ารวจตรวจเก็บภาษี

อากรเกี่ยวกับที่ดิน และหนังสือส�าคัญของเจ้าพนักงานภาษีอากรที่ออกให้เจ้าของที่ดินยึดถือไว้นั้น  

มข้ีอความไม่กระจ่างว่าผูใ้ดมสีทิธอิยูใ่นทีดิ่นเพยีงใด ดังนัน้ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวง

เกษตรพาณชิการ จดัด�าเนนิงานเรือ่งสทิธใินทีด่นิให้รดักมุขึน้ แต่การจะสร้างหลกัฐานเกีย่วกบัสทิธใิน

ทีด่นิให้เหน็ชดัแจ้งลงในโฉนดนัน้ จะต้องมกีารท�าแผนทีร่ะวางรายละเอยีดเรียกว่าคาดัสตรัลเซอร์เวย์ 

ซึ่งในเวลานั้นช่างแผนที่มีน้อย การท�าหลักฐานเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินจึงยังชะงักอยู่

 ต่อมากระทรวงเกษตรพาณชิการได้ยบุเลกิไป และได้สถาปนากระทรวงเกษตราธกิารขึน้ใหม่ 

ดังนั้น จึงโปรดเกล้าฯ ใหพ้ระย�เทเวศรวงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว. หล�น กุญชร) มาด�ารงต�าแหน่งเสนาบดี 

เมือ่วนัท่ี ๒ กนัยายน ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒) การท�าทะเบยีนทีดิ่นให้เป็นหลกัฐานเกีย่วกบักรรมสทิธิ์

ในที่ดินจึงเริ่มขึ้นอย่างจริงจังและรีบด่วน

 ต่อมาได้มีประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๐ ใหพ้ระย�ประช�

ชีพบริบ�ล (ผึ่ง ชูโต) ซึ่งขณะนั้นรับราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม มาเป็นข้าหลวงเกษตรพร้อม

ด้วย เจ้าพนักงานกรมแผนที่ออกด�าเนินการส�ารวจรังวัดปักเขต เพื่อออกโฉนดที่ดินตามวิธีการจัด

ระเบียบที่ดินของเซอร์โรเบิร์ต ทอร์เรนส์ ซึ่งเรียกว่� ระบบทอร์เรนส์ (TORRENS SYSTEM) โดย

ได้ด�าเนินการที่ต�าบลบ้านพลับ ต�าบลเกาะเกิด อ�าเภอบางปะอิน เป็นล�าดับแรก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน 

กรมที่ดิน
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ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) และต�าบล

บ้านแป้ง ต�าบลวัดยม อ�าเภอบางปะอิน 

ต่อมาตามล�าดับหลังจากที่ได้ท�าการ

เดินส�ารวจออกโฉนดท่ีดินในท้องท่ี

มณฑลกรุงเก่าเสร็จสิ้นแล้ว ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหอทะเบียน

มณฑลกรุงเก ่า ข้ึนเป ็นแห่งแรกใน

ประเทศไทย ณ สภาคารราชประยรู ใน

พระราชวังบางปะอิน เมี่อวันที่ ๒๐ 

กันยายน ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) เพือ่

ท�าการจดทะเบียนที่ดินเฉพาะในเขต

แขวงเมืองกรุงเก่า โดยมีพระประมวล

ภมูเิทศเป็นน�ยทะเบยีนและหลวงภูมิ

พิทย�ภรณ์ เป็นผู้ช่วยน�ยทะเบียน 

หอทะเบียนนี้อยู่ในความอ�านวยการ 

รับผิดชอบของ พระย�ประช�ชีพบริบ�ล (ผึ่ง ชูโต) 

 ในปลายปีเดียวกันนี้เอง ก็ได้จัดตั้งกรมทะเบียน

ที่ดินขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ (กรมที่ดินในปัจจุบัน) 

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภ�พันธ์ ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) โดย

มีน�ยดับบลิว เอ.เกรแฮม เป็นเจ้�กรมคนแรก

 ก�รเปลี่ยนกรมทะเบียนที่ดินเป็นกรมที่ดิน

 - วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๗๕ หลังจากเปลี่ยน

ระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น

ประชาธปิไตย กรมทะเบยีนทีด่นิเปลีย่นชือ่เป็น กรมทีดิ่น 

โดยโอนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 - ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๗๕ รวมกรมทะเบียนที่ดิน

กับกรมรังวัด เรียกว่า กรมที่ดิน

 - พ.ศ. ๒๔๗๖ โอนกรมท่ีดินมาสังกัดอยู ่ใน

กระทรวงเศรษฐการ และเปลี่ยนชื่อกรมเป็น “กรมที่ดิน

และโลหกิจ” ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม

 - พ.ศ. ๒๔๗๘ โอนไปสงักดักระทรวงเกษตราธกิาร

อีกครั้ง

 - พ.ศ. ๒๔๘๔ มี พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง 

ทบวง กรม ให้แยกกรมท่ีดินและโลหกิจออกจากกัน  

ให้มีสภาพเป็นกรมทั้ง ๒ กรม โดยแยกกรมโลหกิจไป

สังกัดกระทรวงการเศรษฐกิจ ส่วนกรมที่ดินสังกัด

กระทรวงมห�ดไทย จนถึงปัจจุบัน

 สถ�นที่ทำ�ก�รกรมที่ดิน ได้ตั้งอยู่ ณ ตึกของ

กระทรวงเกษตร�ธิก�ร บริเวณถนนร�ชินี (ด้�นคลอง

หลอด) ตั้งแต่ได้รับก�รสถ�ปน�เป็นกรมทะเบียนที่ดิน 

จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้เคลื่อนย้�ยจ�กอ�ค�รเดิม

ไปสร้�งอ�ค�รใหม่หันหน้�ไปด้�นถนนพระพิพิธ  

แขวงพระร�ชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมห�นคร  

และได้ย ้�ยม�อยู ่ที่ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ  

๘๐ พรรษ�ฯ อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๙ 

กรกฎ�คม ๒๕๕๒
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ภ�รกิจหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ
 ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน 

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมที่ดิน มีภารกิจ 

เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการ

ที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดท�าแผนที่ การออกหนังสือ 

แสดงสิทธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน 

เพือ่ให้บคุคลมคีวามมัน่คงในการถอืครองทีด่นิและได้รบั

บรกิารทีมี่ประสทิธภิาพตลอดจนการบรหิารจดัการทีด่นิ

ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุด โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ด�าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคาร

ชดุ กฎหมายว่าด้วยช่างรงัวดัเอกชน กฎหมายว่าด้วยการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 (๒) ด�าเนินการด ้านกฎหมายตามประมวล

กฎหมายทีด่นิ กฎหมายว่าด้วยการจดัสรรทีด่นิ กฎหมาย

ว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน 

กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพาณิชยกร

รมและอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 (๓) จัดท�าและประสานแผนงานของกรมให้เป็น

ไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง รวมทั้งก�ากับ 

เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน

งานของหน ่วยงานในสังกัดตลอดจนด� า เนินการ 

เกี่ยวกับงานสถิติ ประมวลผล และวิเคราะห์ประเมิน

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรม

 (๔) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการเกี่ยวกับ

การบริหารงานที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 (๕) ด�าเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

ที่ดิน

 (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้

เป็นอ�านาจหน้าท่ีของกรม หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ 

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 

รัตนโกสินทรศก ๑๒๐

ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง

กรมทะเบียนขึ้นในกระทรวงเกษตราธิราช

ที่ม�*...หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันย�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๔๔
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ก�รแบ่งส่วนร�ชก�รในปัจจุบัน          

  

 โครงสร้�งก�รแบ่งส่วนร�ชก�รกรมที่ดิน
18/2/2556 doc - โครงสรางการแบงสวนราชการกรมที่ดิน

www.dol.go.th/doc/index2.php?option=com_content&task=view&id=556&pop=1&page=0&Itemid=24 2/3
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คว�มเป็นม�
 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่๓ ตลุาคม ๒๕๔๕ จากการรวม

กรมโยธาธิการและกรมการผังเมือง เข้าด้วยกันซึ่งเป็นผลจากการปฎิรูประบบ

ราชการตามนโยบายรฐับาล โดยบรูณาการงานทีเ่กีย่วเนือ่งกนัของทัง้สองกรมเข้า

ด้วยกันและมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองท่ีสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ ของการ

ผังเมืองอย่างแท้จริง อันจะน�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับ

ต่างๆ การโยธาธกิาร การออกแบบการก่อสร้างและการควบคมุการก่อสร้างอาคาร 

ด�าเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านการพัฒนาเมือง  

พื้นที่ และชนบท โดยการก�าหนดและก�ากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ระบบการต้ังถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการก�าหนดคุณภาพและ

มาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มี

สภาพแวดล้อมทีด่ ีเกดิมาตรฐานความปลอดภยัแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้าง ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะน�าไปสู่

การพัฒนา อย่างยั่งยืนโดยให้มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (๑) ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุม

กิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชนและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง
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 (๒) วางและจัดท�าผังเมืองประเภทอื่นๆ ตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่ 

ส่วนราชการอ่ืนร้องขอ และด�าเนินการให้เป็นไปตาม 

ผังเมืองนั้นๆ

     (๓) ด�าเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

   (๔) ด�าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อการวางผัง วิจัย การติดตามประเมินผล และ

พัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้ง

การจัดท�าเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและ

โยธาธิการ

 (๕) ด�าเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ 

ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคาร และ 

สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

 (๖) ให ้บริการและค�าปรึกษาเกี่ยวกับงาน

ออกแบบ งานก่อสร้าง และงานทีอ่ยูใ่นอ�านาจหน้าทีข่อง

กรมแก่หน่วยงานต่างๆ

 (๗) ด�าเนินการเกีย่วกบัการออกแบบ การก่อสร้าง 

และควบคมุอาคารก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวมทั้งการบูรณะและบ�ารุงรักษา

 (๘) ด�าเนินการประสาน ก�ากับดูแล สนับสนุน

และพฒันาให้เป็นไปตามผงัเมอืง รวมท้ังก�ากบัตรวจสอบ

การใช้อ�านาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 (๙) ด�าเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูล 

การผงัเมอืงและโยธาธกิาร

 (๑๐) ด�าเนินการพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

หน่วยงานอื่นด้านการผังเมืองและโยธาธิการ

 (๑๑) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้

เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ 

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อำ�น�จหน้�ที่
 ก. ร�ชก�รบริห�รส่วนกล�ง (Central  

Administration)

  (๑) สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม (Office of 

the Secretary) มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการท่ัวไป

ของกรมและราชการที่มิได้แยกเป็นหน้าที่ของกอง หรือ

ส่วนราชการใดโดยเฉพาะอ�านาจหน้าท่ีดังกล่าวให้รวมถงึ

              (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

              (ข) ด�าเนนิการเก่ียวกับงานช่วยอ�านวยการ

และงานเลขานุการของกรม

              (ค) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการ

ปฏบัิตงิานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วข้องหรอืท่ีได้รบัมอบหมาย

  (๒)  กองก�รเจ ้�หน้�ที่  (Personnel  

Division) มีอ�านาจหน้าที่

              (ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล

ของกรมเว้นแต่การฝึกอบรม

              (ข) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการ

ปฏบัิตงิานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วข้องหรอืท่ีได้รบัมอบหมาย
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  (๓)  กองคลัง (Finance Division) มีอ�านาจ

หน้าที่

             (ก) ด�าเนนิการเกีย่วกบัการเงนิ การบญัชี 

การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ีและ 

ยานพาหนะของกรม

              (ข) ปฏิบัตงิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการ

ปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย

  (๔) กองแผนง�น (Planning Division)  

มีอ�านาจหน้าที่

   (ก) วิเคราะห์ จัดท�านโยบาย และแผน

ปฏิบตักิารของกรมให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลรวมทั้งนโยบาย

แผนแม่บทของกระทรวง      

             (ข) ประสาน เร ่งรัด ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

             (ค) ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�า 

งบประมาณของกรม

              (ง) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการ

ปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย

  (๕) กองเผยแพร่และประช�สัมพันธ ์  

(Information and Public Relations Division) มี

อ�านาจหน้าที่

              (ก) ประชาสมัพนัธ์ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

ของประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการ

              (ข) โฆษณา ปิดประกาศ ประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อการจัดท�าผังเมืองตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

              (ค) ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่กจิกรรม 

ความรู้ ความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานของกรม

             (ง) ควบคมุ ดแูลและให้บรกิารเก่ียวกับ

งานด้านโสตทัศนูปกรณ์ และสร้างเครือข่ายประชาคม

เพื่อความร่วมมือในงานด้านผังเมือง

              (จ) ให้บรกิารข้อมลูข่าวสารและด�าเนนิการ 

เกี่ยวกับงานห้องสมุด

              (ฉ) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการ

ปฏบัิตงิานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วข้องหรอืท่ีได้รบัมอบหมาย

  (๖) กองนิติก�ร (Legal Affairs Division) 

มีอ�านาจหน้าที่

              (ก) ด�าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายใน

ความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

              (ข) ด�าเนนิการเกีย่วกบังานนติกิรรมและ

สัญญา งานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์์ งานเกี่ยวกับความ 

รับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น 

ที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของกรม

              (ค) ด�าเนินการเกี่ยวกับงานพิจารณา

อุทธรณ์งานวางทรัพย์ และงานสอบสวนที่อยู่ในอ�านาจ

หน้าที่ของกรม

              (ง) ด�าเนนิการเกีย่วกบัการร่างกฎหมาย 

การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การศึกษาวิเคราะห์และ

พัฒนากฎหมายที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของกรม

              (จ) ก�ากับ ตรวจสอบการใช้อ�านาจ 

ตามกฎหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง     
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   (ฉ) ปฏิบัตงิานร่วมกบัหรอืสนับสนนุการ
ปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รบัมอบหมาย
  (๗) ศนูย์เทคโนโลยสี�รสนเทศ ( Informa-
tion Technology Center ) มีอ�านาจหน้าที่
              (ก) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
              (ข) จัดระบบการส�ารวจ การเก็บ และ
การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
ของหน่วยงานในสังกัด
             (ค) เป ็นศูนย ์กลางเครือข ่ายข ้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการผังเมืองและโยธาธิการ  
ให้บริการข้อมูล และจัดการระบบงานข้อมูลและระบบ
งานสถิติ
              (ง) ปฏิบัตงิานร่วมกบัหรอืสนับสนนุการ
ปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รบัมอบหมาย
  (๘) สถ�บันพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รพัฒน�
เมอืง (Urban Development Training Institute) มอี�านาจ
หน้าที่
              (ก) พัฒนาความรู ้ ความสามารถใน
งานการผังเมืองและโยธาธิการ ให้กับบุคลากรของกรม 
หน่วยงานและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ยกเว้นการพัฒนาข้าราชการระดับสูงและ
หลักสูตรทั่วไป
              (ข) ปฏิบัตงิานร่วมกบัหรอืสนับสนนุการ
ปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รบัมอบหมาย
  (๙) สำ�นกัควบคมุก�รก่อสร้�ง (Construc-
tion Supervision Bureau) มีอ�านาจหน้าที่
   (ก) ก�าหนดและพฒันามาตรฐานเทคนคิ
การก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
   (ข) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงาน
ก่อสร้าง
   (ค) ให้การสนับสนุนและค�าปรึกษาใน

งานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

              (ง) ด�าเนินการและให้บริการในงาน

ควบคุมการก่อสร้าง การบูรณะ และการบ�ารุงรักษา

อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

               (จ) ด�าเนินการตรวจสอบความมั่นคง 

แข็งแรง และความปลอดภัยอาคารของรัฐ

              (ฉ) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย

  (๑๐) สำ�นักผังประเทศและผังภ�ค (Na-

tional and Regional Planning Bureau) มีอ�านาจ

หน้าที่

                (ก) ก�าหนดนโยบายและผังกลยุทธ์

การใช้ประโยชน์ทีด่นิ ระบบการตัง้ถิน่ฐานและโครงสร้าง

พื้นฐานระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัดตาม

นโยบายของรฐั และถ่ายทอดกรอบนโยบายสู่ผังระดับเมอืง

และระดับพื้นที่

                (ข) ประสานความเชื่อมโยงของผังทุก

ระดับและก�ากับ ดูแลการพฒันาให้เป็นไปตามนโยบายด้าน 

การผังเมือง

                (ค) ให ้ค�าปรึกษาด ้านการผังเมือง

แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และประชาชน

                (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย

  (๑๑) สำ�นักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพ�ะ 

(Comprehensive and Specific Planning Bureau) อ�านาจ

หน้าที่

      (ก) ด�าเนินการวางและจัดท�าผังเมือง

รวม ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง รวมทั้งผังประเภท

อื่นๆ ตามนโยบายของรัฐ
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    (ข) ส่งเสริม สนับสนุน ก�ากับ ดูแลและ

ตรวจสอบการวางและจัดท�าผังเมืองรวมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

    (ค) ให้ค�าปรึกษาด้านวิชาการผังเมืองแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาครฐั เอกชนและประชาชน

    (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วข้องหรอืท่ีได้รบัมอบหมาย

 (๑๒) สำ�นักพัฒน�ม�ตรฐ�น (Standard  

Development Bureau) มีอ�านาจหน้าที่

              (ก) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย

พัฒนามาตรฐานและวิชาการรวมทั้งกระบวนการด้าน 

การผังเมืองและโยธาธิการ

              (ข) จัดท�าหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และ 

คู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ

              (ค) ส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ

ผังเมือง ติดตามและประเมินผล ด้านการผังเมืองและ

โยธาธิการ

              (ง) ส่งเสริม สนับสนุนด้านมาตรฐาน 

วิชาการ และการประเมินผลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

              (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย

 (๑๓) สำ�นกัวศิวกรรมก�รผงัเมอืง (Town and 

Country Planning Engineering Bureau) มีอ�านาจ

หน้าที่

              (ก) ด�าเนินการส�ารวจ รังวัดและจัดท�า

แผนที่เพื่อการผังเมืองทุกระดับ

              (ข) ศกึษา วเิคราะห์ ก�าหนดนโยบายและ

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

              (ค) ด�าเนินการวางและจัดท�าผังเมือง 

ทุกระดับด้านการออกแบบ การวางแผนผังโครงการ

คมนาคมและขนส่งและระบบสาธารณูปโภคและ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   (ง) ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนวิชาการ

ผังเมืองด้านการส�ารวจและจัดท�าแผนที่ การวางแผน

วิศวกรรม แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

              (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏบัิตงิานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วข้องหรอืท่ีได้รบัมอบหมาย

 (๑๔) สำ�นกัวศิวกรรมโครงสร้�งและง�นระบบ 

(Structural Engineering and System Bureau)  

มีอ�านาจหน้าที่

             (ก) ก�าหนดมาตรฐานและข้อก�าหนดใน

การออกแบบ ก่อสร้างและบูรณะอาคาร ด้านวิศวกรรม

โครงสร้างและวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และ

วิศวกรรมสุขาภิบาล

              (ข) ด�าเนินการออกแบบอาคาร ด้าน

วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล 

และวิศวกรรมสุขาภิบาล

              (ค) ให้ค�าปรึกษาในงานออกแบบอาคาร

ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม

เครื่องกล และวิศวกรรมสุขาภิบาล

              (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย

 (๑๕) สำ�นักสถ�ปัตยกรรม ( Architecture 

Bureau ) มีอ�านาจหน้าที่

              (ก) ให ้บริการและค�าปรึกษาในการ

วางแผนและบริหารโครงการเพื่อวางผังแม่บท

              (ข) จัดท�าข้อเสนอโครงการเพ่ือก�าหนด

วงเงินงบประมาณ

              (ค) ด�าเนินการและให้ค�าปรึกษาในการ

ออกแบบเพื่อการก่อสร้าง เพื่อการบูรณะซ่อมแซมและ

บ�ารุงรักษาในงานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม

และงานมัณฑนศิลป์
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              (ง) ก�าหนดและจัดท�าแบบมาตรฐาน 

เกณฑ์การประมาณราคาและมาตรฐานงานด ้าน

สถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์

              (จ) วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพร่งาน

สถาปัตยกรรม งานภูมสิถาปัตยกรรม และงานมณัฑนศลิป์

              (ฉ) ด�าเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ 

และการก�ากับ ดูแลโครงการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม 

ภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์

              (ช) ด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ราคา งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และ

มัณฑนศิลป์

              (ซ) ปฏิบัติงานร ่วมกับหรือสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย

 (๑๖) สำ�นักสนับสนุนและพัฒน�ต�มผังเมือง 

(Town and Country Development Bureau ) มอี�านาจ

หน้าที่ 

    (ก) จัดท�าแผนงาน โครงการ และแผน

ปฏิบัติการพัฒนาตามผังเมือง

    (ข) ศกึษา วเิคราะห์ และออกแบบก่อสร้าง 

เพื่อการโยธาธิการและผังเมือง

    (ค) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและก�ากับ

ตรวจสอบการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามผังเมือง 

ที่ก�าหนด

    (ง) ให้ค�าปรึกษา สนับสนุน และบริการ

ในงานออกแบบวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล

    (จ) ให้ค�าปรึกษา สนับสนุน และส�ารวจ

ออกแบบเพือ่การพฒันา อนรุกัษ์ บูรณะ และป้องกนัพืน้ที่

ตลิ่งและชายฝั่ง และระบบป้องกันน�้าท่วม

    (ฉ) ปฏิบัติงานร ่วมกับหรือสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย

 (๑๗) สำ�นักควบคุมและตรวจสอบอ�ค�ร  

(Building Control Bureau) มีอ�านาจหน้าที่

              (ก)  เสนอแนะการก�าหนดนโยบายด้าน

การควบคุมอาคาร

              (ข)  ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

              (ค)  ก�าหนดมาตรฐานการควบคุมอาคาร

ด้านความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษา

คุณภาพส่ิงแวดล้อมการผังเมือง การสถาปัตยกรรม  

และการอ�านวยความสะดวกแก่การจราจร

              (ง)  ก�ากบัการตรวจสอบสภาพและการใช้

อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

              (จ)  ก�ากับตรวจสอบการใช้อ�านาจตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วย

การขุดดินและถมดินของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ 

ผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

              (ฉ)  ก�ากบัดูแลและก�าหนดมาตรฐานการ

ขุดดินและถมดิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

              (ช)  ตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัย

ของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอาคาร ให้เป็นไปตาม

กฎหมายควบคุมอาคาร

              (ซ)  ปฏิบัติ งานร ่วมกับหรือสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีไม่ได้รับ 

มอบหมาย
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  โครงสร้�งก�รแบ่งส่วนร�ชก�รกรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง

  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

 

 วิศวกรใหญ่  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

 

 สถาปนิกใหญ่  ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง

 

 รองอธิบดี รองอธิบดี รองอธิบดี รองอธิบดี 

 

            ผู้ตวจราชการกรม

 การบริหารราชการส่วนกลาง

 

 ส�านักงานตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

 
สนง. เลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแผนงาน

 กองเผยแพร่ 
กองนิติการ

     และประชาสัมพันธ์

 

 ศูนย์เทคโนโลยี สถาบันพัฒนาบุคลากร ส�านักควบคุม ส�านักควบคุม ส�านักผังประเทศ ส�านักผังเมืองรวม

 และสารสนเทศ ด้านพัฒนาการเมือง และตรวจสอบอาคาร การก่อสร้าง และผังภาค และผังเมืองเฉพาะ

 ส�านักพัฒนามาตรฐาน
 ส�านักวิศวกรรม 

ส�านักสถาปัตยกรรม               ส�านักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ส�านักสนับสนุน

  และการผังเมือง    และพัฒนาตามผังเมือง

 

 ส�านักงานวิเทศสัมพันธ ์ กองผังเมืองเฉพาะ
 ส�านักงาน ส�านักจัดรูปที่ดิน การออกแบบและ โครงการก่อสร้าง

   คณะกรรมการผังเมือง เพื่อพัฒนาพื้นที่ ก่อสร้างพลับพลาพิธี กิจกรรมพิเศษ

      ในพระบรมวงศานุวงศ์

 กองบูรณะและบ�ารุงรักษา กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ โครงการบริหารงานแบบพันธมิตร

   เพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด

         ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 

 ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ๗๖ จังหวัด

 ส�านัก / กอง ตามกฎกระทรวง ๒๕๔๕ ที่มา : กลุ่มงานอัจตราก�าลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายใน  
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คว�มเป็นม�
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่

จัดตั้งขึ้นในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี ๓ ตุลาคม 

๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีบทบาทภารกิจส�าคัญในการส่งเสริม

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล 

โดยการพฒันาและให้ค�าปรกึษาแนะน�าในด้านการจดัท�าแผน

พัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และ

การบรหิารจัดการ เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มคีวาม

เข้มแข็ง และมีศักยภาพ ในการให้บริการสาธารณะ สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนว

นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น
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 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ไว้ดังนี้

 (๑) ด�าเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และ

โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 (๒) ส่งเสรมิและสนบัสนนุในการจดัท�า ประสาน 

และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถ่ิน และวางระบบในการ

ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

 (๓) ด�าเนินการจัดท�า แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย 

และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมทัง้ให้ค�าปรกึษา แนะน�า และก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน

ตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 (๔) ก�าหนดแนวทาง และจัดท�ามาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น

 (๕) ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และประสานการด�าเนนิงาน

ด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ  

การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบ

ระบบการเงนิ การบญัช ีและการพสัดขุององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

 (๖) ส ่งเสริม สนับสนุน และประสานการ 

จัดบริการสาธารณะ และการศึกษา ในอ�านาจหน้าที ่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 (๗) ก�าหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตวัชีว้ดั 

เพื่อเป็นมาตรฐานการด�าเนินงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการก�ากับดูแลให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน

 (๘) ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ

บริหารงาน และตรวจสอบการด�าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

 (๙) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการ

บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 (๑๐) พัฒนาบุคลากรขององค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และของกรม

 (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด 

ให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของกรมหรือตามท่ีกระทรวงหรือ 

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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	 	 	 	โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  

    อธิบดี
 
 	รองอธิบดี	๑
 

	รองอธิบดี	๒

	 	รองอธิบดี	๓

 ผู้ตรวจราชการ	(ผต.สถ.)

	 สำานักงานผู้ตรวจ

	 กลุ่มตรวจสอบภายใน

	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผชช.ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น	

ผชช.ด้านการบริหารงานท้องถิ่น

ผชช.เฉพาะด้านการคลังท้องถิ่น

ผชช.เฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

ผชช.เฉพาะด้านพัฒนาระบบมาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผชช.เฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น

ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(ศ.จชต.สถ.)

สำานักงาน
เลขานุการกรม

(สล.)

สำานักกฎหมาย
และระเบียบ
ท้องถิ่น
(สน.กม.)

กองตรวจสอบ	ระบบ
การเงินบัญชีท้องถิ่น

(ตบ.)

สำานักส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	
และ	การมีส่วนร่วม

(สน.สส)

สำานักมาตรฐาน
การบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

(สน.มถ.)

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด	(สถจ.)

สำานักประสานและ
พัฒนาการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น
(สน.กศ.)

สำานักพัฒนา
ระบบรูปแบบ	
และโครงสร้าง

(สน.พร.)

สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำาเภอ	
(สถอ.)

กองการ
เจ้าหน้าที่
(กจ.)

สำานักบริหาร
การคลังท้องถ่ิน

(สน.คท.)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศท้องถ่ิน

(ศส.)

สถาบันพัฒนา
บุคคลากร
ท้องถิ่น
(สพบ.)

สำานักพัฒนา
และส่งเสริม
การบริหาร	

แรงงานท้องถิ่น
(สน.พส.)

สำานักพัฒนา
ระบบบริหาร
งานบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน
(สน.บถ.)

กองคลัง
(กค.)
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คว�มเป็นม�
 ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ในอดีตเคยมีการจัดตั้ง 

ส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานทั้งระดับกอง 

และระดับกรมมาแล้ว ซึ่งมีประวัติเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ พอสรุปได้ ดังนี้

 - ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้มีพระราชบัญญัติจัดระเบียบการป้องกันราชอาณาจักรแก้ไขเพิ่มเติม  

จัดตั้ง “กรมป้องกันและต่อสู้อากาศยาน” สังกัดกระทรวงกลาโหมขึ้น มีหน้าที่ป้องกันภัยทางอากาศ

 - ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันภัยทางอากาศ มีการจัดตั้งหน่วยป้องกัน

ภัยทางอากาศ ปฏิบัติหน้าที่ในคราวสงครามอินโดจีน ฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพา

 - ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ โอนกจิการป้องกนัภยัทางอากาศจากกระทรวงกลาโหม มาขึน้กบักระทรวง

มหาดไทย โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “กรมป้องกันภัยทางอากาศ”

 - ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้มีการยุบกรมป้องกันภัยทางอากาศด้วยเหตุผลบางประการ

 - ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง “กองป้องกันและบรรเทาภัย” สังกัดกรม

มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
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   - ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ยกฐานะกองป้องกันและ

บรรเทาภยัขึน้เป็นกรม เรยีกว่า “กรมป้องกนัสาธารณภยั” 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

  - ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้ยบุกรมป้องกนัสาธารณภยั 

และจัดตั้งเป ็นกองป้องกันภัยฝ ่ายพลเรือน สังกัด

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  - ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้มกีารปรบัปรงุส่วนราชการ 

ในกระทรวงมหาดไทย และได้โอนกองป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรือนไปสังกัดกรมการปกครอง

  - ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ 

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน ประกอบด้วยผูแ้ทนจากกระทรวง 

ทบวง กรมต่างๆ เพื่อให้มีการประสานงาน และก�าหนด

ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

คือ ผู ้อ�านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับชาติ 

กรุงเทพมหานคร จังหวัด อ�าเภอ เทศบาล และ 

เมอืงพทัยา โดยก�าหนดให้กรมการปกครองท�าหน้าทีเ่ป็น

ส�านักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

  ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงมีผล 

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกา

โอนกิจการบริหารและอ�านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ 

ให้เป็นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง  

กรม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕  

และประกอบกบักฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวง

มหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นผลให้มกีารจดัตัง้กรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัขึน้ โดยประกอบด้วยส่วนราชการ

จากกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ  

ส�านักนายกรัฐมนตรี กองสงเคราะห์ผู ้ประสบภัย  

กรมประชาสงเคราะห์ ศนูย์ช่วยเหลอืทางวชิาการพฒันา

ชุมชนเขต ๑ - ๙ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการเร่งรัด

พัฒนาชนบท มีโครงสร้างการบริหารราชการประกอบ

ด้วยหน่วยงานในส่วนกลาง ๙ หน่วยงาน และในปี  

พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ก�าหนดให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมรีาชการ

บรหิารส่วนภมูภิาค ได้แก่ ส�านกังานปอ้งกนัและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด ๗๕ จังหวัด ปัจจุบันกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยมีอัตราข้าราชการ ๒,๑๒๖ อัตรา 

พนักงานราชการ ๘๔๖ อัตรา ลูกจ้างประจ�า ๑,๘๙๙ 

อัตรา 

ภ�รกิจกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ก�าหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีภารกิจ

เกี่ยวกับการจัดท�าแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริม

สนับสนุนการป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย 

โดยการก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบ

ป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตาม

ประเมินผลเพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคง

ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีอ�านาจหน้าที ่

ดังต่อไปนี้

 (๑)  ด�าเนินการจัดท�านโยบาย แนวทาง และ 

วางมาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 (๒)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบ

ป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย

 (๓)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย

 (๔)  ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

สร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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 (๕)  สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม

ของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 (๖)  ฝ ึกอบรมและฝ ึกปฏิบัติ ในการป ้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟู

สภาพพื้นที่ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กฎหมายก�าหนด

 (๗)  ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยั ช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย และฟ้ืนฟู

สภาพพื้นที่

 (๘)  อ�านวยการและประสานการปฏิบัติการให้

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่

ที่ประสบสาธารณภัยขนาดใหญ่

 (๙)  ประสานความช่วยเหลือในการป้องกัน การ

ช่วยเหลอื การบรรเทาและฟ้ืนฟหูน่วยงานทัง้ภายในและ

ภายนอกประเทศ

 (๑๐) ด�าเนนิการอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้

เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะ

รัฐมนตรีมอบหมาย
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ฝายบริหารทั่วไป 
กลุมงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแหงชาติ 
กลุมงานคณะกรรมการปองกัน 
อุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.) 

สํานักงานเลขานุการศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน 

ฝายบริหารทั่วไป 
สวนนโยบายภัยธรรมชาติ 
สวนนโยบายภัยจากมนุษย 
สวนแผนและงบประมาณ 
สวนติดตามและประเมินผล 

ฝายบริหารทั่วไป 
สวนชวยเหลือผูประสบภัยภูมิภาค 
สวนชวยเหลือผูประสบภัย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สวนตรวจสอบเงินชวยเหลือ 
สวนสนับสนุนและบริการ 
ชวยเหลือผูประสบภัย 

 

ผูตรวจราชการกรม 

กลุมงานสนับสนุนการตรวจราชการ 

รองอธิบดี 

   ฝายบริหารทั่วไป 

    สวนสนับสนุนการมีสวนรวม 

    สวนกิจการอาสาสมัคร 

สํานักชวยเหลอืผูประสบภัย 

ฝายบริหารทั่วไป
กลุมงานการพัสดุและจัดซื้อ 
ฝายบัญชี 
ฝายการเงิน 
ฝายยานพาหนะ 

ฝายสารบรรณ
กลุมงานชวยอํานวยการ
และกิจการพิเศษ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กองการเจาหนาท่ี 

กองคลัง 

สํานักงานเลขานุการกรม 

หมายเหตุ  :       สวนราชการตามกฎกระทรวง 

                   สวนราชการภายใน 
 

กลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ 
ฝายปองกันและปฏิบัติการ 
ฝายสงเคราะหผูประสบภัย 

สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ๗๖ จังหวัด 

ฝายบริหารทัว่ไป 
กลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ 
กลุมงานปองกันและปฏิบัติการ 

กลุมงานสนับสนุนทรัพยากรกูภัย 

กลุมงานฝกอบรม 

ศูนยปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑-๑๒ 

ศูนยปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓-๑๘

สํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย 

ฝายบริหารทั่วไป
ฝายวิชาการ 
ฝายฝกอบรม 

วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- วิทยาเขตขอนแกน           - วิทยาเขตพิษณุโลก 

- วิทยาเขตเชียงใหม           - วิทยาเขตภูเก็ต 

- วิทยาเขตปราจีนบุรี         - วิทยาเขตสงขลา 

กลุมตรวจสอบภายใน 

ศูนยประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต 

ฝายบริหารทั่วไป 
สวนอํานวยการ 
สวนวิเคราะหและประเมิน
สถานการณ 
สวนปฏิบัติการ 
สวนสื่อสารและโทรคมนาคม 

ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย 

สํานักนโยบายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

สํานักบูรณาการสาธารณภัย
อุบัติภัย และความปลอดภัย 

ทางถนน 

กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

สํานักผูตรวจราชการกรม 

อธิบด ี

 

              แผนภูมิโครงสรางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สํานักวิจัยและความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

ฝายบริหารทั่วไป 
กลุมงานวิจัยและพฒันา 
กลุมงานวิเทศสัมพนัธ 

งานธุรการ 
กลุมงานอัตรากําลงัและระบบงาน 
กลุมงานวินัย 
กลุมงานสรรหาบรรจุแตงต้ัง 

กลุมงานทะเบียนประวัติ 

และสิทธิประโยชนขาราชการ 
ฝายสวัสดิการ 

ฝายบริหารทั่วไป
สวนมาตรฐานความปลอดภัย 
สวนเคร่ืองจักรกลสาธารณภัย 
สวนกฎหมาย 
 

สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย 

กลุมโรงงานเคร่ืองจักรกล 

ฝายบริหารทั่วไป
กลุมงานพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุมงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 
ศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริหารทั่วไป
ฝายวิชาการและแผน 
ฝายประชาสัมพันธ 
ฝายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ 
และสิ่งพิมพ 

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 
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คว�มเป็นม�

 ไฟฟ้าในเมืองไทยเริ่มครั้งแรกเมื่อจอมพลและมหาอ�ามาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม 

แสง-ชูโต) ครั้งยังเป็น จมื่นไวยวรนาถ เป็นอุปทูตได้เดินทางไปยุโรปกับเจ้าพระยาภาสกรวงศ์และได้

เห็นกรุงปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส สว่างไสวไปด้วยไฟฟ้า เมื่อกลับมาเมืองไทย จึงนึกถึงเมืองไทย

น่าจะมีไฟฟ้าใช้แบบเดียวกับอารยประเทศ และการที่จะท�าให้ส�าเร็จได้คงต้องเริ่มภายในพระบรม

มหาราชวังและบ้านเจ้านายก่อน จึงได้น�าความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว แต่มีพระราชด�ารัสว่า “ไฟฟ้�หลังค�ตัดข้�ไม่เชื่อ”

 เมื่อเป็นเช่นนี้ จมื่นไวยวรนาถ ตระหนักว่าก่อนที่จะเริ่มด�าเนินการ จ�าเป็นต้องหาวิธีจูงใจให ้

ผูท้ีไ่ม่เคยเหน็ เคยใช้ไฟฟ้าเกดิความนยิมขึน้มาก่อน จงึน�าความไปกราบบงัคมทลู สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชเทวี ให้ทรงรับซื้อที่ดินซึ่งได้รับมรดกจากบิดา ณ ต�าบลวัดละมุด บางอ้อ ได้เป็นเงิน ๑๘๐ ชั่ง 

หรือ ๑๔,๔๐๐ บาท ปรากฏว่าเป็นผลส�าเร็จ แล้วให้นายมาโยลา ชาวอิตาเลียน ที่มารับราชการ 

เป็นครูฝึกทหารเดินทางไปซื้อเครื่องจักรและเครื่องไฟฟ้าที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ โดยให้

ซือ้เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ามาสองเครือ่ง เพือ่จะได้ผลดัเปลีย่นกนัได้ และซือ้สายเคเบลิส�าหรบัฝังสายใต้ดนิ

จากโรงทหารหน้า (ปัจจุบัน คือ กระทรวงกลาโหม) ไปจนถึงพระบรมมหาราชวัง และจัดซื้อโคมไฟ

ชนดิต่างๆ รวมทัง้หลอดไฟส�าหรับใช้กบัโคมกิง่ระย้า ในพระทีน่ัง่จักรีมหาปราสาทและในท้องพระโรง 

โดยเดินเครื่องปล่อยกระแสไฟฟ้าเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๗ ซึ่งเป็นวันคล้าย

ก�รไฟฟ้�นครหลวง

เมอืงไทย เราสมัยปู่ย่าตาทวด นอกจากจะอาศยัแสงสว่างจากไต้แล้ว กม็เีทยีนไขและตะเกยีงชนดิต่างๆ บางทกีเ็อาหญ้าปล้อง
มาแซะเอาไส้ออกแล้วตากแดดไว้ให้แห้ง เพื่อเอาไปท�าไส้ตะเกียงส่วนผู้ที่มีฐานะดีสักหน่อยก็ใช้ ตะเกียงน�้ามันก๊าดเป็นโคมชนิดที่มี
หูหิ้วที่เรียกกันว่า “ตะเกียงรั้ว” ที่เรียกกันเช่นนี้ก็เพราะเมื่อแรกสั่งเข้ามาใช้นั้นเอามาจุดประดับตามรั้วเวลามีงาน รอบตะเกียง
รั้วมีโป๊ะแก้วกันลมได้ ตะเกียงอีกชนิดหนึ่งเรียกกันว่า “ตะเกียงแมงดา” มีลักษณะกลมๆ นูนเล็กน้อยและค่อนข้างแบนคล้ายรูป 
แมงดา ในหม้อมีน�้ามันก๊าดบรรจุอยู่
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วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู ่หัว ต่อมาเมื่อปรากฏว่าไฟฟ้าเป็นที่นิยมกัน 

แพร่หลายทัง้ในราชส�านกั วงัเจ้านาย และชาวบ้านผูม้อีนั

จะกิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

จึงพระราชทานเงินที่ใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าคืนให้  

จม่ืนไวยวรนาถจึงวางแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

เพือ่ให้ประชาชนในกรงุเทพฯ ได้ใช้ไฟฟ้า แต่เกดิมรีาชการ

สงครามต้องไปปราบฮ่ออยู่เป็นเวลานาน เรื่องเลยระงับไว้

 อย่างไรก็ตาม นอกจากจะใช้ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง

แล้ว ยังมีการน�าไปใช้กับด้านพลังงานด้วย นั่นคือ มีการจัด

ตั้งบริษัทรถรางข้ึน เพื่อช่วยให้การสัญจรในกรุงเทพฯ 

และหัวเมืองบางแห่งเป็นไปอย่างสะดวก ถึงแม้ราคา 

ค่าไฟที่หลวงใช้ถูกกว่าชาวบ้านก็จริง แต่การใช้ไฟฟ้าใน

สมัยรัชกาลที่ ๕ ก็ต้องประหยัด ตามถนนบางสายก็ไม่มี

ไฟฟ้าเพราะปรากฏว่าไม่ค่อยมีคนสัญจร บางสายต้อง 

ติดห่างๆ กัน เพราะภาษีบ�ารุงท้องท่ีในสมัยนั้นยังไม่มี 

เรื่องการติดตั้ งไฟฟ้าตามถนนนี้  พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้ทรงพถิพีถินัเอาพระทยัใส่อยู่

เป็นอันมาก เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าไฟฟ้าเป็นของใหม่  

คนไทยเรายงัไม่ค่อยเข้าใจ ปิดเปิดสวติช์กย็งัไม่เป็นบางที

เปิดไฟทิง้ไว้ตลอดคนืกม็ ีท�าให้หมดเปลอืงพระราชทรพัย์

ไปโดยเปล่าประโยชน์ การติดไฟตามถนนจึงต้องรู้ว่า 

ถนนใดคนเดินมาก เดินน้อย

 เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้านี้ ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึง

เจ้าพระยาวรพงศ์พพิฒัน์ ครัง้ยงัเป็นจมืน่เสมอใจ ฉบบัแรก 

ได้ตรสัถงึการตดิไฟฟ้ามข้ีอความตอนหน่ึงว่า “ไฟฟ้าควรจะ

มีแต่เพียงตะพานเทเวศร ์ไปตะพานกิมเซ่งหลี ถนนตะวัน

ไปถึงถนนเบญจมาศ ถนนดวงเดือนนอก ถนนดาวข่าง  

ส่งถนนคอเสื้อแลปลายพฤฒิบาศ ถ้ามีก็ได้ แต่จะต้อง 

รอดูสักหน่อยก่อน พอให้มีเค้าคนเดิน เพราะเหตุที ่

ถนนหน้าวัดโสมนัสฯ ไม่มีไฟฟ้ารอไว้ตั้งแต่ครึ่งปีก็ได้” 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวถึง

ค่าไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า ความว่า “เรือ่งไฟฟ้านัน้จะต้อง

วนิจิฉัยต่อภายหลังเวลานีท้�าอะไรไม่เปลือง แต่เกดิมาเป็น

คนไทยไม่รู้จักเปิด รู้จักปิด จะไปเล่นกับไฟฟ้า คิดเป็น

ยูนิตมันก็ฉิบหายอย่างเดียวเท่านั้น ข้อซึ่งได้กล่าวว่า  

จัดคนไว้ให้คอยเปิด คอยปิดอะไรเปล่าทั้งนั้น สั่งมันๆ ก็รับ 

แต่ว่ามันไม่ได้ท�า ไฟติดอยู่วันยันค�่า ถนนรนแคมแดงโร่

อยูเ่สมอ ร้ายไปกว่าทีจุ่ดตามเรือน ซ่ึงคงไม่ปิดเหมอืนกัน

สักแห่งเดียว เพราะไม่มีเคร่ืองท่ีจะแบ่งปิดได้ ปิดก็ต้อง

ปิดทั้งหมด ถ้าจะให้เจ้าของเรือนทั้งปวงรู้สึกเสียดาย  

แล้วจะจ่ายเป็นเงินพระราชทานเสียค่าไฟฟ้า เสียวันละ 

เท่านั้นๆ แล้วแต่จะใช้มาก ใช้น้อยกันเป็นเรือนดีกว่า  

เหลือเงินไปมากน้อยเท่าใด เจ้าของอยากจุดก็ให้เสีย 

เงนิเอง เจ้าตัง้บลิไปเรยีกเอา แต่ข้อส�าคญัจะต้องตดิทีด่บั

ไว้ให้เขาผ่อนใช้ได้ มากบ้างน้อยบ้างตามสมควร แต่ส่วน

ถนนแลพลับพลานั้นจะต้องก�าหนดว่าจุด ๑๒ ชั่วโมง  

เท่าไหร่ยูนิต ถ้าคิดราคามันเกิน ๑๒ ชั่วโมงเท่าใดต้องให้

ใช้เจ้า ถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ไฟจึงจะดับได้ ความฉิบหาย

เรื่องไม่ดับไฟนี้ สุขาภิบาลทั้ง ๒ กรม เห็นจะท�าให้เงิน

แผ่นดินเสียเปล่ามากโดยไม่เอื้อเฟื้อ” 
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 ค่าไฟฟ้าส�าหรับใช้ตามถนนและในพระราชวัง 

ในสมัยนั้น คงจะสิ้นพระราชทรัพย์ปีหนึ่งๆ ไม่ใช่น้อย  

ยิ่งเมื่อสร้างสวนดุสิต คือ พระราชวังดุสิตกับพระที่นั่ง

อนันตสมาคม ตลอดจนโครงการประปา ความจ�าเป็นที่

ต้องใช้ไฟฟ้าก็ทวีมากขึ้นอีกหลายเท่า แต่จะไปซ้ือไฟฟ้า

อีกบริษัทหนึ่งก็ไม่ไหวและทางบริษัทเองก็ไม่สามารถ

บริการได้ ทางกระทรวงนครบาลจึงได้กราบบังคมทูล  

ซึ่งในที่สุดก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดท�าไฟฟ้าขึ้น 

องค์กรที่ด�าเนินกิจการไฟฟ้าในระยะแรกมี ๒ แห่ง 

 แห่งแรก คือ การไฟฟ้ากรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. 

๒๔๓๐ รัฐบาลได ้ให ้สัมปทานการเดินรถรางแก ่  

นายจอห์น ลอฟตัส กับนาย เอ. ดูเปลซี เดอ ริเชอเลียว 

เนือ่งจากยงัไม่มไีฟฟ้าจงึต้องใช้ม้าลาก เปิดด�าเนนิการอยู่

พกัหน่ึงแต่ขาดทนุ จงึต้องโอนกจิการให้บรษิทั เดนมาร์ก 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ขณะนั้นประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป 

ยังไม่มีรถรางไฟฟ้า แม้แต่กรุงโตเกียว เมืองหลวงของ

ประเทศญี่ปุ ่นกว่าจะมีรถรางไฟฟ้าใช้ก็หลังเมืองไทย 

ร่วมสิบปี

 ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ บริษัท เดนมาร์ก ขายกิจการ

ให้แก่ บริษัท บางกอก อีเล็คตริคซิตี้ ไลท์ ซินดิเคท แต่

กิจการไม่เจริญเท่าที่ควร จึงได้โอนกิจการให้แก่บริษัท 

ไฟฟ้าสยาม จ�ากดั มชีาวเดนมาร์กชือ่นาย อ๊อก เวสเตนโฮลส์ 

เป็นผู้ด�าเนินการตั้งส�านักงานอยู่ที่วัดเลียบ จนกระทั่ง 

ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไฟฟ้าไทย 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ต่อมาเมื่อหมดสัมปทานในปี  

พ.ศ. ๒๔๙๓ รฐับาลจงึเข้าด�าเนนิงานแทนและเปลีย่นช่ือ

เป็นการไฟฟ้ากรุงเทพ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย ท�าหน้าที่ผลิตและจ�าหน่ายกระแส

ไฟฟ้าแก่ประชาชนที่อาศัยอยู ่ในบริเวณตอนใต้ของ 

คลองบางกอกน้อยและคลองบางล�าภู

 แห่งที ่๒ กองไฟฟ้าหลวงสามเสน ก�าเนดิขึน้จาก

พระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ที่ทรงตระหนักถึงความส�าคัญของพลังงานไฟฟ้าและ 

สายพระเนตรอนัยาวไกลของพระองค์ ว่าต่อไปบ้านเมอืง

จะเจริญข้ึนไปทางด้านเหนือของพระนคร จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังดุสิตเป็นที่
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ประทับ โดยพระท่ีน่ังอนันตสมาคมเป็นท้องพระโรง  

เพือ่ให้ได้ก�าลงัไฟฟ้าราคาถกูและสะดวกในการเดินเคร่ือง

สบูน�า้ของการประปาด้วย ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยา

ยมราช (ป้ัน สขุมุ) เสนาบดกีระทรวงนครบาลและผู้บงัคบั

บัญชากรมสุขาภิบาลในขณะนั้น ด�าเนินการสร้าง 

โรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจ�าหน่ายแก่ประชาชน  

โดยให้มกีารจดัการเช่นการค้าขายทัว่ไป หรอืรฐัวสิาหกจิ

ในปัจจุบัน เจ้าพระยายมราชจึงกู้เงินจากกระทรวงการ

คลัง จ�านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเสียดอกเบี้ยร้อยละ 

๔ ต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงงานไฟฟ้า 

และด�าเนินงานผลิต จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและขอโอน 

นายเอฟ บี ชอว์ นายช่างไฟฟ้าชาวอังกฤษ จากกรม 

โยธาธิการมาเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ใช้วิธี

เรยีกประกวดราคา และบรษิทั อลัเกไมเน อเิลคตริซิเตทส์ 

เกเซล็ชาฟท์ (Allgameine Elektricitats - Gesellschaft) 

หรือที่รู ้จักกันดีในปัจจุบันนี้ในนามบริษัท AEG จาก

ประเทศเยอรมนีเป็นผู้ประมูลได้และท�าการก่อสร้าง  

จนกระทัง่วนัที ่๒๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ กองไฟฟ้าหลวง

สามเสน จงึได้เริม่ทดลองเดนิเครือ่งจกัรผลติกระแสไฟฟ้า

เป็นคร้ังแรก และเริม่จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชน

อย่างเป็นทางการราวต้นปี พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยมเีขตจ�าหน่าย

อยู ่บริ เวณตอนเหนือของคลองบางกอกน้อยและ 

คลองบางล�าภู

 ต่อมา เมือ่วนัที ่๑ สิงห�คม พ.ศ. ๒๕๐๑ รฐับาล

ได้รวมกิจการการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง

สามเสน เป็นรัฐวิสาหกิจโดยใช้ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง 

ซึง่ถอืว่าเป็น วนัสถ�ปน�ก�รไฟฟ้�นครหลวง อย่างเป็น

ทางการ

ภ�รกิจ 
 (๑) พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยมรีะบบการ

ด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

 (๒) บริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี โดยค�านึงถึงการบริหารความเสี่ยงองค์กร  

การด�าเนินการตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานท่ีก�าหนด  

รวมท้ังการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่าง

บูรณาการ

 (๓) ด�าเนนิธรุกจิไฟฟ้าให้มกีารเติบโตอย่างมัน่คง 

โดยมีระบบจ�าหน่ายที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้และปลอดภัย 

พร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ

 (๔) พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของธุรกิจ
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ผู้ว่�ก�ร

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

รองผู้ว่าการ
บริหารองค์กร

รองผู้ว่าการ
การเงิน

รองผู้ว่าการ
บริหารจัดการระบบจ�าหน่าย

รองผู้ว่าการ
วิชาการและแผนงาน

รองผู้ว่าการ
ปฏิบัติการ

รองผู้ว่าการ
ธุรกิจ

ผู้ช่วยผู้ว่าการผู้ช่วยผู้ว่าการผู้ช่วยผู้ว่าการผู้ช่วยผู้ว่าการผู้ช่วยผู้ว่าการผู้ช่วยผู้ว่าการผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาฝ่ายอุปกรณ์งานจ�าหน่ายฝ่ายการเงินฝ่ายฝึกอบรม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ

ฝ่ายความปลอดภัย ฝ่ายก่อสร้าง

ฝ่ายออกแบบ
และควบคุมงาน

ฝ่ายธุรกิจขนส่ง
และผลิตภัณฑ์

ส่วนธุรกิจบริการ
และคุณภาพไฟฟ้า

ส�านักงานวิเคราะห์
และตรวจสอบส่วนเขต

การไฟฟ้านครหลวง
เขตบางกะปิ

การไฟฟ้านครหลวง
เขตธนบุรี

การไฟฟ้านครหลวง
เขตวัดเลียบ

การไฟฟ้านครหลวง
เขตราษฎร์บูรณะ

การไฟฟ้านครหลวง
เขตคลองเตย

การไฟฟ้านครหลวง
เขตบางขุนเทียน

การไฟฟ้านครหลวง
เขตยานนาวา

การไฟฟ้านครหลวง
เขตนนทบุรี

การไฟฟ้านครหลวง
เขตสามเสน

การไฟฟ้านครหลวง
เขตบางใหญ่

การไฟฟ้านครหลวง
เขตบางเขน

การไฟฟ้านครหลวง
เขตบางบัวทอง

การไฟฟ้านครหลวง
เขตลาดพร้าว

การไฟฟ้านครหลวง
เขตประเวศ

การไฟฟ้านครหลวง
เขตสมุทรปราการ

การไฟฟ้านครหลวง
เขตบางพลี

การไฟฟ้านครหลวง
เขตมีนบุรี

การไฟฟ้านครหลวง
เขตลาดกระบัง

ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
และรักษาความปลอดภัย

ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า

ฝ่ายการแพทย์

ฝ่ายธุรกิจลงทุน

ฝ่ายวางแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

ฝ่ายปฏิบัติการระบบสื่อสาร
และคอมพิวเตอร์

ฝ่ายควบคุม
ระบบไฟฟ้า

ฝ่ายบ�ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า

ฝ่ายนโยบาย แผน
และงบประมาณ

ฝ่ายการตลาด
และลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายจัดการยานพาหนะ
และเครื่องมือกล

รองผู้ว่าการ
บริการระบบจ�าหน่าย

รองผู้ว่าการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบสื่อสาร

ฝ่ายอ�านวยการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

Holding Company

ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ
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คว�มเป็นม� 
 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคก่อตัง้ข้ึนตามพระราชบญัญตักิารไฟฟ้าส่วนภมูภิาค พทุธศกัราช ๒๕๐๓ 

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๐๓ โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน

ขณะน้ันมาด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งด้วยทนุประเดมิ จ�านวน ๘๗ ล้านบาทเศษ มกีารไฟฟ้าอยูใ่นความ

รับผิดชอบ ๒๐๐ แห่ง มีผู้ใช้ไฟจ�านวน ๑๓๗,๓๗๗ ราย และมีพนักงาน ๒,๑๑๙ คน ก�าลังไฟฟ้าสูงสุด 

๑๕,๐๐๐ กิโลวัตต์ ซึ่งผลิตด้วยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าท่ีขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล สามารถผลิต

พลงังานไฟฟ้า ๒๖.๔ ลา้นหน่วย (กโิลวตัต์ชัว่โมง) ต่อปี มีประชาชนทีไ่ด้รบัประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้า

ประมาณ ๑ ล้านคน หรือร้อยละ ๕ ของประชาชนที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะนั้นประมาณ ๒๓ ล้านคน 

 ส�านกังานท่ีตัง้ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคแห่งแรกอยูบ่รเิวณหมวดพสัด ุกองก่อสร้าง กรมโยธา

เทศบาล บนถนนพระรามที่ ๖ ริมคลองประปาสามเสน แบ่งเป็น ๖ กอง คือ กองอ�านวยการ กอง

แผนงาน กองบัญชี กองผลิต กองพัสดุและกองโรงงาน และในปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ ได้ย้ายมาตั้งเป็น

ส�านักงานใหญ่อยู่ที่ถนนงามวงศ์วาน อ�าเภอบางเขน จังหวัดพระนคร 

 ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวง

มหาดไทย มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจ�าหน่ายพลังไฟฟ้าแก่

ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตจ�าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ 

๗๔ จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ) คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 

ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค
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๕๑๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ ๙๙ ของพื้นที่

ทั่วประเทศ มีวิสัยทัศน์ในการท�างานคือ “การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นน�าในระดับสากล ในธุรกิจ

พลังงาน ธุรกิจบริการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง”

 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคส�านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที่ 

๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายและแผนงาน 

ให้ค�าแนะน�าตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้หน่วยงาน 

การไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค โดยแบ่งการบริหารงานเป็น  

๔ ภาค แต่ละภาคประกอบด้วยการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายวางแผนและ
สนับสนุนการ
ตรวจสอบ 

ฝายปฏิบัติการ
ตรวจสอบ

กระบวนการสนับสนุน 

ฝายปฏิบัติการ
ตรวจสอบ

กระบวนการหลัก 

สํานักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ กฟภ. 

ผูวาการ 

ผูชวยผูวาการ 

ฝายวางแผนระบบไฟฟา 

ฝายวิจัยและพัฒนาระบบ
ไฟฟา 

ฝายมาตรฐานและความ
ปลอดภัย 

ผูเชียวชาญ ๑๒ 

ผูเชียวชาญ ๑๑ ฝายควบคุมระบบไฟฟา 

ผูเชียวชาญ ๑๒ 

ผูเชียวชาญ ๑๑ 

ฝายปฏิบัติการเครอืขาย 
๑-๓ (ภาคเหนือ)  

ผูชวยผูวาการ (ป๓) ผูชวยผูวาการ (ป๔) 

ฝายปฏิบัติการเครอืขาย ๑-๓ 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

ผูชวยผูวาการ (ป๒) 

ผูชวยผูวาการ (ป๑) 

ฝายปฏิบัติการเครอืขาย 
๑-๓ (ภาคกลาง)  

ฝายปฏิบัติการเครอืขาย 
๑-๓ (ภาคใต)  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี 

คณะกรรมการบริหารความเสียง 
และควบคุมภายใน 

ผูเชียวชาญ ๑๒ 

ผูเชียวชาญ ๑๑ 

ฝายวางแผนธุรกิจ 

ผูอํานวยการไฟฟา       
เขต ๑-๓ (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ฝายบริการ 

ฝายอํานวยการ 

ผูเชียวชาญ  ๑๒ 

ผูเชียวชาญ ๑๑ 

ฝายวางแผนธุรกิจ 

ผูอํานวยการไฟฟา      
เขต ๑-๓ (ภาคเหนือ) 

ฝายบริการ 

ฝายอํานวยการ 

ผูเชียวชาญ  ๑๒ 

ผูเชียวชาญ ๑๑ 

ฝายวางแผนธุรกิจ 

ผูอํานวยการไฟฟา     
เขต ๑-๓ (ภาคใต) 

ฝายบริการ 

ฝายอํานวยการ 

ผูเชียวชาญ  ๑๒ 

ผูเชียวชาญ ๑๑ 

ฝายวางแผนธุรกิจ 

ผูอํานวยการไฟฟา      
เขต ๑-๓ (ภาคกลาง) 

ฝายบริการ 

ฝายอํานวยการ 

รองผูวาการปฏิบัติการ
เครือขาย (ป) 

รองผูวาการวางแผน
และพฒันาระบบไฟฟา 

รองผูวาการจําหนาย
และบรกิาร ภาค ๑ 

รองผูวาการจําหนาย
และบรกิาร ภาค ๒ 

รองผูวาการจําหนาย
และบรกิาร ภาค ๓ 

รองผูวาการจําหนาย
และบรกิาร ภาค ๔ 

จ�านวน ๓ เขต รวมเป็น ๑๒ เขต ซึ่งเป็นผู้ควบคุมและ 

ให้ค�าแนะน�าการด�าเนินงานแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ในสังกัด จ�านวนประมาณ ๙๐๒ แห่ง ตั้งแต่ระดับจังหวัด 

อ�าเภอและต�าบลในพื้นที่รับผิดชอบ ๗๔ จังหวัด 

ทั่วประเทศ 

ก�รแบ่งส่วนง�น 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งส่วนงานออกเป็น 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
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คณะกรรมการ กฟภ. 

ผูวาการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี 

คณะกรรมการบริหารความเสียง 
และควบคุมภายใน 

ผูชวยผูวาการ 

ผูเชียวชาญ ๑๒ 

ผูเชียวชาญ ๑๑ 

ฝายจัดหา 

ฝายพัสดุ 

ฝายธุรการ 

ผูชวยผูวาการ 

ผูเชียวชาญ ๑๒ ผูเชียวชาญ ๑๑ 

ฝายงบประมาณ 

ฝายบัญชี 

ฝายการเงิน 

รองผูวาการบัญชี
และการเงิน 

รองผูวาการ
อํานวยการ 

รองผูวาการพัฒนา
องคกร 

ผูชวยผูวาการ 

ผูเชียวชาญ ๑๒ 

ผูเชียวชาญ ๑๑ 

ฝายพัฒนาธุรกิจ 

ฝายนโยบาย
เศรษฐกิจพลังงาน 

ฝายบริหารความ
เสียง 

ผูชวยผูวาการ 

ผูเชียวชาญ ๑๒ 

ผูเชียวชาญ ๑๑ 

ฝายออกแบบ
สถานีไฟฟา
และสายสง 

ฝายออกแบบ
งานโยธา 

ฝายบริการ
วิศวกรรมและ

ทดสอบ 

ผูชวยผูวาการ 

ผูเชียวชาญ ๑๒ 

ผูเชียวชาญ ๑๑ 

ฝายพัฒนาธุรกิจ
สารสนเทศและ

สือสาร 

ฝายสารสนเทศ 

ฝายสือสารและ
โทรคมนาคม 

รองผูวาการ 
ธุรกิจวิศวกรรม 

รองผูวาการ 
ธุรกิจสารสนเทศและ

สือสาร 

รองผูวาการ 
ธุรกิจกอสรางและ

บํารุงรักษา 

ผูชวยผูวาการ 

ผูเชียวชาญ ๑๒ 

ผูเชียวชาญ ๑๑ 

ฝายกอสราง
และบํารุงรักษา
สถานีไฟฟา 

ฝายกอสราง
ระบบไฟฟา 

ฝายบํารุงรักษา
ระบบผลิต 
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คณะกรรมการ กฟภ. 

ผูวาการ 

รองผูวาการ 
บริหารทรัพยากรมนุษย 

รองผูวาการ 
สังคมและสิงแวดลอม 

 

รองผูวาการ 
บริหารโครงการ 

สํานักกฎหมาย 

สํานักผูวาการ ผูเชียวชาญ ๑๒ 

ผูชวยผูวาการ 

ผูเชียวชาญ ๑๒ 

ผูเชียวชาญ ๑๑ 

ฝายสวัสดิการ 

ผูชวยผูวาการ 

ฝาย
ประชาสัมพันธ 

ฝายสังคมและ
สิงแวดลอม 

ผูชวยผูวาการ 

ผูเชียวชาญ ๑๒ 

ผูเชียวชาญ ๑๑ 

ฝายจัดการโครงการสถานีไฟฟา 
(ภาคเหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต) 

ฝายจัดการโครงการสถานีไฟฟา 
(ภาคกลาง) 

ฝายจัดการโครงการ 
ระบบจําหนาย 

ฝายจัดการโครงการพิเศษ 

รองผูวาการ (วก)  
ประจําสํานักผูวาการ 

รองผูวาการ (วก)  
ประจําสํานักผูวาการ 

รองผูวาการ (วก)  
ประจําสํานักผูวาการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี 

คณะกรรมการบริหารความเสียง 
และควบคุมภายใน 

ฝายทรัพยากรบุคคล 

ฝายพัฒนาบุคลากร 
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วัตถุประสงค์ ในการด�าเนินงานของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค มี ๓ ประการ คือ 

 (๑) ปรับปรุง จัดหาและบริการพลังงานไฟฟ้า 

ให้แก่ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างท่ัวถึง  

มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความมั่นคง เพียงพอและ

รวดเร็วทันแก่ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน 

และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 (๒) พัฒนากิจการด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้  

ลดรายจ่ายในการด�าเนินการ เพื่อเลี้ยงตนเองได้ มีก�าไร

พอสมควร ตลอดจนมีเงินทุนเพียงพอแก่การขยายงาน

 (๓) พัฒนาการบริหารงานองค์การ การบริหาร

งานบุคคลและการจัดทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด

แผนง�นในอน�คต
 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาควางเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ไว้ 

๓ ด้าน ดังนี้

 ๑. การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคคอืองค์กรทีม่สีมรรถนะ

สูงและใช้สินทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการพัฒนา

องค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาสินทรัพย์ขององค์กร 

ได้แก่ ทุนทรัพย์ ทุนทางปัญญา และทุนทางนวัตกรรม 

ปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และมปีระสทิธภิาพ บรหิารจดัการทรพัยากรขององค์กรให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้

อย่างเหมาะสม เพื่อท�าให้เกิดประสิทธิภาพในเชิงต้นทุน 

ที่ดีขึ้น 

 ๒. การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคคอืองค์กรท่ีมลีกูค้าเป็น

ศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างความได้

เปรียบเชิงการแข่งขันได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดย 

มุง่เน้นการตอบสนองความต้องการของลกูค้า และพัฒนา

ขีดความสามารถในการวิเคราะห์และท�าความเข้าใจกับ

พฤติกรรม ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้

บริการ การเป็นองค์กรท่ีส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า 

ได้อย่างเหมาะสม ที่ไม่ได้มุ ่งเน้นเฉพาะการแข่งขัน 

ด้านราคา แต่จะเน้นการสร้างความภักดีของผู้ใช้บริการ 

โดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้า

และองค์กร เพือ่การสร้างภาพลกัษณ์องค์กรอย่างต่อเนือ่ง 

 ๓. การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคคอืองค์กรท่ีเติบโตอย่าง

เกื้อกูล เป็นองค์กรที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนและ

สร้างรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก 

ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ

สร้างรายได้ในภาพรวม และเป็นการใช้ทรัพยากรได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างประโยชน์จากการ  

Synergy ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและ

ความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และวางบทบาท 

เชิงรุกของการไฟฟ้าส ่วนภูมิภาคให้มีส ่วนร ่วมใน 

การก�าหนดทิศทางและพัฒนากิจการด้านพลังงาน 

ของประเทศอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถรองรับ 

ความท้าทายใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 จากความมุง่มัน่พฒันาองค์กรให้มคีวามเป็นเลิศ

ในทุกด้าน ส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคพร้อมก้าวสูก่าร

พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (PEA Smart Grids)  

ท่ีสามารถเชื่อมระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน 

ทางเลือกที่สะอาดมาผลิตกระแสไฟฟ้าหรือใช้ในระบบ

คมนาคม แทนการใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติจากฟอสซิล 

(ถ่านหิน ก๊าซ น�้ามัน) เพื่อควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสู่บรรยากาศของโลก ท�าให้เกิดปัญหาที่มี

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น 

ซ่ึงเป ้าหมายท่ีท ้าทายประการหน่ึงของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคคือ การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  

ซึ่งเป็นการผนวกรวมเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าแบบดั้งเดิม

และเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเข้าด้วยกัน ทั้งนี้



166 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

การพฒันาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะเป็นโอกาสทีส่�าคญัของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มี

คุณภาพมาตรฐานและการบริการในระดับสากล 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�าหนดทิศทางในการ

พฒันาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคส�าหรับการ

ก้าวสู่ทศวรรษหน้าด้วยการพัฒนาโครงการเพื่อรองรับ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ในอนาคต ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) 

ระบบมเิตอร์ไฟฟ้าอจัฉรยิะ (Automatic Meter Reading 

& Advanced Metering Infrastructure) ระบบ

สนับสนุนการตดัสนิใจทางธรุกจิ (Business Intelligence 

and Data Warehouse) ระบบควบคุมสั่งการระบบ

ไฟฟ้าระยะไกลอย่างอัตโนมัติ (Supervisory Control 

and Data Acquisition, (SCADA)) แหล่งผลิตไฟฟ้า

ขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก (Small Power Producer 

: SPP & Very Small Power Producer : VSPP) โครงการ

พัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ ๒ 

(Project Progress of The GIS Development  

Project, ๒nd Stage (GIS P.๒))

 ด้านความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเป้าหมายในการสนับสนุนและ 

มีส ่วนร ่วมในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ 

สิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั โดยการปรบัปรงุความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร เพื่อสร้าง

สภาพแวดล้อมของเมืองและชุมชนให้ดีขึ้น และให้ความ

ปลอดภัยแก่ชุมชน โดยสร้างศูนย์เรียนรู ้ให้ครบทั้ง  

๔ ภาค เพ่ือให้ความรู้ด้านระบบไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า 

อย่างประหยัดและปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วประเทศ 

 นอกจากนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับปรุง

สถานทีท่�างานให้ได้มาตรฐานพร้อมทัง้อปุกรณ์เครือ่งมือ

ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน 

สร้างสรรค์นวตักรรม และประยกุต์ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมัย

และเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 

สร้างความสะดวกสบายส�าหรับลูกค้า มุ่งไปสู่การเป็น

องค์กรท่ีมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer - Centric 

Organization) โดยเน้นการสร้างและบริหารความ

สัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและ 

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 
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คว�มเป็นม�
 ตลอดระยะเวลากว่า ๓๓ ปีที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ด�าเนินกิจการประปาทั้งด้าน

การผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนทั้ง ๗๔ จังหวัดทั่วทุก

ภูมิภาค (ยกเว้นพื้นที่ของการประปานครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) 

ภายใต้หลกัจรยิธรรมเพือ่ประชาชน โดยยดึมัน่อยูบ่นหลัก “ธรรมาภบิาล” ควบคูก่บั “การใส่ใจสังคม

และดแูลสิง่แวดล้อม หรอื Corporate Social Responsibility : CSR” โดยมเีป้าหมายเพือ่สร้างความ

มั่นคงให้แก่กิจการประปาเพื่อปวงชน อีกทั้ง กปภ. ยังมุ่งมั่นสร้างความผาสุกให้แก่คนในสังคมและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่ง กปภ. ได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสังคมมา 

โดยตลอด

ประวัติก�รก่อตั้ง
 “ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค” เรียกโดยย่อว่า “กปภ.” เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย ที่ตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลท่ีจะปรับปรุงและขยายกิจการประปาในส่วน

ภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น โดยการโอนกิจการของ ๒ หน่วยงานหลัก ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาน�้า

สะอาดในรูปแบบของน�้าประปาส�าหรับประชาชนใช้อุปโภคและบริโภค คือ

 ๑. กองประป�ภูมิภ�ค กรมโยธ�ธิก�ร กระทรวงมห�ดไทย รับผิดชอบในการด�าเนินการ

ก่อสร้างระบบประปาและดูแลการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาในเขตเมืองหรือในชุมชนที่มีจ�านวน

ประชากรตั้งแต่ ๕,๐๐๐ คนขึ้นไป ซึ่งมีการประปาในความดูแลรับผิดชอบ ๑๘๕ แห่ง 

 ๒. กองประป�ชนบท กรมอน�มยั กระทรวงส�ธ�รณสขุ มหีน้าทีด่�าเนนิการและรบัผดิชอบ

การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หรือการประปาขนาดเล็กในชุมชน ท่ีมีจ�านวนประชากรไม่เกิน 

ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค
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๕,๐๐๐ คน โดยร่วมกับท้องถิ่น และเมื่อก่อสร้างระบบ

ประปาแล้วเสร็จ ก็มอบให้แก่ท้องถิ่นซึ่งได้แก่สุขาภิบาล 

หรือหมู่บ้าน เป็นผู้ดูแลบ�ารุงรักษาต่อไป ซึ่งมีอยู่จ�านวน 

๕๕๐ แห่ง 

 เมื่อรวมสองหน่วยงานนี้เข้าด้วยกันแล้ว ได้ตรา

ขึ้น เป ็นพระราชบัญญัติการประปาส ่วนภูมิภาค  

ให้ก�าเนิดแก่หน่วยงานใหม่ เรียกว่า การประปาส่วน

ภมูิภาค สังกดักระทรวงมหาดไทย เพือ่ใหม้ีหน้าที่ด�าเนนิ

การเก่ียวกับการผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปาใน

ส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

กว่�จะม�เป็น กปภ.
 ความคิดริเริ่มท่ีจะก่อตั้งการประปาส่วนภูมิภาค

เป็นรัฐวิสาหกิจเกิดจากกลุ ่มข้าราชการและลูกจ้าง 

ของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ โดยได้พิจารณา

เห็นว่าความต้องการน�้าสะอาดส�าหรับใช้อุปโภคและ

บริโภค ขยายตัวเพิ่มความต้องการมากขึ้น แต่การด�าเนินงาน

มข้ีอจ�ากดัในด้านระบบราชการ ท�าให้การบริการประปา 

ไม่คล่องตัว และไม่สามารถท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

น่าจะได้จดัอยูใ่นรปูรฐัวสิาหกจิดงัเช่นสาธารณปูโภคอืน่ๆ

 กลุ่มผู้คิดริเริ่ม ได้เสนอเรื่องต่อรัฐบาล ม.ร.ว. 

คึกฤทธ์ิ ปราโมช เมือ่เดอืนตลุาคม ๒๕๑๘ และได้ตดิตาม

เร่ืองน้ีอย่างใกล้ชิด จนมาถึงรัฐบาลสมัย ม.ร.ว.เสนีย์ 

ปราโมช และรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ทุกรัฐบาล

ได้ให้ความเห็นชอบที่จะให้จัดการบริหารประปาในรูป

รัฐวิสาหกิจ แต่ยังไม่ทันได้ด�าเนินการแล้วเสร็จก็เปล่ียน

รัฐบาลเสียก่อน

 ในสมัยรัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 

ได้ส่งเรือ่งให้สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ ศกึษาถงึ

วิธีการจัดรูปบริหารประปาในส่วนภูมิภาค และคณะ

รัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ให้จัดตั้ง

องค์การบริหารประปาในรูปรัฐวสิาหกจิตามข้อเสนอของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 รัฐบาลได้ต้ังคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ง 

การประปาส่วนภูมิภาคขึ้น โดยมี นายจ�ารูญ ปิยัมปุตระ  

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธาน  

ได้ด�าเนินการจัดตั้งและตราเป็น พ.ร.บ.การประปา 

ส่วนภมูภิาค พ.ศ. ๒๕๒๒ เมือ่วนัที ่๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๒๒ 

และให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ซึ่ง 

เป็นวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป 

โดยโอนกิจการประปาตลอดจนข้าราชการและลูกจ้าง

ของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ และข้าราชการ

และลูกจ้างของกองประปาชนบท กรมอนามัย มาเป็น

ลูกจ้างและพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค และ 

ถือเอาวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันก่อตั้ง 

การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งในปี ๒๕๕๕ การประปา 

ส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินกิจการด้านการผลิตและจ�าหน่าย

น�้าประปาเพื่อบริการประชาชนในส่วนภูมิภาค ๗๔ 

จังหวัดทั่วประเทศ มาเป็นเวลา ๓๓ ปีแล้ว

เครือข่�ยบริก�รนำ้�ประป�ทั่วไทย
 การประปาส ่วนภูมิภาค จัดตั้ งขึ้ น โดยมี

วัตถุประสงค์หลักในการประกอบ และส่งเสริมธุรกิจการ

ประปา ดังนี้

 ๑. ส�ารวจ จัดหาแหล่งน�้าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่ง

น�้าดิบเพื่อใช้ในการประปา

 ๒. ผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปาทั่ว

ประเทศ นอกเหนือจากเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี และสมุทรปราการ

 ๓. ด�าเนินธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับ

ธุรกิจการประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการ

สาธารณปูโภค โดยค�านงึถงึประโยชน์ของรฐั และสขุภาพ

อนามัยของประชาชนเป็นส�าคัญ
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 ภารกิจหลกัของการประปาส่วนภมูภิาค คอื การ

ผลิต จัดส่ง จ�าหน่าย และให้บริการน�้าสะอาดแก่

ประชาชนในส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึงและเพียงพอในทุก 

ครัวเรือนทั่วประเทศ โดยมีปณิธานและความปรารถนา

อนัแรงกล้าทีจ่ะให้ประชาชนทัว่ทกุภมูภิาคได้มนี�า้ประปา

ที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานไว้ใช้อย่างเพียงพอและ

ทัดเทียมกัน ปัจจุบันได้แบ่งสายการปฏิบัติงานออกเป็น 

๕ ภาค รับผิดชอบทั้งหมด ๑๐ เขต มีการประปาส่วน

ภูมิภาคสาขาในสังกัดทั่วประเทศ ๒๓๑ สาขา ในพื้นที่ 

๗๔ จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร  

นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  

เลขที่ ๗๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร

พืน้ทีร่บัผดิชอบในภมิูภ�คต่�งๆ ทัว่ประเทศมดีงันี้
 ๑. ส�ยก�รบังคับบัญช�ของรองผู ้ว ่�ก�ร 

(ปฏิบัติก�ร ๑) มีการประปาส่วนภูมิภาคเขต ในความ 

รับผิดชอบ ดังนี้

  ๑.๑ การประปาส่วนภมูภิาคเขต ๙ เชยีงใหม่  

   - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาจ�านวน ๒๗ สาขา ในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน ล�าพูน ล�าปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย 

  ๑.๒ การประปาส ่วนภูมิภาคเขต ๑๐ 

นครสวรรค์ 

   - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาจ�านวน ๒๖ สาขา ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 

ชัยนาท อุทัยธานี ก�าแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ 

 ๒. ส�ยก�รบังคับบัญช�ของรองผู ้ว ่�ก�ร 

(ปฏิบัติก�ร ๒) มีการประปาส่วนภูมิภาคเขต ในความ 

รับผิดชอบ ดังนี้

  ๒.๑ การประปาส่วนภมูภิาคเขต ๖ ขอนแก่น  

   - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค
สาขารวมทั้งสิ้น ๒๒ สาขา ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด 
  ๒.๒ การประปาส่วนภมูภิาคเขต ๗ อดุรธานี  
   - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค
สาขารวมทั้งสิ้น ๒๐ สาขา ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 
หนองบวัล�าภ ูเลย หนองคาย บงึกาฬ สกลนคร นครพนม 
 ๓. ส�ยก�รบังคับบัญช�ของรองผู ้ว ่�ก�ร 
(ปฏิบัติก�ร ๓) มีการประปาส่วนภูมิภาคเขต ในความ 
รับผิดชอบ ดังนี้
  ๓.๑  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ชลบุรี  
   - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค
สาขารวมทั้งส้ิน ๒๒ สาขา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี 
  ๓.๒  การประปาส ่ วนภู มิ ภ าค เขต  ๘ 
อุบลราชธานี 
   - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค
สาขารวมท้ังส้ิน ๒๐ สาขา ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัอบุลราชธานี 
อ�านาจเจรญิ ยโสธร บรุรีมัย์ สรุนิทร์ ศรสีะเกษ มกุดาหาร 
 ๔. ส�ยก�รบังคับบัญช�ของรองผู ้ว ่�ก�ร 
(ปฏิบัติก�ร ๔) มีการประปาส่วนภูมิภาคเขต ในความ 
รับผิดชอบ ดังนี้
  ๔.๑  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ สระบุรี  
   - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค
สาขารวมทั้งสิ้น ๒๘ สาขาในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี 
ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
นครนายก นครราชสีมา 
  ๔.๒  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ราชบุรี  
   - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค
สาขารวมทั้งสิ้น ๒๒ สาขา ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
 ๕. ส�ยก�รบงัคบับญัช�ของรองผูว่้�ก�ร (ปฏิบตั-ิ
ก�ร ๕) มีการประปาส่วนภูมิภาคเขต ในความรับผิดชอบ
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ดังนี้

  ๕.๑  การประปาส ่ วนภู มิ ภ าค เขต  ๔ 

สุราษฎร์ธานี 

   - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค

สาขารวมทัง้สิน้ ๒๔ สาขา ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

๕.๑  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ สุราษฎร์ธานี – รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาคสาขารวม
ทั้งสิ้น ๒๔ สาขา ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ 
นครศรีธรรมราช  

๕.๒  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ สงขลา – รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาคสาขารวมทั้งสิ้น ๒๐ 
สาขา ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช 

  ๕.๒  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ สงขลา 

   - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค

สาขารวมทั้งส้ิน ๒๐ สาขา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 

พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
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คว�มเป็นม�
 กิจการประปาเริ่มก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเมื่อวันที่ 
๑๓ กรกฎาคม ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศพระบรมราชโองการ
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศขุาภบิาลจดัการทีจ่ะน�าน�า้มาใช้ในพระนครตามแบบอย่างทีส่มควร
แก่ภูมิประเทศซึ่งงานที่จะต้องด�าเนินการ คือ ให้จัดท�าพื้นที่รับน�้าดิบที่คลองเชียงราก แขวงเมือง
ปทุมธานี อันเป็นที่พ้นเขตน�้าเค็มขึ้นถึงทุกฤดู ให้ขุดคลองแยกจากที่จุดรับน�้าดิบนั้นเป็นทางน�้าลงมาถึง
คลองสามเสนฝั่งเหนือ ตามแนวทางรถไฟ ตั้งโรงสูบขึ้น ณ ที่ต�าบลนั้น สูบน�้าขึ้นยังที่เกรอะกรองตาม
วิธีให้น�้าสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งซึ่งจะเป็นเชื้อโรคแล้วจ�าหน่ายน�้าไปในที่ต่างๆ ตามควรแก่ท้องที่
ของเขตพระนคร 
 จากนั้นก็มีการพัฒนาระบบประปาเรื่อยมา และในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๕๗ พระบาท
สมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเปิดกจิการอย่างเป็นทางการโดยมชีือ่เรียกในคร้ังนัน้ว่า การประปา
กรุงเทพฯ มีกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินงาน กิจการประปาได้ก้าวหน้า
ขึ้นเป็นล�าดับ จากที่เคยจ�าหน่ายเฉพาะในเขตพระนคร ได้ขยายการจ�าหน่ายไปยังฝั่งธนบุรี โดยวาง
ท่อตามแนวสะพานพทุธยอดฟ้าไปยังถนนประชาธปิกและถนนสมเดจ็เจ้าพระยา ต่อมาระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ สะพานพุทธยอดฟ้าถูกระเบิดท�าลาย เป็นเหตุให้ท่อประปาที่วางไว้เกิดช�ารุดเสียหายไปด้วย 
ท�าให้การจ่ายน�้าย่านฝั่งธนต้องหยุดชะงัก เทศบาลนครธนบุรีจึงได้เร่ิมกิจการประปาของตนเอง  
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลให้บริการน�้า 
 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลงเมื่อปี ๒๔๘๙ โรงงานผลิตน�้าสามเสนเป็นโรงกรองน�้า
แห่งเดียวในขณะนั้น ผลิตน�้าได้น้อย ไม่เพียงแต่การบริการน�้าประปาที่เกิดสภาพน�้าไหลอ่อน และ 
ไม่ไหลเป็นบรเิวณกว้าง ไฟฟ้ากเ็ช่นกนัมสีภาพดับๆ เปิดๆ รัฐบาลจึงต้ังคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง
กิจการไฟฟ้า และประปาขึ้น โดยมีหลวงบุรกรรมโกวิท อธิบดีกรมโยธาสมัยนั้นเป็นประธาน และ 
เพื่อแก้ปัญหาน�้าไฟไม่พอใช้ จึงได้มีนโยบายให้ระงับการขอติดตั้งไฟฟ้าและประปาเป็นการชั่วคราว 

ก�รประป�นครหลวง
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จนกว่าจะมีการปรับปรุงกิจการทั้ง ๒ ชนิดนี้ให้เพียงพอ 
ต ่อมาจึงรวมและโอนกิจการประปาไฟฟ้าให ้เป ็น
รฐัวสิาหกจิ โดยรฐับาลได้ออกพระราชบญัญติัการประปา
นครหลวง ให้โอนกิจการประปากรุงเทพ กรมโยธา
เทศบาล การประปานนทบุรี การประปาเทศบาลนคร
ธนบรุ ีและประปาเทศบาลสมทุรปราการ รวมเป็นกจิการ
เดียวกัน เรียกว่า การประปานครหลวง (กปน.) ตั้งแต่วันที่ 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งมีภารกิจหลัก ดังนี้
 - ส�ารวจ จัดหาแหล่งน�้าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่ง
น�้าดิบเพื่อใช้ในการประปา
 - ผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปาในเขตท้องที่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ 
 - ด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ หรือเป็น
ประโยชน์แก่การประปา
 นอกจากนั้น ยังต้องตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนงานของกระทรวงมหาดไทยฉบับต่างๆ 
อีกด้วย 
 การด�าเนินกิจการของ กปน. ในยุคบุกเบิกนั้น 
เป็นเรื่องที่ท้าทาย และต้องพัฒนาอย่างมาก จึงจ�าเป็น
ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการด�าเนินงานมา
เป็นที่ปรึกษาฯ และร่วมวางแผน ดังนั้น ในปี ๒๕๑๓ 

กปน. จึงได้ว่าจ้างบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษา แคมป์เดรส
เซอร์ แอนด์ แมคกี จากสหรัฐอเมริกา จัดท�าโครงการ
ปรบัปรงุกจิการประปาแผนหลกัระยะยาว ๓๐ ปี (Master 
Plan) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยแบ่งการด�าเนินงานออก 
เป็นช่วงๆ ช่วงละ ๕ ปี เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตและขยาย
ระบบส่งน�้าให้ไปถึงประชาชนให้มากขึ้น และปรับปรุง
แผนการด�าเนนิงานตามสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ให้เหมาะสม และมีการลงทุนขนาดใหญ่เร่ือยมา โดย
กจิการประปาสามารถพัฒนาและด�าเนนิงานก้าวหน้าไป
ตามโครงการแผนหลกัอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ตัง้แต่ปี ๒๕๒๙ 
เป็นต้นมา ผลประกอบการเริ่มมีก�าไร และได้ย้าย
ส�านักงานใหญ่จากส�านักงานแม้นศรีมาอยู่ที่ส�านักงาน
ใหญ่บางเขนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓

 

ก�รดำ�เนินโครงก�รปรับปรุงกิจก�รประป�แผนหลัก และโครงก�รลงทุนขน�ดใหญ่ เพื่อขย�ยก�รให้บริก�ร 

นำ้�ประป�แก่ประช�ชน และพัฒน�ประเทศช�ติ

โครงก�รปรับปรุงกจิก�รประป�แผนหลกัครัง้ที ่๑  (๒๕๑๗ - ๒๕๒๒) ก่อสร้างโรงงานผลติน�า้บางเขน 
ขนาดก�าลังการผลิตวันละ ๘๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. และก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้า ลุมพินี และ ท่าพระ พร้อมอุโมงค ์
ส่งน�้าความยาวรวม ๒๕ กม. 

โครงก�รปรับปรุงระบบท่อประป� (๒๕๒๑ - ๒๕๒๕) งานปรับปรุงระบบท่อประปาที่รับโอนมาจาก
กิจการประปาของเขตต่างๆ ใน กทม. 

โครงก�รปรบัปรุงกจิก�รประป�แผนหลกัครัง้ที ่๒ (๒๕๒๓ - ๒๕๒๙) ขยายก�าลงัการผลติน�า้ทีโ่รงงาน
ผลิตน�้าบางเขน ๘๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน และก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้า บางเขน  คลองเตย พหลโยธิน และ 
ราษฎร์บูรณะ พร้อมอุโมงค์ส่งน�้าความยาวรวม ๗๕ กม. 



173๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

โครงก�รปรับปรุงกจิก�รประป�แผนหลกัครัง้ที ่๓  (๒๕๒๘ - ๒๕๓๒) ขยายก�าลงัการผลติน�า้ทีโ่รงงาน

ผลิตน�้าบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน และที่โรงงานผลิตน�้าสามเสนอีก ๑๔๒,๐๐๐ ลบ.ม. ต่อวัน และก่อสร้าง

สถานีสูบจ่ายน�้า ลาดพร้าว และส�าโรง พร้อมอุโมงค์ส่งน�้าความยาวรวม ๓๓ กม. 

โครงก�รปรบัปรุงกจิก�รประป�แผนหลกัครัง้ที ่๔ (๒๕๓๔ - ๒๕๔๓) ขยายก�าลงัการผลติน�า้ทีโ่รงงาน

ผลิตน�้าบางเขนวันละ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. และก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้าลาดกระบัง 

โครงก�รปรับปรุงอุโมงค์ส่งนำ้� (๒๕๓๕ - ๒๕๓๖) ซ่อมแซมอุโมงค์ส่งน�้าจากโรงงานผลิตน�้าบางเขน

ถึงบ่อพักประตูน�้าพหลโยธิน 

โครงก�รปรับปรุงกิจก�รประป�แผนหลักครั้งที่ ๕ (๒๕๓๕ - ๒๕๔๕) ก่อสร้างโรงงานผลิตน�้า 

มหาสวัสดิ์ก�าลังการผลิตวันละ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปา 

โครงก�รคลองประป�ฝั่งตะวันตก (๒๕๓๖ - ๒๕๔๕) ก่อสร้างคลองประปาแห่งใหม่จากเขื่อนแม่กลอง

ถึงโรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์ ความสามารถในการส่งน�้า ๔๕ ลบ.ม.ต่อวินาที ความยาวประมาณ ๑๐๗ กม. และ

ก่อสร้างสถานีสูบน�้าดิบท่าจีน 

โครงก�รพัฒน�โครงข่�ยเส้นท่อประป� (๒๕๓๗ - ๒๕๔๗) พัฒนาระบบเส้นท่อประปาและระบบ 

สูบจ่ายน�้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการจ่ายน�้าให้สอดคล้องกับปริมาณน�้าที่ผลิตเพ่ิมขึ้น

ตามโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๔ และ ๕ 

โครงก�รปรบัปรงุกจิก�รประป�แผนหลกัครัง้ที ่๖  (๒๕๓๘ - ๒๕๕๐) ขยายก�าลงัการผลติน�้าทีโ่รงงาน

ผลิตน�้ามหาสวัสดิ์อีกวันละ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปา 

โครงก�รปรับปรุงกิจก�รประป�แผนหลักครั้งที่ ๗ (๒๕๔๒ - ๒๕๕๗) ขยายก�าลังการผลิตที่โรงงาน

ผลิตน�้าบางเขนและมหาสวัสดิ์อีกแห่งละ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้าบางพลี และมีนบุรี 

พร้อมก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้า พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปา 

โครงก�รปรับปรุงระบบประป�เพื่อลดนำ้�สูญเสีย (๒๕๔๕ - ๒๕๕๗) งานก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อ

ประธาน งานติดตั้งประตูน�้าลดแรงดัน งานติดตั้งระบบควบคุมการสูบจ่ายน�้าอัตโนมัติ (SCADA) และงานติดตั้ง

ระบบเฝ้าระวังตรวจสอบน�้าสูญเสีย 

โครงก�รปรับปรุงกิจก�รประป�แผนหลักครั้งที่ ๗/๑ (๒๕๔๙ - ๒๕๕๕) ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้าเชื่อม

ต่อกับอุโมงค์ส่งน�้าเส้นที่ ๓ จากถนนนวมินทร์ ถึงบ่อพักประตูน�้าทับช้าง พร้อมจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบส่งน�้า

ที่สถานีสูบจ่ายน�้าบางเขน พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปา 

โครงก�รปรับปรุงกิจก�รประป�แผนหลักครั้งที่ ๘ (๒๕๕๑ - ๒๕๕๖) ขยายก�าลังการผลิตที่โรงงาน

ผลิตน�้าบางเขนและมหาสวัสดิ์อีกแห่งละ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน  ก่อสร้างถังเก็บน�้าใสเพิ่มที่สถานีสูบจ่ายน�้า

ราษฎร์บูรณะ และเพชรเกษม จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน�้าดิบ สูบส่งน�้าและสูบจ่ายน�้า พร้อมงานก่อสร้างวาง

ท่อประปา 
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จากการด�าเนินงานที่ได้กล่าวมานั้น กปน. 
บรหิารกจิการโดยใช้แผนวิสาหกิจ ซึง่เป็นแผนระยะปานกลาง
เป็นกรอบในการด�าเนินงาน และก�าหนดเป็นแผนงาน
หรอืโครงการเป็นแผนปฏิบัตกิารประจ�าปี (Action Plan) 
จนกระทั่งในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ได้มีการจัดท�า
ยทุธศาสตร์การบรหิารการประปานครหลวงใช้แทนแผน
วิสาหกิจ ซึ่งมีการพิจารณามุมมองให้ครอบคลุมทุกด้าน
ตามหลักการของ Balance Scorecard (BSC)  และมี
แผนแม่บท (Master Plan) เป็นกรอบในการด�าเนนิกจิการ
ระยะยาวใช้ในการก�าหนดทศิทางการวางแผนการลงทนุ
งานโครงการขนาดใหญ่เพื่อวางระบบประปาและขยาย
ก�าลังการผลิตน�้าประปาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน

ปัจจบุนั กปน. บรหิารงานโดยใช้ยทุธศาสตร์การ
บริหารงานการประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) ซึง่แผนงานโครงการต่างๆ สอดคล้องและรองรบั
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๑  โดย
ในยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีกรอบความคิดที่มุ ่งเน้นในด้าน 
“องค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น Best-in-class” ของ
รัฐวิสาหกิจในประเทศ และเป็นกิจการประปาชั้นน�าใน
ระดับแนวหน้าของอาเซียน และได้ก�าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และค่านิยม ดังนี้

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรช้ันน�าด้านการบริหารจัดการที่ดี  

ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าสุด  
ของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา”

พันธกิจ
“ให้บรกิารงานประปา อย่างมัน่คง ทัว่ถงึ สะอาด 

และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ และบุคลากร 
มอือาชพี เพือ่สร้างความพงึพอใจ และความเชือ่มัน่ให้แก่
ผู้ใช้บริการ”

ค่�นิยม
“มุง่มัน่ พฒันาตน พฒันาระบบงาน อย่างยดึมัน่

ในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ”

ยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รก�รประป�นครหลวง 
ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๖ ด้าน จ�าแนก
เป็นมุมมองตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC) 
และแนวทางบริหารจัดการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(EVM) ดังนี้ 

ยทุธศ�สตร์ด้�นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี (Stakeholder  
Strategic)

ให้ความส�าคัญกับผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย หรือ 
Stakeholder ซึ่งค�าว่า “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ในที่นี้ จะ
หมายรวมถึงทุกภาคส่วนทั้งที่เป็นบุคคล หน่วยงาน 
ภาครัฐ และองค์กรธุรกิจ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ 
การประปานครหลวง มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล

ยทุธศ�สตร์ด้�นก�รเงนิ (Financial Strategic)
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP : Economic 

Profit) โดยสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ยทุธศ�สตร์ด้�นลกูค้� (Customer Strategic)
ให้บรกิารน�า้ประปาทีส่ะอาด อย่างทัว่ถงึ เพยีงพอ 

สร้างความน่าเชือ่ถือ และได้รับการยอมรับในระดบัสากล
ยทุธศ�สตร์ด้�นกระบวนก�รภ�ยใน (Internal 

Process Strategic)
ผลิตและส่งน�้าด้วยมาตรฐานสูงอย่างมั่นคง  

เพียงพอ และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นลูกค้า การตลาด และ 
การบริการท่ีเป็นเลิศ ด้วยการบริหารจัดการกระบวนการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รเรียนรู้และพัฒน�องค์กร 
(Learning and Growth Strategic)

ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถองค์กร

ยุทธศ�สตร์ด้�นธรรม�ภิบ�ล (Corporate 
Governance Strategic)
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ยกระดบัการบรหิารจดัการทีด่ ีด้วยหลกัธรรมา- 
ภิบาล ๖ ประการ ประกอบด้วย การมีส ่วนร่วม 
(Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ความ
โปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน (Accountability) ต่อต้านการคอร์รัปชัน 
(Anti – Corruption) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Efficiency & Effectiveness) เป็นฐานบริหารจัดการ
ทั้งองค์กร สอดแทรกสู่ทุกกระบวนงาน
สถ�นภ�พปัจจุบัน     

ð มโีรงงานผลติน�า้รวม ๔ แห่ง คอื โรงงานผลติ
น�า้บางเขน โรงงานผลติน�า้มหาสวสัดิ ์โรงงานผลติน�า้สามเสน 
และโรงงานผลติน�า้ธนบรุ ี  ผลติน�า้ทีม่คีณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานองค์การอนามยัโลก รวมสงูสดุวนัละประมาณ  
๕ ล้าน ๕ แสน ลกูบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยใช้น�า้ดบิจาก
แหล่งน�า้ ๒ แหล่ง คอื

๑. ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
น�าน�้าดิบมาจากลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา โดยมีจุดรับน�้าดิบที่
สถานีสูบน�้าดิบส�าแล จ.ปทุมธานี ผ่านคลองประปาฝั่ง
ตะวันออก ระยะทางประมาณ ๓๑ กโิลเมตร  เพื่อส่งไป
โรงงานผลิตน�้าบางเขน โรงงานผลิตน�้าสามเสนและ
โรงงานผลิตน�้าธนบุรี 

๒. ฝั ่งตะวันตก ใช้แหล่งน�้าดิบจากแม่น�้า 
แม่กลอง ผ่านคลองประปาฝั่งตะวันตก ซึง่มรีะยะทาง
ประมาณ ๑๐๗ กโิลเมตร  ขุดเชื่อมจากเขื่อนแม่กลอง 
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มาถึงโรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์ 
โดยมีจุดรับน�้าดิบที่สถานีสูบน�้าดิบบางเลน จ.นครปฐม

ทัง้นีไ้ด้มกีารตดิตัง้ระบบเฝ้าระวงัและตรวจสอบ
สภาพน�้าดิบ ณ จุดรับน�้าดิบทั้งที่สถานีสูบน�้าดิบส�าแล
และบางเลนโดยการตดิตัง้กล้อง Web Cam เพือ่จบัภาพ
ปลาไวพิษที่เลี้ยงไว้ในที่ตู้ปลา และท�าการบันทึกภาพส่ง
สัญญาณภาพแบบ Real time ผ่านระบบเครือข่ายของ
การประปานครหลวง เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน�า
ข้อมลูไปใช้งานในการบรหิารคณุภาพน�้าดบิเพือ่การผลิต
น�้าประปา โดยน�า้ดบิจะเข้าสูก่ระบวนการผลติทีโ่รงงาน

ผลิตน�้า ซึ่งน�้าประปาที่ออกจากโรงงานผลิตน�้าได้ผ่าน
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบ
คณุภาพน�า้ทกุขัน้ตอน ได้คณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานน�า้ดืม่
ขององค์การอนามยัโลก (WHO) โดยปริมาณน�า้จากโรงงาน
ผลติน�า้ส่วนหนึง่จะถกูสบูเข้าสูร่ะบบจ่ายน�า้โดยตรง  ปรมิาณ
น�า้ส่วนใหญ่จะถกูส่งผ่านอโุมงค์ ท่อส่งน�า้ไปยงัจุดจ่ายน�า้ และ
สถานสีบูจ่ายน�า้ตัง้กระจายทัว่พืน้ทีบ่รกิารรวม ๑๗ แห่ง 
มีหน้าที่บริหารการสูบจ่ายน�้าให้ได้ปริมาณ และแรงดัน 
ทีเ่หมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยค�านงึถงึความต้องการ 
ใช้น�า้แต่ละพืน้ทีเ่ป็นหลกั  น�า้ทีอ่อกจากสถานสีบูจ่ายน�า้จะ
ถกูล�าเลยีงผ่านท่อขนาดใหญ่หรอืท่อประธาน รองลงมาคอื
ท่อจ่ายน�า้ แล้วเข้าสูท่่อบรกิารจ่ายน�า้ให้กบัประชาชนด้วย
ความยาวท่อรวมประมาณ ๓๕,๕๐๐ กโิลเมตร 

ð มสี�านกังานประปาสาขา รวม ๑๖ แห่ง และ 
๑ กองประปาสวุรรณภมู ิ เพือ่ให้บรกิารและอ�านวยความ
สะดวกแก่ผูใ้ช้น�า้มากกว่า ๒ ล้านราย หรอืคดิเป็นจ�านวน
ประชากรท่ีได้รับบริการกว่า ๑๐ ล้านคน จากพื้นที ่
รับผิดชอบทั้งหมด ๓,๑๙๕ ตาราง ซึ่งคิดเป็นประชากร 
ที่ได้รับบรกิารน�า้ประปาแล้ว ๙๙.๗%

ก�รพัฒน�ระบบก�รให้บริก�รแก่ประช�ชน
หากย้อนกลบัไปดงูานให้บรกิารของการประปา

นครหลวงในอดีต แล้วเปรียบเทียบกับการให้บริการใน
ปัจจบุนัจะพบว่ามกีารพฒันาด้านการให้บรกิารแก่ผูใ้ช้น�า้
ก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยผู้ใช้บริการต่างได้รับความ 
พึงพอใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการประปานครหลวงได้พัฒนางาน
ให้บริการดังนี้

การแบ่งพื้นที่ให้บริการในระยะเริ่มแรกการ
ประปานครหลวงได้แบ่งพื้นที่ให้บริการออกเป็นเขต
บริการ และปรับเปลี่ยนเป็นส�านักงานประปาสาขาโดย
ในปี ๒๕๒๒ มกีารแบ่งสาขาออกเป็น ๗ สาขา เมือ่จ�านวน
ผู้ใช้น�้าเพิ่มขึ้นมาก จึงได้เพิ่มจ�านวนสาขาให้สอดคล้อง
ตามไปด้วยโดยเพิม่เป็น ๑๐ สาขาในปี ๒๕๒๘ จนปัจจบัุน
มี ๑๖ สาขาและ ๑ กองประปาสวุรรณภมู ิ ทั้งนี้สถานที่ตั้ง
ของส�านักงานประปาสาขาจะกระจายทั่วพื้นที่ ให  ้
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บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถมาติดต่อหรือใช้บริการ
ได้สะดวก นอกจากนัน้ได้ปรบัปรงุสถานทีใ่ห้สวยงาม และ
นำ�ระบบ One Stop Service ม�ใช้ครบทุกส�ข�ตั้งแต่ปี 
๒๕๔๕ เป็นต้นมา พร้อมท้ังน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาประยุกต์ใช้กับทุกระบบงานจึงท�าให้การบริการที่
ส�านักงานประปาสาขาทันสมัย รวดเร็วมากขึ้น โดยมี
สาขามีนบุรีได้เป็นสาขาน�าร่องในการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้มีรูปแบบทันสมัยเป็น Modern Branch 
Office 

การจัดเก็บและการรับช�าระเงินค่าน�้าและ 
ค่าบริการก่อนปี ๒๕๔๕ การประปานครหลวงจัดเก็บค่าน�้า
โดยให้พนักงานอ่านมาตรท�าหน้าที่จดปริมาณการใช้น�้า
จากมาตรของผู้ใช้น�้า เพื่อน�ามาออกใบแจ้งหนี้แล้วให้
พนักงานจัดเก็บไปเก็บหน้ีค่าน�้าตามสถานที่ใช้น�้าโดย
เฉพาะบ้านพกัอาศยั ซึง่ท�าให้ประชาชนทีไ่ม่ได้อยูใ่นบ้าน
พกัอาศยัในช่วงเวลาดงักล่าวไม่สามารถจ่ายเงินได้ จ�าเป็น
ต้องไปจ่ายที่สาขาได้เพียงแห่งเดียว ดังนั้นในปี ๒๕๔๕ 
การประปานครหลวงจึงเริ่มโครงก�รอ่�นม�ตรพร้อม
ออกใบแจ้งหนี้โดยเริ่มด�าเนินการท่ีส�านักงานประปา
สาขาประชาชืน่เป็นแห่งแรก และด�าเนนิการครบทกุสาขา
ในปี ๒๕๔๖ โดยพนกังานอ่านมาตรท�าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลู
ปริมาณการใช้น�้าด้วยเครื่อง Hand Held และพิมพ ์
ใบแจ้งหนีอ้อกมาได้ทนัทแีละใส่ในตูร้บัจดหมายหรอืกล่อง
ทีก่ารประปานครหลวงจดัให้หน้าสถานทีใ่ช้น�า้นัน้ๆ ด้วย
วธินีีท้�าให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถตรวจสอบยอดการใช้น�า้ของ
ตนได้ทนัทหีลงัจากการอ่านมาตร ท�าให้เกดิความโปร่งใส
ส่งผลให้ลดระยะเวลาในการจัดเก็บลง และจ�านวนหนี้
ค้างช�าระก็ลดลงด้วย รวมทั้งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
น�้าที่สามารถน�าใบแจ้งหนี้ไปช�าระที่จุดบริการต่างๆ 

ส�าหรบัมาตรวดัน�า้จากเดมิทีอ่ยูใ่นอาคารจ�านวน
มาก ไม่สะดวกต่อการอ่านมาตร จึงได้ด�าเนินการ 
ย้�ยออกม�ไว้นอกอ�ค�ร และก�าหนดระยะเวลาในการ
เปลีย่นใหม่หรอืทดแทนมาตรเก่าเพือ่ให้การอ่านปรมิาณ
การใช้น�้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการช�าระเงินค่าน�า้และค่าบรกิาร ได้
เพ่ิมช่องทางเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกช่องทางการ
ช�าระได้สะดวกหลายหลาย  เช่น เคาน์เตอร์ส�านักงาน
ประปาสาขาของการประปานครหลวงทุกแห่ง นอกจากนี้
สามารถช�าระผ่านตัวแทนและหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
บญัชบีตัรเครดติ รวมทัง้การช�าระผ่านทางโทรศพัท์มอืถอื 
และทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วย

การพัฒนาการให้บริการด้านอื่นๆ การประปา
นครหลวงไดเ้ชื่อมโยงระบบข้อมูลผู้ใช้นำ้� (Customer 
Information System : CIS) เข้�กบัข้อมลู ส�รสนเทศ
ท�งภูมิศ�สตร ์  (Geographic Information  
System : GIS) ท�าให้สามารถค้นข้อมูลผู้ใช้บริการได้
สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงกับระบบงาน 
Call Center โทรศัพท์หมายเลข ๑๑๒๕ เพื่อประสานงาน 
การให้บริการและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้ใช้บริการ
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงได้ปรับปรุง 
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของงานบริการ
ประชาชนให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิ 
 - เร่งรัดระยะเวลาการติดต้ังประปาใหม่ราย
เดี่ยวให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง  โดยใช้ระบบน�าร่อง
ดาวเทียม (GPS) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ทราบค่าพิกัด
ต�าแหน่งที่มีการติดต้ังประปาใหม่ แล้วน�าไปแสดงใน
ระบบแผนที่ GIS
 - โครงการจอดจ่ายจร (Drive Thru Payment) 
เป็นการเพ่ิมจุดบริการให้ประชาชนท่ีขับรถมาช�าระค่าน�า้ 
ค่าบริการที่ส�านักงานประปาสาขา และส�านักงานใหญ่ 
สามารถจ่ายเงนิทีจ่ดุบรกิารได้ทนัท ีโดยไม่ต้องลงจากรถ 
 - ให้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
บนอนิเตอร์เนต็ ในเรือ่งต่างๆ เช่น ผูใ้ช้น�า้สามารถค�านวณ
ค่าน�า้  รบัช�าระค่าน�า้และรบัเรือ่งเพือ่ขอตดิตัง้ประปาใหม่
พร้อมตรวจสอบสถานะการติดตั้งได้ 
 - ส่งข้อมลู และข่าวประชาสมัพนัธ์ให้กบัผูใ้ช้น�า้
ทาง SMS ในกลุ่มผู้ใช้น�้าที่เข้าร่วมโครงการ Customer 
Alert และเริม่ส่งข้อมลูการหยดุสบูจ่ายน�า้ให้กบัผูใ้ช้น�า้ที่
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แสดงความประสงค์ในการรับข้อมูลทาง SMS
นอกจากนี้ ได้มีการจัดท�าโครงก�รคลินิกนำ้�

สะอ�ด ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางวิชาการ บริการด้าน
ความรู้เกี่ยวกับน�้าสะอาด และให้ค�าแนะน�าเพื่อใช้แก้
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญของการประปา
นครหลวงที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อบริการสังคม
ที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดีทั่วหน้าของคนไทย และชาว 
ต่างชาติ 

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�า และแก้

ปัญหาด้านเทคนิควิชาการแก่บุคคลทั่วไป
๒.ส ่งเสริมให ้ประชาชนน�าความรู ้ ไป

ประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิตอย่างปลอดภัย เพื่อสร้าง
มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมกันของชนในชาติ

๓.เพื่อเป็นสื่อกลางประสานแหล่งข้อมูล 
และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการที่ทันสมัย

๔.เพือ่เป็นศนูย์วชิาการรวบรวมเทคโนโลยี 
และข้อมูลด้านน�้าสะอาดของประเทศ

๕.เพื่อให้บริการเชิงสังคม
 โดยให้บริการผ่านทาง Website http://cwc.

mwa.co.th  หรือที่หน่วยงานของฝ่ายคุณภาพน�้าได้
โดยตรง  พร้อมทั้งมีการจัดท�ารายการวิทยุ : คลินิกน�้า
สะอาด On Radio (ทางสถานีวิทยุของ สวพ.๙๑) รวม
ไปถึงสามารถตรวจสอบคุณภาพน�้าประปา ณ เวลา
ปัจจุบัน (Real Time Water Quality) หรือตรวจสอบ
คุณภาพน�้าประปาแบบ Online ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบ
คุณภาพน�้าประปาระยะไกลของ กปน. โดยเป็นเว็บไซต์
แห่งแรกของโลกที่แสดงผลคุณภาพน�้าประปาแบบเป็น
ปัจจุบัน 

ก�รพัฒน�ระบบก�รผลิตและส่งจ่�ยนำ้�
ก�รพัฒน�ท่อประป�เพื่อบริก�รประช�ชน
การพฒันาหรอืเปลีย่นแปลงชนดิท่อประปาทีใ่ช้

ในอดีตเริ่มจากการใช้ท่อเหล็กหล่อ (Cast Iron Pipe) 
หรือท่อเหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron Pipe) เป็นท่อ

ประธานและท่อจ่ายน�้าและใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี 
(Galvanized Steel Pipe) เป็นท่อบริการ จากปัจจัยใน
เรื่องราคา และต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ในด้านความ
คงทนในการใช้งาน และความเหมาะสมกับสภาพ 
สิง่แวดล้อม  ดงันัน้การประปานครหลวงจงึได้พฒันาเลอืก
ชนิดวัสดุที่ใช้ท�าท่อแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมของกรุงเทพมหานครในราคาทีเ่หมาะสมเพือ่ใช้
ในกิจการ ดังนี้ น�าท่อคอนกรีตอัดแรง (Prestressed 
Concrete Pipe) ที่สามารถผลิตได้ในประเทศมาใช้เป็น
ท่อประธานแทนท่อเหล็กหล่อฯ ท่ีต้องน�าเข้าจากต่าง
ประเทศซึง่มรีาคาแพง แต่การใช้ท่อคอนกรตีฯ ไม่ประสบ
ความส�าเรจ็ เนือ่งจากเป็นท่อทีม่นี�า้หนกัมากไม่เหมาะสม
กบัสภาพดนิอ่อนในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและชมุชนทีมี่
ความแออดั ประกอบกบัสภาพการจราจรคบัคัง่ เนือ่งจาก
ในการซ่อมท่อแต่ละครัง้ท�าได้ยาก จ�าเป็นต้องใช้พืน้ทีม่าก
ในการเปลี่ยนท่อ การประปานครหลวงจึงน�าท่อเหล็ก
เหนียว (Steel Pipe) ซึ่งท�าจากเหล็กแผ่นม้วนขึ้นรูป 
เคลือบวัสดุป้องกันสนิมมาใช้ในปัจจุบันเพราะเป็นท่อที่
สามารถผลิตได้ภายในประเทศไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องขนาด
ของท่อ และราคาถูก 

ส�าหรบัท่อจ่ายน�า้ได้เปลีย่นจากท่อเหลก็หล่อมา
ใช้ท่อซีเมนต์ใยหิน (Asbestos Cement Pipe) แทน 
เนื่องจากราคาถูก สามารถผลิตได้ในประเทศ มีความ
เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองท่ีมีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว แต่เมื่อกรุงเทพมหานครเริ่มมีปัญหาในเรื่องการ
จราจร การขออนุญาตก่อสร้างวางท่อท�าได้ยากขึ้น การ
ประปานครหลวงจึงต้องเลือกท่อที่มีคุณภาพมากขึ้น 
มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและสามารถก่อสร้างได้
สะดวกรวดเร็ว ปัจจุบนัจึงเปล่ียนจากท่อซีเมนต์ใยหนิมา
ใช้ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride Pipe) แทนท่อบริการ 
ซึ่งเดิมใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีแต่เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง
มักเกิดปัญหาท่อภายในอุดตันเนื่องจากสนิมเหล็ก  
ท ่ อภายนอกเกิดการกัดกร ่อนจากสภาพดินของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบกับการทรุดตัวของพื้นดิน  
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ท�าให้พบท่อขาด เกิดการรั่วของน�้าเป็นเหตุให้ท่อมีอายุ
การใช้งานต�่า การประปานครหลวงจึงน�าท่อพีวีซีชั้น
คุณภาพ ๑๓.๕ ต่อด้วยข้อต่อโดยใช้น�้ายาเชื่อมประสาน 
(Solvent Cement) มาใช้งาน แต่การใช้งานไม่ประสบ
ความส�าเร็จ เนื่องจากการท�างานประกอบท่อจะต้องมี
ความแห้ง สะอาด และต้องเว้นระยะเวลาให้เกิดการ
ประสานตัวอย่างสมบูรณ์ (Curing) ซึ่งการท�างานจริงใน
ภาคสนามมีสภาพเปียกช้ืน และสิ่งสกปรกจากดินท�าให้
การต่อท่อไม่ได้คุณภาพ การประปานครหลวงจึงเปลี่ยน
มาใช้ท่อพีบี (Polybutylene Pipe) เป็นท่อบริการแทน 
โดยต่อจากท่อจ่ายน�้าไปยังมาตรวัดน�้า ซึ่งมีข้อได้เปรียบ
ที่มีราคาถูกกว่าท่อชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน

ก�รพัฒน�ระบบง�นด้�นลดนำ้�สูญเสีย
น�า้สญูเสยีเป็นปัญหาส�าคญัในการด�าเนนิกจิการ

ประปาการประปานครหลวงตระหนักถึงความส�าคัญทั้ง
ในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และความ
สูญเสียเชิงธุรกิจจากมูลค่าของน�้าสูญเสีย จึงด�าเนิน
กจิกรรมเพือ่ลดและควบคมุน�า้สญูเสยีอย่างต่อเนือ่ง และ
ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการด�าเนินงานตลอดจนเทคนิค 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเริ่มด�าเนินการลดน�้า
สูญเสียเชิงรุก ในปี ๒๕๒๕ มีการส�ารวจหาท่อร่ัวใต้ดิน
และวดัปรมิาณน�า้สญูเสยีเป็นระบบ Block โดยได้รับการ
สนับสนุนด้านเทคนิค เครื่องมือ และวิธีการด�าเนินงาน
จากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (JICA) ท�าให้การด�าเนินงานด้านลดน�้าสูญเสีย
ของการประปานครหลวงเป็นไปตามแนวทางซึ่งปฏิบัติ
กันในกิจการประปาในประเทศท่ีพัฒนาแล้วทั่วโลก  
หลงัจากได้ด�าเนนิการลดน�า้สญูเสยีเชงิรุก ส่งผลให้การลดน�า้
สูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท�าเป็นแผน
กลยุทธ์หลักด้านลดน�้าสูญเสียขึ้นในปี ๒๕๓๙ ประกอบ
ด้วยการส�ารวจหาท่อรั่วใต้ดิน การซ่อมและปรับปรุงท่อ
การบ�ารุงรักษามาตรวัดน�้าหลัก และการปรับปรุงระบบ
แผนที่ ซึ่งได้ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปีจนถึงปัจจุบัน  

แต่ต่อมาอตัราน�า้สญูเสยีได้เพิม่สงูขึน้ทกุปี สาเหตมุาจาก
การประปานครหลวงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญัในการขยาย
ก�าลงัการผลติและการให้บรกิารเพือ่ตอบสนองการเตบิโต
อย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกจิประเทศไทย จงึพจิารณา
ทดลองให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านลดน�้า
สูญเสีย โดยคัดเลือกพ้ืนที่ส�านักงานประปาสาขาที่มีน�้า
สูญเสียสูงที่สุด ในขณะนั้น คือ ส�านักงานประปาสาขา
สุขุมวิท ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี และส�านักงาน
ประปาสาขาภาษีเจริญ โดยจัดท�าสัญญาจ้างเอกชน
ด�าเนินการลดน�้าสูญเสียแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ดังกล่าว  
มีเป้าหมายเพื่อลดน�้าสูญเสียลงให้อยู ่ในระดับไม่เกิน 
ร้อยละ ๓๐ ภายในระยะเวลา ๔ ปี จากการด�าเนินงาน 
ดังกล่าวเป็นครั้งแรกที่มีการน�าเทคนิคระบบพื้นที่ 
เฝ้าระวังน�้าสูญเสีย (District Metering Area : DMA) 
และประตูน�้าลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve : 
PRV) มาใช้งาน โดยผลการด�าเนินงานเมื่อสัญญาแล้ว
เสรจ็ ผูร้บัจ้างสามารถลดน�า้สญูเสยีได้ต�า่กว่าร้อยละ ๓๐ 
ส�าเร็จตามเงื่อนไขของสัญญา

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ หลงัจากท่ีได้จ้างเอกชนด�าเนนิ- 
การในพ้ืนท่ี ๔ สาขาไประยะหนึง่ และมรีะบบพ้ืนที ่DMA 
แล้วเสร็จบางส่วนพร้อมทั้งได้ทดลองการใช้งานแล้ว  
พบว่าสามารถสนับสนุนงานลดน�้าสูญเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การประปานครหลวงจึงมีแนวความคิดที่
จะจัดต้ังระบบ DMA ในพ้ืนที่ส�านักงานประปาสาขา 
ทีเ่หลอื และพจิารณาน�าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้ระบบ DMA 
ท�างานได้ดีขึน้ จึงได้จัดจ้างบริษทัเอกชนเข้ามาด�าเนนิการ
ในปี ๒๕๔๘ ทุกพื้นที่รับผิดชอบ ท�าให้มีระบบเฝ้าระวัง
เพ่ือบริหารจัดการน�้าสูญเสียท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ
ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบท่อประปาได้อย่างรวดเร็ว 
และได้รับข้อมูลส�าคัญต่างๆ อาทิ แรงดันน�้าและปริมาณ
การใช้น�้าในแต่ละพื้นที่เพื่อน�ามาปรับปรุงการให้บริการ
ต่อไปในอนาคต 
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ก�รพัฒน�ด้�นก�รบริห�รจัดก�รแรงดันนำ้�
ประป�

ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน�้า มีหน้าที่ควบคุม 
บริหาร จัดการการส่งน�้าจากโรงงานผลิตน�้าบางเขน  
มหาสวัสดิ์ เพื่อส่งน�้าทางอุโมงค์ส่งน�้า และท่อส่งน�้า ให้
สถานีสูบจ่ายน�้าต่างๆ ก่อนจ่ายออกสู่ท่อประธานไปยัง
ส�านักงานประปาสาขา และต้องบริหารจัดการน�้าเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมกับปริมาณน�้าสูญเสียกับความ
สามารถในการรับแรงดันน�้าของท่อตา่งๆ ในระบบจา่ยน�้า
อย่างพอดี มีประสิทธิภาพ จึงจ�าเป็นต้องสร้างเครื่องมือ
เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถควบคุมการจ่ายน�้าได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการติดตั้งระบบ SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition) น�า
ข้อมูลแรงดันน�้า (Pressure) และ ปริมาณการไหลของ
น�้าในท่อ (Flow) จากจุดเป้าหมาย (Target Node)  
ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน (Real Time) เข้ามายังห้องควบคุม
และเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อท�าการวิเคราะห์ปัจจุบัน
และย้อนหลังในฐานข้อมูล (Database)

 ระบบ SCADA ได้ด�าเนินการส�าเร็จตาม 
เป้าหมายมาตัง้แต่ปลายปี ๒๕๔๘ โดยเป็นระบบซือ้ขาดจาก
บรษิทั แต่เนือ่งจากการแสดงผลวเิคราะห์จาก Software 
ของบริษัท มีลักษณะทั่วๆ ไปใช้ได้กับกระบวนงานทาง
อุตสาหกรรมทุกประเภท ไม่ได้เน้นหนักในกิจการท่ีเป็น 

Waterworks ฝ่ายควบคมุการส่งและจ่ายน�า้ จงึได้พฒันา 
Software ส�าหรับแสดงผลวิเคราะห์ที่เหมาะสมส�าหรับ
ควบคุมการส่งและสูบจ่ายน�้ามาใช้เสริม เรียกว่า กราฟ
แรงดันมาตรฐาน (Pressure Trend Curve) โดยแสดง
ข้อมูลแรงดันน�้าและปริมาณการไหล ณ จุดเป้าหมาย  
บนแกนเวลา (แกน x) เป็นรายชั่วโมง และได้พัฒนา 
Pressure Trend Curve แสดงผลทาง Browser ซึ่ง 
ผู้ใช้งาน (สถานีสูบจ่ายน�้า โรงงานผลิตน�้า ส�านักงาน
ประปาสาขา และผู้สนใจ) สามารถเข้ามาใช้งานได้ใน 
Intranet ของการประปานครหลวง โดยเส้นกราฟ  
Real Time จะเคลือ่นไหวเมือ่กด Refresh บน Browser  
ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จและใช้งานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ และ
พัฒนาต่อยอด โดยใช้เส้นกราฟแสดงผลการเคล่ือนไหว
ตามเวลาจริงไม่เกิน ๑ นาที (Real Time Graph) โดย
ไม่ต้องกด Refresh ใน Browser ด�าเนินการแล้วเสร็จ
ใช้งานได้ในปี ๒๕๕๑ จากนั้นได้มีการพัฒนา Software 
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถประเมินผลการควบคุม 
การจ่ายน�้าตาม Pressure Trend Curve ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จากการบริหารจัดการแรงดันน�้าข้างต้นท�าให้
ประชาชนผู้ใช้น�้าได้รับความพึงพอใจ เนื่องจากได้รับ
ความแรงของน�า้และปรมิาณน�า้ประปาทีเ่พยีงพอต่อการ
ใช้งานเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 
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โครงสร้�งองค์กรก�รประป�นครหลวง

คณะกรรมก�ร กปน.

ผู้ว่�ก�ร
ผู้เชี่ยวช�ญระดับ ๑๐

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร กปน.

o ฝ่�ยวิเคร�ะห์เรื่องเสนอ

 คณะกรรมก�ร กปน.

o ฝ่�ยระเบียบว�ระก�รประชุม

 คณะกรรมก�ร กปน.

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร (บริห�ร)
o  ฝ่�ยบริก�รกล�ง
o  ฝ่�ยกฎหม�ย
o  ฝ่�ยจัดห�และพัสดุ

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร (ทรัพย�กรบุคคล)
o  ฝ่�ยสวัสดิก�รและกิจก�รสัมพันธ์
o  ฝ่�ยบริห�รทรัพย�กรบุคคล
o  ฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร (ก่อสร้�ง)
o  ฝ่�ยก่อสร้�งระบบจ่�ยนำ้�ภ�ค ๑, ๒
o  ฝ่�ยก่อสร้�งระบบจ่�ยนำ้�ภ�ค ๓, ๔
o  ฝ่�ยก่อสร้�งระบบผลิตและส่งนำ้�

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร (ก่อสร้�ง)
o  ฝ่�ยว�งแผนและพัฒน�ก�รผลิตระบบส่ง
   และจ่�ยนำ้�

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร (วิศวกรรม)
o  ฝ่�ยบริห�รโครงก�ร
o  ฝ่�ยสำ�รวจและออกแบบ
o  ฝ่�ยม�ตรฐ�นวิศวกรรมและส�รสนเทศภูมิศ�สตร์

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร (ระบบผลิตนำ้�)
o  ฝ่�ยโรงง�นผลิตนำ้�บ�งเขน
o  ฝ่�ยโรงง�นผลิตนำ้�ส�มเสน
o  ฝ่�ยโรงง�นผลิตนำ้�มห�สวัสดิ์
o  ฝ่�ยบำ�รุงรักษ�โรงง�น

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร (ระบบส่งและจ่�ยนำ้�)
o  ฝ่�ยบำ�รุงรักษ�สถ�นีสูบนำ้�
o  ฝ่�ยสถ�นีสูบจ่�ยนำ้�
o  ฝ่�ยควบคุมก�รส่งและจ่�ยนำ้�

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร (บริก�ร ๑)
o  สำ�นักง�นประป�ส�ข�สุขุมวิท
o  สำ�นักง�นประป�ส�ข�พระโขนง
o  สำ�นักง�นประป�ส�ข�สมุทรปร�ก�ร

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร (บริก�ร ๒)
o  สำ�นักง�นประป�ส�ข�แม้นศรี
o  สำ�นักง�นประป�ส�ข�ทุ่งมห�เมฆ
o  สำ�นักง�นประป�ส�ข�พญ�ไท
o  สำ�นักง�นประป�ส�ข�ล�ดพร้�ว

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร (บริก�ร ๓)
o  สำ�นักง�นประป�ส�ข�นนทบุรี
o  สำ�นักง�นประป�ส�ข�ประช�ชื่น
o  สำ�นักง�นประป�ส�ข�บ�งเขน
o  สำ�นักง�นประป�ส�ข�มีนบุรี

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร (บริก�ร ๔)
o  สำ�นักง�นประป�ส�ข�บ�งกอกน้อย
o  สำ�นักง�นประป�ส�ข�ต�กสิน
o  สำ�นักง�นประป�ส�ข�ภ�ษีเจริญ
o  สำ�นักง�นประป�ส�ข�บ�งบัวทอง
o  สำ�นักง�นประป�ส�ข�สุขสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร (บริก�ร ๕)
o  ฝ่�ยสนับสนุนง�นบริก�ร
o  ฝ่�ยเทคโนโลยีก�รบริห�รจัดก�รนำ้�สูญเสีย
o  ฝ่�ยม�ตรวัดนำ้�

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร
(แหล่งนำ้�และควบคุมคุณภ�พนำ้�)

o  ฝ่�ยทรัพย�กรนำ้�และสิ่งแวดล้อม
o  ฝ่�ยคุณภ�พนำ้�
o  ฝ่�ยระบบส่งนำ้�ดิบ

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร (บัญชีก�รเงิน)
o  ฝ่�ยบัญชี
o  ฝ่�ยก�รเงิน

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร
(นโยบ�ยก�รเงิน)

o  ฝ่�ยวิเคร�ะห์และว�งแผนก�รเงิน
o  ฝ่�ยงบประม�ณ
o  ฝ่�ยพัฒน�ระบบง�นและ
   เสริมสร้�งมูลค่�กิจก�ร

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร
(แผนและพัฒน�)

o  ฝ่�ยนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์
o  ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ
o  ฝ่�ยติดต�มและประเมินผล
o  ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยง

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร
(เทคโนโลยีส�รสนเทศ)

o  ฝ่�ยพัฒน�และสนับสนุนเทคโนโลยี
o  ฝ่�ยเทคโนโลยีและก�รสื่อส�ร
o  ฝ่�ยยุทธศ�สตร์และเทคโนโลยี
     ส�รสนเทศ

สำ�นักตรวจสอบ
o  ฝ่�ยพัฒน�และสนับสนุนง�น
   ตรวจสอบ
o  ฝ่�ยตรวจสอบกระบวนง�นหลัก
o  ฝ่�ยตรวจสอบกระบวนง�นสนับสนุน

สำ�นักตรวจสอบ

o  ฝ่�ยปฏิบัติก�ร กปน.

o  ฝ่�ยสื่อส�รองค์กร

o  ฝ่�ยกิจกรรมเพื่อสังคม

o  ฝ่�ยสถ�บันพัฒน�วิช�ก�รประป�

รองผู้ว่�ก�ร (วิศวกรรมและก่อสร้�ง)

รองผู้ว่�ก�ร (ผลิตและส่งนำ้�)รองผู้ว่�ก�ร (วิศวกรรมและก่อสร้�ง) รองผู้ว่�ก�ร (บริก�ร)

รองผู้ว่�ก�ร (ก�รเงิน)รองผู้ว่�ก�ร (บริห�ร)
รองผู้ว่�ก�ร

(แผนและพัฒน�)
รองผู้ว่�ก�ร

(เทคโนโลยีส�รสนเทศ)

ผู้เชี่ยวช�ญระดับ ๙
ผู้เชี่ยวช�ญระดับ ๘
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 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็นรัฐวิสหกิจประเภทพาณิชย์และบริการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ โดย “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ. ๒๔๙๖” ในสมัย
จอมพล ป.พบิลูสงคราม ในบรเิวณพืน้ทีป่ากครองตลาด ทีม่หีน้าทีรั่บผิดชอบในการพัฒนาและบริหารเครือข่ายตลาด
ภาครัฐ ด�าเนินภารกิจด้านการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ เช่น ตลาดสด ตลาดชุมชน ตลาดนัด และส่งเสริม
ตลาดร่วมเอกชน เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายสินค้าอุปโภคและสินค้าชุมชนเพื่อประชาชน
 โดยวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การตลาด ดังนี้คือ
 ๑. จัดสร้างตลาดสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะ
 ๒. ปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัย
 ๓. ส่งเสริมตลาดเอกชน
 ๔. จัดและส่งเสริมการผลิตโภคภัณฑ์ให้พอแก่ความต้องการของตลาด
 ๕. จัดการขนส่งโภคภัณฑ์ไปสู่ตลาดให้เป็นไปโดยสะดวก
 ๖. จดัด�าเนนิการ ควบคมุและอ�านวยบรกิารเกีย่วกบัตลาดขององค์การ และให้องค์การมอี�านาจด�าเนนิกจิการ
ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๖ และอ�านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
  ๑) สร้าง ซื้อ จัดหา ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือด�าเนินงาน 
เกี่ยวกับเครื่องใช้บริการ หรือทรัพย์สินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาด
  ๒) กู้ยืมเงิน หรือให้กู้เยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคล หรือด้วยทรัพย์ หรือรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
เพือ่สร้างตลาดและปรบัปรงุตลาด การกูย้มืเงนิถ้าเป็นจ�านวนเงนิเกนิสามล้านบาท ต้องได้รบัอนญุาตจากคณะรฐัมนตรี
ก่อน
  ๓) ท�าการค้าและขนส่งสินค้า
  ๔) ออกเงนิลงทนุหรอืเข้าเป็นหุน้ส่วนในห้างหุน้ส่วน หรอืถอืหุน้ในบรษิทัจ�ากดั เพือ่จดัตัง้หรอืด�าเนนิการตลาด
  ๕) วางระเบียบในการจัดตลาดขององค์กร
  ๖) การกระท�าอื่นใดเพื่อส่งเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑ์เพื่อให้พอแก่ความต้องการของตลาด

องค์ก�รตล�ด
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 กล่าวโดยสรปุคอื องค์การตลาดจะเป็นหน่วยงาน
เข ้าไปจัดการด ้านการตลาดและการพัฒนาตลาด
สาธารณะให้แก่ภาคประชาชน เพื่อให้เป็นตลาดที่ได้
มาตรฐาน ทนัสมยัและถกูสขุลกัษณะ รวมทัง้เป็นหน่วยงาน
ส่งเสริมให้กับภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนา เพื่อให้เกิด

วิสัยทัศน์
เป็นองค์หลักของประเทศในก�รสร้�งตล�ดกล�งและเครือข่�ยระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นช่องท�ง

ก�รกระจ�ยสินค้�และจำ�หน่�ยผลผลิตท�งก�รเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

พันธกิจ
 พันธกิจที่ ๑ Market Place Operator
 บริหารจัดการตลาดสาขาขององค์การตลาดให้
เป็น “ศูนย์รวมและกระจายสินค้า” ผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการให้เช่าแผงส�าหรับ
ท�าการค้า อาคารพาณิชย์ส�าหรับท�าการค้า และแฟลต
ส�าหรับพักอาศัยรวมท้ังแสวงหาความร่วมมือกับภาค
เอกชนในการพฒันาเครอืข่ายตลาดชมุชนระดบัประเทศ
 โดยมีตลาดในสังกัดองค์การตลาด ๕ แห่ง  
ดังต่อไปนี้
 • ตลาดผั กและผลไม ้  ปากคลองตลาด 
กรุงเทพมหานคร

เศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนให้แก่ 
ภาคธุรกิจชุมชน อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ส ่งเสริม 
ภาคการผลิต การอ�านวยการ การขนส่ง การควบคุม 
ด้านการตลาด ที่จะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 

 • ตลาดกลางเกษตรกรตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร
 • ตลาดกลางเกษตรกรบางคล ้า  จั งหวัด
ฉะเชิงเทรา
 • ตลาดกลางเกษตรกรหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 • ตลาดกลางเกษตรกรเมอืงล�าพนู จงัหวดัล�าพนู
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 พันธกิจที่ ๒ Tradder and Distributor
 ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา อีกพนัธกิจหนึง่
ขององค์การตลาดคือ เป็นผู ้จัดหาสินค้าอุปโภค
บริโภคและจัดส่งสินค้าโภคภัณฑ์ ข้าวสารอาหารสด
และอาหารส�าเร็จรูปรวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ประกอบอาหารตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องการจัด
ระบบการจดัซือ้ให้กบัหน่วยงานของรฐั อาทเิช่น กรม
ราชทัณฑ์ โรงพยาบาล สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ 
ซึ่งในปัจจุบัน องค์การตลาดมีตัวแทนกระจาย 
สินค้ามากกว่า ๗๐ รายทั่วประเทศ จึงท�าให้สามารถ
จัดหาสนิค้าทีมี่คณุภาพ และทันต่อความต้องการของ
ผูซ้ือ้ทกุหน่วยงานอย่างรวดเรว็ในราคายตุธิรรม และ
ถือเป็นการช่วยกระจายผลผลิตทางการเกษตรใน
ชุมชนสู่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย
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วิวัฒนาการศาลากลางจังหวัด

ความเป็นมาของศาลากลาง

 จากหนังสือเทศาภิบาล ซึ่งเป็นพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารง

ราชานุภาพ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของศาลากลาง ดังนี้

	 “...ตามหัวเมืองในสมัยนั้น	 ประหลาดอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีศาลารัฐบาลต้ังประจ�า	 ส�าหรับว่า

ราชการบ้านเมืองอย่างทุกวันนี้	 เจ้าเมืองตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ไหนก็ว่าราชการบ้านเมืองที่บ้านของตน	

เหมือนอย่างเสนาบดีเจ้ากระทรวงในราชธานีว่าราชการที่บ้านตามประเพณีเดิม	 บ้านเจ้าเมืองผิดกับ

บ้านของคนอื่นเพียงที่เรียกกันว่า	 “จวน”	 เพราะมีศาลาโถงปลูกไว้นอกร้ัวข้างหน้าบ้านหลังหนึ่ง	 

เรียกว่า	“ศาลากลาง”	เป็นที่ส�าหรับประชุมกรมการเวลามีการงาน	เช่น	รับท้องตราหรือปรึกษาราชการ 

เป็นต้น	 เวลาไม่มีการงาน	ก็ใช้ศาลากลางเป็นศาลช�าระความ	 เห็นได้ว่าศาลากลางก็เป็นเค้าเดียวกับ

ศาลาลูกขุนในราชธานีนั้นเอง	 เรือนจ�าส�าหรับขังนักโทษก็อยู่ในบริเวณจวนอีกอย่างหนึ่ง	 แต่คงเป็น

เพราะคุมขังได้มั่นคงกว่าที่อื่นไม่จ�าเป็นจะต้องอยู่กับจวนเหมือนกับศาลากลาง

	 มเีรือ่งปรากฏมาแต่ก่อน	ว่าครัง้พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็ขึน้ไปเมืองเหนอื

เมื่อปี	 พ.ศ.	๒๔๐๙	ทอดพระเนตรเห็นศาลากลางตามหัวเมืองซอมซ่อ	 จนทรงสังเวชพระราชหฤทัย

ทรงพระกรณุาโปรดพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้ซ่อมแซม	เมอืงละ	๑๐	ชัง่	(๘๐๐	บาท)	เมอืงไหนท�า

ส�าเรจ็แล้วพระราชทานป้ายจ�าหลักปิดทองประดับกระจกท�าเป็นรูปเงินเหรียญรัชกาลท่ี	 ๔	 ลายเป็น 

รูปพระมหามงกุฎแผ่น	๑	รูปช้างอยู่ในวงจักรแผ่น	๑	พระราชทานให้ไปติดไว้	ณ	ศาลากลางซึ่งได้ทรง

ปฏิสังขรณ์	 เมื่อข้าพเจ้าข้ึนไป	 ยังมีอยู่บางแห่ง	 ข้าพเจ้าได้ยืมมาจ�าลองรักษาแบบไว้	 เดี๋ยวนี้อยู่ใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 แต่มาภายหลังศาลากลางก็กลับทรุดโทรมน่าทุเรศอย่างเก่า	 หามีแห่งใดที่

เป็นสง่าผ่าเผยไม่

	 เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเจ้าเมืองต้องสร้างจวนและศาลากลางด้วยทุนของตนเอง	 แม้แต่ 

แผ่นดนิซึง่จะสร้างจวน	ถ้ามไิด้อยูภ่ายในเมอืงมปีราการ	เช่น	เมอืงพษิณโุลก	เป็นต้น	เจ้าเมอืงก็ต้องหา

ซือ้ท่ีดนิเหมอืนกบัคนท้ังหลาย	จวนกบัศาลากลางจงึเป็นทรพัย์ส่วนตัวของเจ้าเมอืง	เมือ่สิน้ตัวเจ้าเมอืง

กเ็ป็นมรดกตกแก่ลกูหลาน	ใครได้เป็นเจ้าเมอืงคนใหม่ถ้ามไิด้เป็นผูร้บัมรดกของเจ้าเมอืงคนเก่าก็ต้องหา

ทีส่ร้างจวนและศาลากลางขึน้ใหม่ตามก�าลังทีจ่ะสร้างได้	บางทกีย้็ายไปสร้างห่างจวนเดิมต่างฟากแม่น�า้	

หรือแม้จนต่างต�าบลก็มี	จวนเจ้าเมืองไปตั้งอยู่ที่ไหนก็ย้ายที่ว่าราชการไปอยู่ที่นั่นชั่วสมัยของเจ้าเมือง
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คนน้ัน	ตามหัวเมอืงจงึไม่มทีีว่่าราชการเมอืงตัง้ประจ�าอยู่

แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นนิจเหมือนอย่างทุกวันนี้	อันเพิ่งมีขึ้น

เมื่อจัดมณฑลเทศาภิบาลแล้ว	 ส่วนพวกกรมการนั้น 

เพราะมกัเป็นคฤหบดอียูใ่นเมอืงนัน้แล้วจงึได้เป็นกรมการ	 

ตัง้บ้านเรอืนอยูท่ี่ไหนกค็งอยูท่ี่นัน้	 เป็นแต่เวลามกีารงาน 

จะต้องท�าตามหน้าท่ี	 จวนเจ้าเมืองอยู่ท่ีไหน	 ก็ตามไปฟัง 

ค�าสั่งที่นั่น	 บางคนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างถึงต่างอ�าเภอก็มี	

ด ้วยเคยเป็นคฤหบดีอยู ่ที่แห่งนั้นมาก่อน	 เจ้าเมือง 

ประสงค์จะให้เป็นผูรั้กษาสนัตสิขุในท้องทีน้ั่นเหมอืนอย่าง 

นายอ�าเภอซึ่งมีขึ้นในสมัยเทศาภิบาล	 จึงขอให้คฤหบดี 

คนนั้นเป็นกรมการ	หรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือ	ตั้งนักเลงโต

ซึ่งมีพรรคพวกมากให้เป็นกรมการเพื่อจะให้โจรผู้ร้าย

ย�าเกรงไม่กล้าปล้นสะดมในถ่ินนั้น	 แต่บางทีก็กลับให ้

ผลร้าย	 ดังเคยมีเรื่องปรากฏเมื่อตอนต้นรัชกาลที่	 ๕	 

๑	คัดลอกจากพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	“เทศาภิบาล”	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน,		 
  ๒๕๕๕	หน้า	๘๗-๘๘

ผู้รักษากรุงศรีอยุธยาตั้งคฤหบดีคนหนึ่งชื่อ	 ช้าง	 เป็นที่ 

หลวงบรรเทาทุกข์อยูท่ี่เกาะใหญ่	ด้วยแม่น�า้ตอนเกาะใหญ่

ลานเท	 เป็นย่านเปลี่ยวมักมีโจรตีปล้นเรือที่ขึ้นล่อง	 

หลวงบรรเทาฯ	 คนนั้นข้ึนชื่อ	 คนชมในการรับรอง	 ผู้มี

บรรดาศักด์ิซ่ึงผ่านไปมา	 แม้จนชาวเรือขึ้นล่อง	 ถ้าใคร 

ไปพ่ึงพ�านักหลวงบรรเทาฯ	 โจรผู ้ร ้ายก็ไม่กล้าย�่ายี	 

ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นมาแต่ปลายรัชกาลที่	 ๔	 ครั้นถึง

รัชกาลที่	๕	ความปรากฏขึ้นจากค�าให้การของโจรผู้ร้าย

ที่จับได้หลายราย	 ว่าเป็นพรรคพวกของหลวงบรรเทาฯ	

โปรดให้ข้าหลวงช�าระ	ก็ได้ความ	ว่าหลวงบรรเทาฯ	เป็น

นายซ่องโจรผูร้้าย	เป็นแต่ให้ไปท�าการโจรกรรมเสยีในเขต

แขวงอื่น	 ภายนอกถิ่นที่ตนปกครอง	 หลวงบรรเทาฯ	 

จึงถูกประหารชีวิต	 เป็นเรื่องเลื่องลือกันอื้อฉาวอยู่คราว

หนึ่ง	ในเวลาข้าพเจ้าแรกรับราชการ”๑
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รูปแบบของศาลากลางจังหวัดมีความเป็นมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะน�าข้อมูลใน

บางจังหวัดมาน�าเสนอ เพื่อให้เห็นวิวัฒนาการของศาลากลางจังหวัดในยุคต่างๆ

	 สมยัรชักาลที	่๖	โปรดเกลา้ฯ	ใหส้รา้งอาคารแบบ

ตะวันตกให้เป็นศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ	ตลอดรัชสมัย

เทศาภิบาล	 อาคารหลังนี้	 ได้ใช้เป็นศาลากลางจังหวัด

เชียงใหม่จนถึงปี	พุทธศักราช	๒๕๒๗

	 ลักษณะอาคารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 ๒	 ชั้น	

เปน็อาคารแบบโคโลเนยีล	ผงัสีเ่หลีย่มผนืผา้ลอ้มลานโลง่	

๒	ลาน	ทางด้านหน้าและลานใหญ่ทางด้านหลัง	ทางเข้า

อยูก่ึ่งกลางดา้นหนา้	ภายใตส้ว่นทีเ่ปน็ระเบยีงยืน่จากชัน้บน 

เหนือระเบียงนี้เป็นมุขหลังคาจั่วอิทธิพลนีโอปัลลาเดียน	

หน้าจั่วประดับตราครุฑอันสืบเนื่องมาจากการที่อาคารนี้ 

เคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัด	 หลังคามุงกระเบื้องว่าว	

ภายในอาคารส่วนท่ีล้อมลานโล่งท�าระเบียงรองทั้ง	 

๒	ชั้น	ตัวอาคารตกแต่งด้วยคิ้วบัวปูนปั้น	และราวลูกกรง

ปูนปั้นแบบเรียบง่าย	แต่ดูสง่างามภูมิฐาน

	 ศาลากลางหลังที่	 ๒	 	 สร้างขึ้นปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐ 

เป็นอาคาร	๓	ชั้น	รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

		 ตอ่มาในป	ีพ.ศ.	๒๕๓๗	ตอ่เตมิอาคารออกไปอีก	

๓	ด้าน	เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีอาคารเชื่อมต่อตรงกลาง

อาคารเชื่อมระหว่างด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก		

และมีพื้นที่ลานโล่งอยู่ตรงกลางสองฝั่ง	(เหนือและใต้)

	 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หลังปัจจุบัน	 สร้าง

เมื่อปี	๒๕๓๙	ลักษณะอาคารเป็นอาคาร	๕	ชั้น	รูปทรง

สี่เหลี่ยมจัตุรัส	แบบล้านนาประยุกต์	มีลานโล่งตรงกลาง

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
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ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

 หลังแรก สร้างเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๓๙๔	 ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าให้สร้างศาลากลางจงัหวดัสพุรรณบรุ	ีเป็นเรือน

ไม้ชัน้เดยีว	มขีนาด	๘	x	๒๐	เมตร	หลงัคามงุจาก	มพีระยา

สุนทรสงคราม	(จัน	สุนทรพงษ์)	เป็นเจ้าเมือง	

ศาลากลางจังหวัดหลังที่ ๒ สร้างเมื่อปี ๒๔๗๑	สมัยที่

พระยาพิศาลสารเกษตร	 เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและ

หม่อมเจ้าธ�ารงศิริศรีวีธวัชสมุทร	 เทศาภิบาลผู้ส�าเร็จ

ราชการมณฑลนครชยัศร	ีได้ท�าการย้ายอาคารและศาลา

กลางมณฑลนครชัยศรี	 มาปลูกเป็นศาลากลางจังหวัด

สุพรรณบุรี	ณ	ที่ดินของวัดไก่เตี้ย	(วัดร้าง)	โดยปลูกเป็น

อาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง	๒๔	x	๖๐	เมตร	ค่าก่อสร้าง	

๑๙,๐๐๐	บาท

ศาลากลางจงัหวดัหลงัที ่๓ สร้างเมือ่วนัที	่๒๙	กรกฎาคม	

พ.ศ.	๒๕๑๔	อาคารศาลากลาง	ณ	บริเวณที่ตั้งเดิมเป็น

แบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น	 (ปัจจุบันเป็น 

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี)	

ศาลากลางจังหวัดหลังที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙ – ปัจจุบัน) 

พิธีวางศิลาฤกษ์	เมื่อวันที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๓๙	เปิดให้

บริการประชาชน	เมื่อวันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๔๒	
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ศาลากลางจังหวัดตราด

 สมยัเดมิเรยีกศาลากลางจงัหวดันีว่้า	ทีว่่าการเมอืง 
เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในสมัยพระยาพิพิธไสยสุนทรการ 
(สุข	ปริญญานนท์)	(พ.ศ.	๒๔๔๒	-	๒๔๔๗)	ซึ่งเป็นสมัย
ที่เริ่มมีการแบ่งบางท้องที่การปกครองเมืองออกเป็น
อ�าเภอ	ต�าบล	และหมูบ้่าน	เมือ่สมยัพระยาวเิศษสิงหนาท	 
(ปิ๋ว	 บุนนาค)	 เป็นผู้ว่าราชการเมือง	 (พ.ศ.	 ๒๔๕๐	 -	
๒๔๕๒)	ได้กลบัไปใช้ศาลาทีก่องทหารสร้างไว้ในสมยัเดมิ
ที่เป็นที่ว่าการเมืองอีกครั้ง	 และใช้มาถึงสมัยพระยา
ประเสริฐสุนทราชัย	(กระจ่าง	สิงหเสนี)	เป็นผู้ว่าราชการ

ศาลากลางจังหวัดหลังปัจจุบันศาลากลางจังหวัด รุ่นที่ ๒

ศาลากลางหลังเก่า

จังหวัดจึงได้จัดสร้างใหม่ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๔	 ใช้เงินของ
กระทรวงมหาดไทย	 รวม	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 สร้างเสร็จ	 
ในปี	พ.ศ.	๒๔๖๕	
	 ศาลากลางจังหวัดในปัจจุบันได้จัดสร้างขึ้นใหม	่
วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๐๘	สร้างเสร็จ
เมือ่วนัที	่๓๐	ธนัวาคม	๒๕๐๘	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๓๘	กระทรวง
มหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตราดก่อสร้าง
อาคารต่อเติมเป็นอาคารหลังคาทรงไทยสูง	๔	ชั้น	เชื่อมต่อ
กับอาคารเดิมที่อยู่ด้านหน้า	เริ่มเปิดใช้เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๐
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ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ความเป็นมา
 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	ล้นเกล้าฯ	รชักาล

ที	่๖	ทรงโปรดให้ก่อสร้างพระราชวงัสนามจนัทร์	เมือ่ปีพทุธศกัราช	

๒๔๕๔	และมพีระบรมราชโองการฯ	ประกาศตัง้เป็นเมอืงนครปฐม	

เมื่อวันพุธที่	๒	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๔๕๖

	 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 

รัชกาลที่	 ๗	 ทรงมีพระราชหัตถเลขา	 ลงวันที่	 ๑๐	 กรกฎาคม	

พุทธศักราช	๒๔๙๖	พระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ฝ่ายบ้านเมอืง 

ซึ่งได้แก่	 กระทรวงมหาดไทยใช้พระราชวังสนามจันทร์เป็นศาลา

กลางจังหวัดนครปฐม	ตั้งแต่ปีพุทธศักราช	๒๔๖๙	เป็นต้นมา

	 เมื่อป ีพุทธศักราช	 ๒๕๓๖	 กระทรวงมหาดไทยได ้ 

พจิารณาเหน็ว่า	พระราชวงัสนามจนัทร์ได้ขึน้ทะเบยีนโบราณสถาน	 

สมควรทีจ่ะอนรุกัษ์ให้อยูใ่นสภาพพระราชวงัของพระมหากษตัริย์	

และเชิดชูไว้เป็นมรดกล�้าค่าของประเทศชาติ	กระทรวงมหาดไทย

จึงได้กราบบังคมทูลถวายคืนพระราชวังสนามจันทร์แด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 โดยจะส่งมอบพื้นที่และพระที่นั่งต่างๆ	 เมื่อ

การก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมแล้วเสร็จ	 ซ่ึงส�านัก

พระราชวงัได้มหีนงัสอืแจ้งว่าได้น�าความถวายบังคมทลูพระกรุณา

ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

	 ศาลากลางจังหวัดนครปฐมปัจจุบันได้ท�าพิธีวางศิลาฤกษ์	

เมื่ อวันพฤหัสบดี ท่ี 	 ๑๒	 ธันวาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๕	 

เริ่มท�าการก่อสร้าง	เมื่อวันที่	๑๘	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๔๕	

สิน้สดุสญัญา	วันที	่๗	มกราคม	พทุธศกัราช	๒๕๔๗	เริม่ปฏบิตัริาชการ 

ณ	ศูนย์ราชการจังหวัดแห่งนี้	เมื่อวันที่	๓	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	

๒๕๔๖	 เป็นต้นมา	 ต่อมาจังหวัดนครปฐมได้ท�าพิธีส่งมอบคืน

พระราชวังสนามจันทร์ให้แก่ส�านักพระราชวัง	 โดยนายแก้วขวัญ	

วัชโรทัย	เลขาธิการพระราชวัง	เป็นผู้รับมอบ	เมื่อวันอังคารที่	๑๖	

ธันวาคม	๒๕๔๖	

 
ศาลากลางจังหวัดหลังปัจจุบัน
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ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ปี	พ.ศ.๒๕๔๔ กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้

จังหวัดนครพนม	 ด�าเนินการก่อสร้างศาลากลางจังหวัด	

(อาคารใหม่)	เป็นอาคารสูง	๕	ชัน้	เปิดใช้อย่างเป็นทางการ

ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	

		 ปี	พ.ศ.	๒๔๕๘	ลักษณะตัวอาคารเป็นตึกสองชั้น

ครึ่ง	ก่อด้วยอิฐถือปูน	ไม่มีเหล็กเสริม	หลังคามุงกระเบื้อง

	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๔	 เมื่อได้รับงบประมาณจาก

กระทรวงมหาดไทย	จงึย้ายบรเิวณศาลากลางจงัหวดัหลงั

เดิมที่ช�ารุด	มาตั้งอยู่บริเวณถนนอภิบาลบัญชา	หันหน้า

ไปทางทิศตะวันตก	ลักษณะตัวอาคารสูง		๒	ชั้น

	 ศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังแรก	 ตั้งอยู่ที่

บริเวณสโมสรข้าราชการถนนสุนทรวิจิตร	 เป็นเรือนไม ้

ชั้นเดียวทรงปั้นหยา	 หลังคามุงแฝก	 ฝาขัดแตะโบกด้วย

ปูน	พื้นกระดานไม้	สูงจากพื้นดินใช้บันได	๕	ขั้น	อยู่นาน

มาหลายปีบ้านเมอืงได้ววิฒันาการมาเป็นล�าดบั	หน่วยงาน

ราชการต่างๆ	เพิม่มากขึน้	ท�าให้ศาลากลางหลงันีค้บัแคบ

ไม่เพยีงพอทีจ่ะรบัหน่วยงานราชการและประชาชนทีม่า

ติดต่อให้ได้รับความสะดวก

ดินเผา	 คานตง	 โครงหลังคาและพื้นที่ทุกชั้นเป็นไม้

กระดาน	ทรงฝรั่งเศส	แบบเรอเนสซอง
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ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ศาลากลางจงัหวดันครศรธีรรมราช	ประกอบด้วย
อาคารทรงไทยประยุกต์	 สองหลัง	หลังแรกเป็นอาคาร
สองชั้น	 หลังคาทรงปั ้นหยาแปลง	 (ปั ้นหยากลาย)	 
มุงกระเบื้องคอนกรีต	 (ซีแพค)	 สีแดงก�่าผนังทาสีขาว	 
หันหน้าอาคารไปทางถนนราชด�าเนิน	หลังที่สองเป็น
อาคาร	 ค.ส.ล.	 ห้าชั้น	 หลังคาทรงปั ้นหยาประยุกต์	 
มุงกระเบื้องคอนกรีตสีน�้าตาลไหม้	ผนังทาสีขาว	หันหน้า
อาคารไปทางถนนศรธีรรมราช	 มรีัว้รอบทัง้สีด้่าน	 อยูใ่น
พืน้ที	่๔๖	ไร่
	 ก่อนจะมาเป็นศาลากลางจังหวัดเช่นในปัจจุบัน	
เดิม เคยเป ็น	 “จวนเจ ้ า เมือง”	 ของเจ ้ าผู ้ ครอง
นครศรีธรรมราชมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี	
พื้ นที่ ด ้ านทิศ เหนือเป ็นสวนไม ้ดอกของพระยา 
นครกุลเชษฐ	 (เอียด	 ณ	 นคร)	 ในสวนนี้มีบ้านพักอยู่ 
หลังหนึ่ง	 เรียกว่า	 “บ้านในสวน”	 รอบศาลากลางเมือง 
มีก�าแพงสี่ด้าน	ทิศใต้มีโรงเรียนซึ่งมีเฉลียงรอบ	ใช้เป็นที่
สวดมนต์	 เรียกว่า	 “โรงพิธ”ี	 ทิศตะวันตกมีโรงเรือนเก็บ
กระสุนปืนใหญ่	ดาบศิลา	หอก	ดาบ	และสิ่งของเครื่องใช้
ในพิธีสงฆ์	เรียกว่า	“โรงแสง”	ถัดมาเป็นโรงเรือนส�าหรับ
ท�าทองรูปพรรณ	 เรียกว่า	 “โรงทอง”	 ถัดไปอีกหลังเป็น
เรือนส�าหรับงานช่างเรียกว่า	“โรงงาน”	และเฉียงไปทาง
ทิศตะวันตกเล็กน้อยมีโรงเรือนพระพุทธรูปประจ�าวัง	
เรียกว่า	“หอพระพุทธสิหิงค”์
	 ส่วนด้านหน้าศาลากลางเมืองมีประตู	 และม ี
โรงเรือนส�าหรับเก็บฆ้องตีบอกเวลา	 เรียกว่า	 “โรงฆ้อง”	
ส่วนก�าแพงด้านหน้าเป็นท่ีโล่งกว้างประมาณ	 ๑๐	 วา	 
มีต้นประดู่ใหญ่หลายต้นเรียงรายจากทิศเหนือจรดใต้	
ส่วนก�าแพงด้านหลังมีศาลายกพื้นปูกระดาน	 หลังคา 
มงุจาก	ใช้เป็นท่ีช�าระคดคีวามมต้ีนจนัทน์ใหญ่อยู่ต้นหนึง่	
ใกล้ศาลา	เรียกว่า	“ศาลาต้นจันทน”์

	 ครั้น	 พ.ศ.	 ๒๔๔๔	 เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี	 
(หนูพร้อม	ณ	นคร)	เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้ลาออก
จากต�าแหน่ง	 กระทรวงมหาดไทยจึงแต่งตั้งพระยา 
สุนทราทรธุระกิจ	 (หมี	 ณ	 ถลาง)	 มาเป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัด	 และได้ย้ายศาลากลางเมืองจากโรงพิธีไปปลูก
สร้างขึน้ใหม่ใกล้สนามหน้าเมอืงคอืในดงมะม่วง	(โรงเรยีน
กัลยาณีศรีธรรมราชปัจจุบัน)	 เป็นโรงเรือนชั้นเดียว	 
เสาอิฐ	 ยกพื้นไม้	 ฝากั้นกระดาน	 พื้นล่างปูอิฐหลังคา 
มุงกระเบื้อง	มุขหน้าอยู่ทางทิศตะวันตก	มุขหลังยกพื้นปู
กระดานเสมอตัวอาคาร	เมือ่สร้างเสรจ็ผู้ว่าราชการจงัหวดั
ก็ไปปฏิบัติงานประจ�าอยู่ที่อาคารใหม่แห่งนี้	 ส่วนศาลา
กลางเมืองซ่ึงถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าเมือง 
มิได้รื้อถอน	แต่มิได้ใช้งาน
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	 ครั้นเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีถึงแก่อสัญกรรมใน	
พ.ศ.	๒๔๕๐	ทายาทจึงได้ยกที่ดินและอาคารศาลากลาง
เมืองให้แก่ทางราชการตามเจตจ�านงของเจ้าพระยา 
สุธรรมมนตรี	กระทรวงมหาดไทยจึงรื้อถอนอาคารหลังเดิม
แล้วก่อสร้างศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่ขึน้ในปลายปี	พ.ศ.
๒๔๕๔	เป็นอาคาร	สองชัน้	มมีขุหน้าสามมขุ	ใช้เป็นทีท่�าการ
ของหน่วยราชการหลายหน่วย	และได้ต่อเตมิไปทางตะวนัตก 
อีกหลังหนึ่ง	 เพื่อใช้เป็นที่ท�าการคลังจังหวัด	 สรรพากร

หลังเก่าเริ่มเปิดด�าเนินการเมื่อ	๒๓	มีนาคม	๒๕๐๗	

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังปัจจุบัน	เปิดเมื่อ	๒๓	กันยายน	๒๕๕๑

จังหวัด	 สรรพสามิตจังหวัด	 และสัสดีจังหวัด	 นับเป็น
อาคารศาลากลางจังหวัดที่ใหญ่โตมากในเวลานั้น
	 เมื่อวันที่	๙	พฤษภาคม	๒๕๓๘	ได้ปรับปรุงพื้นที่
ศูนย์บริหารราชการของจังหวัด	 จึงให้ก่อสร้างอาคาร
ศาลากลางหลังใหม่ขึน้ด้านหลังอาคารเดิม	ทัง้นี	้โดยให้มี
รูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับอาคารเดิม	
อาคารใหม่นี้สูง	 ๕	 ชั้น	 โดยเริ่มเปิดท�าการเมื่อวันที่	 ๑๒	
สิงหาคม	๒๕๔๕	เป็นต้นมา

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส



195๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

ศาลากลางจังหวัดน่าน
 

	 อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน	 มีจ�านวน	๒	หลัง	

หลังเก่าด้านหน้าสร้างเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	 ในสมัย	 

พลต�ารวจตรี	 ศรีศักดิ์	 ธรรมรักษ์	 ด�ารงต�าแหน่งผู ้ว่า

ราชการจงัหวดัน่าน	และด้านหลงัสร้างเมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๓	

ในสมยันายชยัวฒัน์	หตุะเจรญิ	ด�ารงต�าแหน่งผูว่้าราชการ

จังหวัดน่าน	 ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในศาลากลาง

จังหวัดน่าน	จ�านวน	๙	หน่วยงาน	และ	๒	ส่วนงาน
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ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 ประจวบคีรีขันธ์เคยเป็นที่ต้ังของเมืองนารัง	 

สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี	ต่อมาในสมัยรัชกาลที่	๒	

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	ได้ต้ังเมอืงขึน้ใหม่ทีป่ากคลองอรีม	

ชื่อว่า	 เมืองบางนางรม	 และในสมัยรัชกาลที่	 ๔	 ได้รวม

เมืองบางนางรม	 เมืองกุย	 และเมืองคลองวาฬเป็น 

เมืองประจวบคีรีขันธ ์ 	 ซึ่ งแปลว ่า เมือง ท่ี มีภู เขา 

เป็นหมู่ๆ	 โดยมีที่ว่าการเมืองอยู่ที่เมืองกุย	 จนกระทั่ง	 

พ.ศ.	๒๔๔๑	จึงย้ายที่ว่าการมาอยู่ที่อ่าวเกาะหลัก	หรือ

อ่าวประจวบ	 ซ่ึงเป็นที่ต้ังของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ ์

ในปัจจบุนั	ส�าหรบัศาลากลางจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์หลงั

แรกสุดนัน้ต้ังอยู	่ณ	ทีว่่าการอ�าเภอเมอืงประจวบคีรขีนัธ์	

สร้างขึน้ประมาณ	ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๔๖๐	–	พ.ศ.	๒๕๐๐	

และได้มกีารย้ายทีต่ัง้ของศาลากลางจงัหวดัมาอยูท่ีถ่นน

สละชีพ	ในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	๒๔๙๐	–	พ.ศ.	๒๕๐๐	

พร้อมกับสร้างศาลากลางขึ้นโดยลักษณะตัวอาคารเป็น

แบบสองชั้นทรงไทย	 ต่อมาเมือ่อาคารมสีภาพทรดุโทรม

กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

ด�าเนินการก่อสร้างศาลากลางจังหวัด	 (อาคารใหม่)	 

โดยก่อสร้างทางด้านทิศเหนือของศาลากลางจังหวัด 

หลังเดิม	 ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง	 

๕	ชั้น	สร้างแล้วเสรจ็ใน	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	 	

ศาลาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังเก่า

ศาลาจังหวัดหลังใหม่
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ศาลากลางจังหวัดพังงา
 
 ศาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๓	 
ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
รัชกาลที่	๗	 โดยมีพระยาบริรักษ์ภูธร	 (เพิ่ม	กนิษฐายน)	
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น
	 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม	 :	 
เป็นตึกชั้นเดียวขนานไปกับถนนเพชรเกษม	 รูปแบบ
อาคารทรงปั ้นหยา	 ตรงกึ่งกลางอาคารด้านหน้าต่อ 
เป็นหน้ามุขเปิดโล่ง	 มีระเบียงยาวตลอดตัวอาคาร	 
ปลายปีกอาคารท้ังสองข้างจัดเป็นห้องโถงใหญ่	 เสาเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก	ฝาผนังก่ออิฐถือปูน	พื้นอาคารเป็น
ไม้เน้ือแขง็	เก่าแก่	แขง็แรง	หลงัคาปดู้วยกระเบือ้งซเีมนต์	
ตัวอาคารมีพื้นที่ประมาณ	๓๖๐	ตารางเมตร
	 สภาพปัจจุบัน:	 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน
โบราณสถานเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 แต่โดยสภาพอาคาร	 
ยังแข็งแรงดี	สามารถใช้ประโยชน์ได้	และขณะนี้ได้มีการ
บูรณะปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ประจ�าจังหวัดพังงา	 ซ่ึงมี
ส�านักงานวัฒนธรรมจงัหวดัพงังา	เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ

ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
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ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
 

	 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง	(หลังเก่า)	สร้างเมื่อวันที ่

๒๕	มิถุนายน	๒๔๙๖	ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน	เป็นเงิน 

๔,๙๒๗,๕๐๘	 บาท	 (สมัยนายจันทร์	 สมบูรณ์กูล	 เป็น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง)

ลักษณะ	ตึกพื้นไม้	๒	ชั้น	หลังคามุงกระเบื้องลอนสีแดง	

หันหน้าไปทางทิศใต้	 รูปทรงเหมือนกับศาลากลางของ 

จังหวัดอื่นๆ

ส่วนประกอบของอาคาร 

		 ศาลากลางจงัหวดัพทัลงุ	(หลงัเก่า)	รปูแบบ	๒	ชัน้ 

หลังคาทรงปั ้นหยา	 ชั้นล่างพื้นไม้ยกระดับจากพื้น

ประมาณ	๑	 เมตร	 มีประตูบันไดทางเข้า	 ด้านหน้าทาง

เดียว	และด้านหลังบริเวณปีกทั้ง	๒	ข้างของตัวอาคาร	มี

บันไดขึ้นชั้นบน	๓	 บันได	 คือบันไดตรงกลางและปีกทั้ง	 

๒	ข้าง	ชั้นบนพื้นไม้	

ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
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ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่

 

	 อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร	 (หลังเดิม)	 

สร้างขึ้นในสมัยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร	 (นายแสวง	 

ศรีมาเสริม	พ.ศ.	๒๕๐๘	-	๒๕๑๑)	และผู้ว่าราชการจังหวัด

พิจิตร	 (นายอรุณ	 นาถะเดชะ	พ.ศ.	 ๒๕๑๑	 –	๒๕๑๕)	 

โดยวางศิลาฤกษ์	ศาลากลางจังหวัดพิจิตร	เมื่อวันที่	๒๓	

ตุลาคม	๒๕๑๐	 เวลา	๑๒.๐๐	น.	 โดยพระอาจารย์โง่น	

โสรโย	 ผู้ค�านวณให้ฤกษ์	 และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

และส่วนราชการจงัหวดัต่างๆ	ได้ใช้เป็นทีท่�าการประมาณ	

๓๐	ปี	ก่อนทีจ่ะย้ายไปทีศ่าลากลางจงัหวดัพจิติรหลงัใหม่	

 ลกัษณะโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม	เป็นอาคาร

คอนกรตี	๒	ชัน้	หลงัคากระเบือ้งสแีดง	มลีกัษณะรปูแบบ

อาคารแบบประยุกต์ร่วมสมัย	 อาคารมีความสง่างาม	

บริเวณห้องโถงทางขึ้นมีการตกแต่งจั่วอาคารลายกนก

ออกแบบอย่างเรียบง่ายไว้ทุกมุม	
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ศาลากลางจังหวัดหลังแรก

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังที่ 2

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังปัจจุบ้น

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
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ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตสร้างข้ึนในรัชสมัยพระยารัษฏานุ-

ประดิษฐ์มหิศรภักดี	 เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต	 ลักษณะ

สถาปัตยกรรมเป็นแบบยุโรป	และเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังแรก

ของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น	นอกจากนั้น	 ยังเป็นศาลา

กลางทีส่ร้างได้แปลกแตกต่างจากศาลากลางจงัหวดัอืน่ๆ	อาคารเป็นไม้	

๒	ชั้นมีลักษณะเป็นคอร์ด	อาคารที่ล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางเป็น

ลานกว้างเปิดโล่งไม่มหีลงัคา	ท�าเป็นสวนหย่อม	มรีะเบยีงรอบอาคารทัง้

ด้านนอกและด้านในเดนิรอบอาคารได้ทัง้สองชัน้	การตกแต่งมมุเสาด้าน

บนตกแต่งด้วยไม้สักฉลุลวดลาย	 มีประตูทั้งหมด	 ๙๙	 ประตู	 แต่ไม่มี

หน้าต่าง	 ต่อมาได้มีการต่อเติมหน้าต่าง	 ด้านบนของหน้าต่างตกแต่ง 

ด้วยลายฉลุเป็นลวดลายคล้ายดอกทิวลิป	 ด้านล่างเหนือประตูท�าเป็น

ช่องลมเพิ่มขึ้นตกแต่งด้วยไม้สัก
 

• ศาลารัฐบาล (ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต)
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ศาลากลางจังหวัดยะลา
 

	 ศาลาว่าการเมอืงยะลาในระยะแรกมลัีกษณะเป็น

ไม้ชั้นเดียว	ยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องเผา	ด้านหน้าเป็น

ศาลากลางจังหวัดหลังปัจจุบัน

มุขยื่นออกมา	มีบันไดขึ้นมาด้านข้าง	๒	บันได
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ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

 ศาลากลางจงัหวดัหลงัที ่๑	(ศาลารฐับาลมณฑล

ร้อยเอด็)	เป็นไม้หลงัใหญ่มมีขุกลาง	๓	ช้ัน	ไม่พบหลกัฐาน

  ศาลากลางจังหวัดหลังที่ ๒	 สร้างเมื่อวันที่	 ๑	

กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๖๙	ตรงกับสมัยอ�ามาตย์เอก	พระยา

สุนทรเทพกิจจารักษ์	(ทอง	จันทรางศุ)	เป็นผู้ว่าราชการ

จังหวัด	

 ศาลากลางจังหวัดหลังที่ ๔	 สร้างเมื่อปี	 พ.ศ.

๒๕๓๕	เป็นอาคารคอนกรีต	๓	ชั้น	โดยก่อสร้างบริเวณ

ด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดหลัง	๒	ชั้น	แล้วเสร็จ

เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๗	ยังคงใช้งาน	ในปัจจุบัน

 ศาลากลางจังหวัดหลังที่ ๕	 สร้างเมื่อปี	 พ.ศ.

๒๕๔๓	 เป็นอาคารคอนกรีต	๕	ชั้น	 โดยก่อสร้างบริเวณ

ด้านหน้าของอาคารศาลากลางหลัง	๒	ชั้น	แล้วเสร็จเมื่อ	

พ.ศ.	๒๕๔๗	ยังคงใช้งานในปัจจุบัน

การสร้าง	 ต่อมา	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๗	หรือ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๘	 

ได้เกิดฟ้าได้ผ่าและเพลิงไหม้เสียหาย

  ศาลากลางจังหวัดหลังที่ ๓	สร้างเมื่อวันที่	๒	

พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๐๙	ในสมยัทีน่ายวญิญ	ูองัคณารกัษ์	

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดใช้อย่างเป็นทางการ	 เม่ือวันที	่

๑	 เมษายน	พ.ศ.	๒๕๑๐	ในสมัยนายชั้น	สุวรรณทรรภ	

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด	ยังคงใช้งานในปัจจุบัน	
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ศาลากลางจังหวัดล�าปาง     

ศาลากลางจังหวัดล�าปางยุคที่	๒	ได้ใช้งานตั้งแต่ปี	๒๕๐๙	-	๓๑	มีนาคม	๒๕๔๐

	 ศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน	 สร้างเมื่อ	 พ.ศ.

๒๕๓๘	แล้วเสร็จเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๐		โดยตัวอาคารศาลา

กลางจังหวัดล�าปาง	 เป็นแบบจตุรมุข	 รูปสี่เหล่ียมจตุรัส	

 ยุคแรก : ศาลากลางเมืองล�าปาง หรือ เรียกว่า “เค้าสนามหลวง

ความยาวด้านละ	 ๑๐๑	 เมตร	 สูง	 ๔	 ชั้น	 เนื้อที่ใช้สอย	

๑๖,๐๐๐	 ตารางเมตร	 	โดยมีตัวอาคารล้อมรอบ 

สนามหญ้ากลาง	
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ศาลากลางจงัหวดัสกลนคร

	 เดิมที่ท�าการของเมืองจะตั้งอยู่ภายในบริเวณ
เดียวกันกับที่ตั้งของจวนเจ้าเมือง		 โดยมีศาลาหลังหนึ่ง 
มีลักษณะเป็นศาลาไม้ชั้นเดียว		 เรียกศาลาหลังนี้ว่า 
“ศาลากลาง”		สมยันัน้ส่วนราชการต่างๆ		ในระดบัเมือง 
ยังมีไม่มากดังเช่นปัจจุบัน		ศาลาหลังนี้เจ้าเมืองหรือผู้ว่า
ราชการเมืองรวมตลอดทั้งกรมการเมืองฝ่ายต่างๆ 
(เทยีบได้กบัหวัหน้าส่วนราชการในปัจจุบนั)		จะใช้เป็นที่
ท�างานร่วมกัน	ว่า	 “ศาลากลาง”	 น่าจะหมายถึงศาลา 
ที่ ใช ้ส�าหรับเป ็นส ่วนกลางหรือศูนย ์กลางที่คณะ 
กรมการเมืองใช้ท�างานร่วมกันนั่นเอง	 แม้ต่อมาภายหลัง
จากมกีารเปลีย่นระบบการปกครองหวัเมอืงอสีานในปี	พ.ศ. 
๒๔๔๐	แล้ว		และทางราชการได้สร้างศาลาส�าหรับใช้เป็น
ทีท่�างานของผูว่้าราชการเมอืง	(ต่อมาเรยีกว่าผูว่้าราชการ
จังหวัด)		 รวมทั้งใช้ส�าหรับเป็นทีท่�าการของหวัหน้าส่วน
ราชการต่างๆ	 ด้วยน้ัน	 ศาลาหลังน้ีก็ยังคงเรียกว่า	 

“ศาลากลาง”	เช่นเดิม	
ศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังที่	๑

ศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังที่	๔

ศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังที่	๒

ศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังที่	๕

ศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังที่	๓
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ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)
  สร้างเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๔	 (ร.ศ.	 ๑๓๐)	 เมื่อกรุงศรีอยุธยา 

เสียแก่พม่าในปี	พ.ศ.	๒๓๑๐	ได้มีการย้ายตัวเมืองสิงห์บุรีจากบริเวณ

ล�าน�้ าน ้อย	 อ�าเภอค ่ายบางระจัน	 มาตั้ งใหม ่ ท่ีบริเวณริมฝ ั ่ ง 

แม่น�้าเจ ้าพระยาที่ต�าบลบางมอญ	 (ปัจจุบันคือต�าบลต้นโพธิ์ )	 

และในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๕๔	 อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี	 เป็นอาคาร 

ก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตก	 ทรงปั้นหยา	 มีขนาด	 ๑๕	 ห้อง	 หลังคา 

มุงกระเบื้องซีเมนต์	พื้นไม้เนื้อแข็ง	กรมศิลปากรได้บูรณะให้อยู่ในสภาพดี

และประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่	 ๒๒	

ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๒	ปัจจบุนัอาคารหลงันีอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบและ

การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)
	 ปี	๒๕๑๒	เริม่ทีจ่ะสร้างศาลากลางจงัหวดัหลังใหม่ในท่ีดินเดิม

แต่ไม่สามารถรื้อถอนอาคารศาลากลางได้	 เนื่องจากกรมศิลปากรได้

ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน	 จนกระทั่งในปี	 ๒๕๒๖	 ได้ขอใช้พื้นที ่

ราชพสัด	ุทีเ่ป็นสนามบนิเก่าตดิกบัโรงเรยีนสงิห์บรีุ	เป็นสถานทีก่่อสร้าง

ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่	และในปี	๒๕๓๔	ได้ท�าพิธวีางศลิาฤกษ์และ

เริม่ท�าการก่อสร้าง	จนแล้วเสรจ็สามารถย้ายส่วนราชการไปปฏบิตังิาน

ได้ในเดือนพฤษภาคม	๒๕๓๖	อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังนี้	

เป็นลักษณะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓	ชั้น	หลังคาทรงไทย	ได้ท�า

พิธีเป ิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 	 ๑๖	 มีนาคม	 ๒๕๓๗	 โดย 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ

มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด	 ในปี	 ๒๕๔๓	 จังหวัดสิงห์บุรีได้สร้าง 

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี	 (ต่อเติมหลังใหม่)	 ก่อสร้างแล้วเสร็จและ 
ให้ส่วนราชการย้ายเข้าไปปฏิบัติงานได้ในเดือนมีนาคม	๒๕๔๕	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	๕	ชั้น	และได้ปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด	 ๓	 ช้ัน	 ส่วนที่ช�ารุดและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่	 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุร	ี 

(ต่อเตมิหลงัใหม่)	กระท�าพธิเีปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที	่๑๘	พฤศจกิายน	๒๕๔๕	โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
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ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม	:	เป็นอาคารทีท่นัสมยั 

และสวยงามที่สุดในสมัยนั้น	 ก่อด้วยอิฐถือปูนแบบ 

ชั้นเดียว	ศิลปะโคโลเนียน	(Colonian)	ตามแบบฝรั่งเศส

ผสมญวน	 มีมุขหน้ายื่นออกมาด้านหน้าตัวอาคาร	

หน้าต่างท�าเป็นอาร์คโค้งที่มีบัวหัวเสารองรับ	ท�าให้แลดู

สวยงามกลมกลืนตลอดทั้งตัวอาคาร

	 เป็นศาลากลางหลังแรกของจังหวัดหนองคาย	

และอาคารตึกหลังแรกของมณฑลลาวพวน	 สร้างในปี	

ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

ศาลากลางจังหวัดหลังปัจจุบัน

พ.ศ.	๒๔๔๐	–	๒๔๔๔	เป็นที่ว่าราชการเมืองหนองคาย	

จนถึงปี	พ.ศ.	๒๔๗๒	จึงได้รับงบประมาณมาสร้างศาลา

กลางหลังใหญ่	 (หลังที่	 ๒	 และ	๓)	 ส่วนอาคารหลังเดิม	 

ได้ท�าการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในปีนั้น	 และใช้เป็นที่ท�าการ

ของส่วนราชการหน่วยงานอื่น	 จนถึง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 

จึงได้งบประมาณมาปรับปรุง	 และซ่อมแซมเพ่ือให้เป็น 

หอวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย



เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง

....๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย
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กระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ขาดรูป
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	 เมื่อวันที่	 ๑	 ธันวาคม	 	 ๒๕๕๕	 กระทรวง
มหาดไทย	 โดย	 นายจารุพงศ์	 เรืองสุวรรณ	 รัฐมนตรี
ว่าการมหาดไทย	 พล.ต.ท.ชัชจ์	 กุลดิลก	 รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย	 นายวิบูลย์	 สงวนพงศ์ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 พร้อมด้วยอธิบดีกรมต่างๆ	
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 และข้าราชการระดับสูง
ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 โดยในช่วง
เช้ามีการวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ 
สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 พิธีพราหมณ์	 
พธิสีงฆ์	จากน้ันเป็นพธิเีปิดการจ�าหน่ายดวงตราไปรษณยีากร 
ที่ระลึกเนื่องในโอกาส	 สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารง 
ราชานุภาพ	ครบ	๑๕๐		ปี	วันประสูติในปี	๒๕๕๕



212 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

 

  พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้มพีระบรมราชโองการต้ังกระทรวงมหาดไทย	เมือ่วนัที	่๑	เมษายน	

พุทธศักราช	๒๔๓๕	และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	พระเจ้าน้องยาเธอ 

ด�ารงต�าแหน่งองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย	 เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระอัจฉริยภาพ	 และพระกรณียกิจที่ทรงมี

คุณูปการต่อแผ่นดินไทย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา	การต่างประเทศ	การทหาร	การสาธารณสุข	และการ

ปฏิรูปการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินให้ทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ	 และองค์การยูเนสโกแห่ง

สหประชาชาติได้ถวายสดุดีให้พระองค์ท่านทรงเป็นคนไทยคนแรกที่เป็น	“บคุคลส�าคญัของโลก”	เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 

ยังความภาคภูมิใจแก่คนไทยทั้งชาติ

 ย้อนหลังกลับไปกว่า ๑๒๐ ปี	 เมื่อพระเจ้าซาเรวิช	 รัชทายาทรัสเซีย	 ซึ่งต่อมาภายหลังได้ทรงขึ้นครองราชย์

เป็นพระเจ้าซานิโคลัสที่	๒	ได้เสด็จมาเยือนสยาม	เพื่อเข้าเฝ้าฯ	พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง	รัชกาลที่	๕	ผู้ทรง

โปรดเกล้าฯ	 ให้พระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมหมื่นด�ารงราชานุภาพเป็นราชทูตพิเศษผู้แทนพระองค์เสด็จไปเยี่ยมตอบ 

พระเจ้าซาเรวชิ	ยงัผลให้เกดิความสนทิชดิเชือ้ระหว่างพระราชวงศ์ของทัง้สองประเทศตัง้แต่นัน้มา	โดยรสัเซยีได้มีส่วน

๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ส�าคัญในฐานะมิตรแท้ของประเทศสยาม	 ในการช่วย

เจรจาไม่ให้องักฤษและฝรัง่เศสกระท�าการอนัรนุแรงหรอื

ยึดสยามเป็นเมืองขึ้นด้วย	 พระเจ้าซาเรวิชทรงตรัสว่า	

สยามเป็นประเทศที่เจริญแล้วและมีความสง่างามตาม

โบราณราชประเพณีในสายตาของชาวโลก	 อีกทั้ง 

ผู้ปกครองแผ่นดิน	 คือ	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเปี่ยม

ด้วยทศพิธราชธรรมในการอภิบาลรักษาประชาราษฎร 

ให ้มีแต ่ความร ่มเย็นเป ็นสุข	 ประการนี้ 	 สมเด็จฯ	 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 จึงได้ทรงท�าหน้าที่ทาง

สัมพันธภาพกับต่างประเทศด้วยดีสมตามพระราช

ประสงค์	 ผลปรากฏให้ประเทศไทยคงเป็นประเทศเดียว

ในภูมิภาคที่สามารถธ�ารงความเป็นเอกราชไว้ได้	ความ

ภาคภูมิใจนี้ จึงสมควรที่เยาวชนจะได้ช่วยกันจารึก

จดจ�าไว้อย่างมั่นคง เพื่อให้กลับกลายเป็นแรงบันดาลใจ

ในการช่วยกันด�ารงรักษาประเทศชาติ

	 นับเป็นเรื่องที่ไม่เคยทรงคิดฝัน	เพราะการเสด็จ

ไปเยอืนรสัเซยีคราวนัน้	ยงัได้รบัพระราชทานพระอนญุาต

ให้เสด็จไปยังประเทศอียิปต์และอินเดียในขากลับ	 

เพื่อจะได้หาความรู ้ประกอบเปรียบเทียบกับที่ได้ไป 

ทอดพระเนตรเหน็มาในยโุรป	เพือ่สอดคล้องกบัประโยชน์

ของกระทรวงธรรมการ	 (กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน) 

โดยทรงขวนขวายหาวิชาความรู ้ในทุกๆ	 เรื่องตลอด 

เส้นทางเสดจ็	จนใครต่อใครพากนักล่าวขานว่าผูแ้ทนองค์

พระมหากษัตริย์สยามสวมบทบาทเป็น	 “ครู”	 โดยแท้	

เพราะไม่ว่าจะเสด็จ	ณ	ที่ใด	หยุด	ณ	แห่งหนไหน	หัวข้อ

เรื่องจริยธรรมทางด้านการศึกษาจะถูกก�าหนดให้อยู่ใน

พระทัยเป็นอันดับแรกเสมอ	 อย่างเช่น	 การที่ทรงตรัส 

แก่นักการศึกษาว่า	 พระราชประสงค์ของสมเด็จ

พระพุทธเจ้าหลวง คือ การเสริมสร้างเยาวชนไทยให้

เป็นคนดี หาใช่เพียงเก่งกล้าสามารถ แต่กลับทุจริต

คดโกงแผ่นดนิ ยงัผลเสยีหายแก่ชาติบ้านเมอืง จนกระทัง่

เสด็จกลับมาถึงกรุงเทพฯ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 

พ.ศ. ๒๔๓๕ เพยีงไม่ก่ีวนั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

ก็ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ  

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพเป็นเสนาบดีกระทรวง

มหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน

	 เสด็ จ ในกรมเคยทรง เล ่ าประทานไว ้ แก 	่ 

ม.ร.ว.	 สังขดิศ	 ดิศกุล	 ผู้เป็นหลานชายใหญ่	 ว่า	 สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมิได้เคยทรงตรัสถามความสมัครใจที่จะให้

ย้ายไปเป็นปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย	 ภายใต ้

การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของสยามใหม่

แม้แต่น้อย	 กล่าวคือ	 มิได้เคยทรงทราบมาก่อนเลย	 

อาจเป็นด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความรัก

ความผูกพันที่สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 

ทรงมีต่อกระทรวงธรรมการ	 หรือถ้าหากทรงถามก็อาจ

ต้องกราบบังคมทูลว่า	 ไม่ถนัดหรือขอไม่ไปกระทรวง

มหาดไทยจะดีกว่า	 เลยทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้เสร็จเรื่อง 

เสร็จราวไปโดยไม่ต้องไต่ถามเสียทีเดียว

	 อยู่มาวันหนึ่ง	 ภายหลังที่ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ	ให้เป็นเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยแล้ว	จงึมรีบัสัง่

ให้ไปเข้าเฝ้าฯ	 สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 
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จึงได้กราบบังคมทูลปรับทุกข์ว่า	 ด้วยใจทั้งดวงยังคงฝัง

อยูแ่ต่งานทางด้านการศกึษา	หากได้ท�าหน้าทีต่่อไปคงจะ

สามารถจัดให้ดีแก่เด็กนักเรียนได้	 แต่ราชการกระทรวง

มหาดไทยนั้นใหญ่	 การงานดูจะผิดแผกไปจากที่เคย 

ทรงปฏบิตั	ิหากพลาดพลัง้ลงไปอย่างไร	จะพานเส่ือมเสีย

ถึงพระเกียรติยศของในหลวง	 แต่สมเด็จพระพุทธเจ้า

หลวงตรัสตอบว่า	 ในส่วนพระองค์ย่อมทรงเชื่อแน่ว่า 

เสด็จในกรมฯ	 จะสามารถจัดกระทรวงธรรมการให้ดีได	้

แต่หากเพียงการศึกษาเรียบร้อยเท่านั้น	 แล้วบ้านเมือง

กลับต้องถูกปกครองเป็นเมืองขึ้นชาติอื่นเขา	กรมด�ารงฯ	

จะทรงจดัการศกึษาตามใจชอบได้อย่างไร	ให้ทรงรับงาน

มหาดไทยไว้	 แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงช่วยเอง	 

โดยทรงรับเป็นครูให้ตั้งแต่บัดนั้น

	 สมเดจ็ฯ	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	ทรงอุน่ใจ

คลายความวิตกหลังจากได้รับฟังข้อเท็จจริง	 อันถือเป็น

พระบรมราชาธบิายว่า	เหตใุดจงึทรงไว้วางพระราชหฤทยั

พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์นี้อย่างที่สุด	 จึงกราบบังคม

ทลูรบัว่า	จะพยายามสนองพระเดชพระคณุตามพระราช

ประสงค์นัน้โดยเตม็ก�าลงัสตปัิญญาความสามารถ	แต่ใคร่

ขอพระราชทานพรไว้อย่างหนึ่งว่า	 ถ้าทรงพระราชด�าริ

เห็นว่าจะทรงงานด้านมหาดไทยไปไม่ส�าเร็จ	 ก็ขอให้ได้

กลับไปรับราชการกระทรวงธรรมการ	ซ่ึงพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสัญญาตามพระประสงค์นั้น

 สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพได้ทรง

กราบถวายบังคมลาออกจากต�าแหน ่งเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ด้วยทรง 

พระประชวร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๕๘ ซึ่งรวม

แล้วเป็นเวลาที่ทรงรับราชการสนองพระเดชพระคุณ

ถวายที่กระทรวงมหาดไทย ทั้งสิ้น ๒๓ ปี นานพอที่ได้

ทรงช่วยเสรมิสร้างอตัลกัษณ์ให้แก่กระทรวงมหาดไทย

ในความมุ่งมั่น “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” ประชาชน 

มาตราบจนทุกวันนี้. 
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ความเป็นมา
	 หากผู้ใดต้องการจะรู้เรื่องของกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องย้อนดูอดีตและศึกษาความเป็นมาของกระทรวง

มหาดไทยให้เข้าใจรูท้ีไ่ปทีม่าของกระทรวงนีเ้สยีก่อนเป็นเบือ้งต้น	การก่อก�าเนดิกระทรวงนีม้ไิด้อยู่ๆ 	นกึจะต้ังขึน้เป็น 

กระทรวงก็ตั้งขึ้นมา	 แต่แท้จริงแล้วมีอดีตท่ีจะต้องย้อนหลังว่าท�าไมจึงต้องมีกระทรวงมหาดไทย	 และท�าไมจึงไม่ยุบ

กระทรวงนี้ทิ้งไปเสีย	ในเมื่อคนรุ่นใหม่ๆ	โดยเฉพาะนักการเมือง	นักการบริหารยุคใหม่เคยเสนอให้ตั้งกระทรวงความ

มั่นคงภายในแบบอเมริกาที่ก�าลังเห่อเรื่องกระทรวงความมั่นคงภายใน	หลังจากประเทศนั้นมีปัญหาเรื่องการก่อ 

การร้ายสากลและปัญหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ท�าลายตึก	World	Trade	เมื่อวันที่	๑๑	กันยายน	ค.ศ.	๒๐๐๑

	 ย้อนอดีตค้นดูประวัติศาสตร์รัฐไทยหรือสยามประเทศลงไปให้ลึกแล้วจะพบว่าลักษณะการปกครองของ

ประเทศไทยเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	 ๑	 ถึงปลายรัชกาล 

ที่	๔	คือตอนต้นๆ	สมัยรัชกาลที่	๕	ประเทศของเรามีการปกครองแบบประเทศราชาธิราชหรือเป็นการปกครองแบบ	

Empire	State	คือสยามประเทศมีประเทศใกล้เคียงหลายส่วนของพื้นที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของประเทศไทย	

๑ ปัจจุบัน	 :	 เป็นอุปนายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย,	 กรรมการสมาคมข้าราชการบ�านาญมหาดไทย,	 วุฒิอาสาธนาคารสมอง,	 

	 สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

		 อดีต	:	ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร,	สุราษฎร์ธานี,	สระบุรี,	ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย,	และอดีตประธาน	ก.ถ.

จากอดีตสู่....ปัจจุบันของมหาดไทย

นายประยูร พรหมพันธุ์๑
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศลาวและกัมพูชา	 เคยเป็นส่วน

หนึ่งของประเทศไทยมาก่อน	 มาในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 

ถูกประเทศมหาอ�านาจฝรั่งเศสบีบบังคับให้ไทยต้องเสีย

อ�านาจปกครองไปและกลายเป็นดินแดนอินโดจีนของ

ฝรั่งเศสไป	 ไทยต้องเสียเมืองจากลัทธิล่าอาณานิคมของ

ชาตมิหาอ�านาจตะวันตก	ซึง่มท้ัีงประเทศอังกฤษ	ฝรัง่เศส	

โปรตุเกส	เป็นต้น	ซึ่งในบรรดาประเทศมหาอ�านาจสมัยนั้น 

ประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องกับความด�ารง

เป็นเอกราชของรัฐไทยมากท่ีสุด	 และสยามประเทศ 

ถกูภยัคกุคามจากฝรัง่เศสและองักฤษจนต้องสญูเสยีดนิแดน

หลายส่วนในหลายภมูภิาคของประเทศรวมดนิแดนพืน้ที่

ที่เสียไปเกือบครึ่งของพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบัน

	 ในสมยัรชักาลท่ี	๑	แห่งกรงุรตันโกสนิทร์	เมือ่ลาว

ถูกแบ่งแยกออกเป็น	 ๓	 อาณาจักรแล้ว	 (รัฐนครหรือ	 

city	 states)	 อันได้แก่	 หลวงพระบาง	 เวียงจันทน์	 

และจ�าปาสัก	 นั้น	 ทั้ง	 ๓	 เมืองแห่งนี้ล้วนแต่ต้องส่ง 

เครือ่งบรรณาการให้กบักรงุเทพฯ	เมือ่ต้องการจะกูเ้อกราช

เวียงจันทน์กับนครจ�าปาสักให้พ้นจากไทย	 แต่ก็ถูก 

ปราบปรามลงอย่างราบคาบและเด็ดขาด	 จนเป็นผลให้

ทั้งสองเมืองดังกล่าวผนวกเข้าขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ	 เมื่อ 

ปี	 พ.ศ.	 ๒๓๗๐	 และส�าหรับทางด้านกัมพูชาหรือเขมร 

ที่เป็นประเทศถูกขนาบด้วยประเทศใหญ่อย่างไทยกับ

เวียดนาม	 กัมพูชาก็ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้แก ่

ทั้งกรุงเทพฯ	 และกรุงเว้	 ในขณะท่ีอาณาเขตทางด้าน

ตะวันตกของกัมพูชา	 อันมีเมืองต่างๆ	 คือ	 พระตะบอง	 

เสียมราฐ	 และเมืองพระตะบองต่างก็มีเจ้าเมืองใน 

ตระกูลอภัยวงศ์	 ปกครองในนามของกรุงเทพฯ	 หรือ 

สยามประเทศ

	 แต่อย่างไรก็ดี	เมื่อลัทธิล่าอาณานิคมได้แผ่ขยาย

อทิธพิลตะวนัตก	(ยโุรป)	เข้ามาเมือ่ประมาณ	พ.ศ.	๒๔๐๖	

ตรงกับสมัยรัชกาลที่	 ๔	 ท�าให้กัมพูชาซ่ึงก็ปรารถนาอยู่

แล้วที่จะให้หลุดพ้นจากอ�านาจของไทยกับเวียดนาม	จึง

ยอมเข้าไปอยู่ภายใต้อารักขาของฝรั่งเศส	ท�าให้สยามรัฐ

หรือกรุงเทพฯ	 ต้องสูญเสียอ�านาจการปกครองเหนือ

ประเทศเหล่านี้ไป	 ซ่ึงถือเป็นความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่ง

จากการกระท�าของฝรัง่เศสซึง่กม็เีหตกุารณ์ต่างๆ	เกิดขึน้

หลายครั้งหลายหนที่กระทบต่ออธิปไตยและบูรณาภาพ

แห่งดินแดนของประเทศไทยจนในที่สุดไทยจ�าต้องยอม

ลงนามในสนธสิญัญาเพือ่สละอ�านาจอธปิไตยอนัเคยมอียู่

เหนือทั้งลาวและกัมพูชาไปให้แก่ฝรั่งเศส	 ยิ่งไปกว่านั้น

เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สร้างความขมขื่นและต้อง

จดจ�าอย่างไม่รู ้ลืมได้เกิดขึ้นอีก	 เมื่อได้เกิดเหตุการณ์

ส�าคัญขึ้นมาอีกที่เรียกว่า	“กรณี	ร.ศ.	๑๑๒”	ที่ไทยต้อง

จ�ายอมสละอ�านาจอธิปไตยทั้งหมดเหนือดินแดนฝั่งซ้าย

ของแม่น�้าโขงให้ฝรั่งเศสไป	(ซึ่งรวมทั้งบนเกาะแก่งต่างๆ	

ในล�าน�้าโขงด้วย)	 เพราะฝรั่งเศสได้บังอาจส่งเรือปืน 

บุกแม่น�้าเจ้าพระยาเข้ามาจ่อไทยไว้และบีบบังคับให้

รัชกาลที่	๕	จ�าต้องจ�ายอมลงนามยกดินแดนส่วนนี้ให้แก่

ฝรั่งเศสไปอีก	 การเสียดินแดนของไทยไปให ้ชาติ

มหาอ�านาจยโุรป	(องักฤษและฝรัง่เศส)	มจิ�ากดัอยูเ่ฉพาะ

ทศิตะวนัออกของประเทศเท่านัน้ไทยยงัต้องเสียดนิแดน

ทางตอนใต้สุดของประเทศอันได้แก่	 กลันตัน	 ตรังกาน	ู

ไทรบุรี	 และเปรักให้แก่อังกฤษ	 รวมทั้ง	 ทวาย	 มะริด	

ตะนาวศร	ีในเวลาต่อมาอกีรวมดินแดนทีเ่สยีไปเกอืบครึง่

ของดินแดนที่ประเทศไทยมีอยู่ในปัจจุบันแต่ไทยยังไม่ 

สูญเสียเอกราชในยุคสมัยนั้น	 แต่ต้องเสียสิทธิสภาพ 
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นอกอาณาเขตคืออ�านาจตุลาการให้กับชนชาติตะวันตก

ที่เข้ามาไทยไม่ต้องข้ึนศาลไทยกรณีมีคดีระหว่างคนไทย

กับชาวต่างชาติ	ดังกล่าว

	 การสูญเสียต่างๆ	 ดังกล่าวท�าให้รัชกาลที่	 ๕	 

ทรงเสียพระทัยมากและท�าให้คนไทยทั้งประเทศสยาม

ตระหนักอย่างดียิ่งว่า	 สยามประเทศต้องปฏิรูประบบการ

ปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินของไทยเสียใหม่

อย่างขนานใหญ่	 เพื่อให้ประเทศสยามมีความมั่นคง

ปลอดภัย	 มีบูรณาภาพแห่งดินแดนของประเทศที่เป็น 

ปึกแผ่นมั่นคงและการรักษาเอกราชและอธิปไตยของ

ประเทศให้เข้มแข็งมั่นคงยิ่งข้ึนอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน 

ในอดีต	นั่นก็คือ	การเปลี่ยนระบบการปกครองประเทศ

จากเดิมที่เป็นระบบราชาธิราช	(Empire	state)	มาเป็น

ราชอาณาจักร	(Kingdom)	อันเป็นลักษณะการปกครอง

ในรูปแบบที่เน้นด้านความมั่นคงของประเทศ	 มีการ 

รวมศูนย์อ�านาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลาง	 กระชับ 

การปกครองดูแลหัวเมืองท่ีเป็นภูมิภาคในต่างจังหวัด 

ทั่วประเทศเสียใหม่	 เพื่อให้กรุงเทพฯ	 ที่เป็นศูนย์กลาง

อ�านาจทางการปกครองประเทศสามารถปกครอง 

ดูแลพ้ืนที่ทั่วประเทศและดูแลปกครองป้องกันราษฎร 

ได้อย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนของประเทศ	ราชอาณาจักรไทย

จึงเป็นลักษณะการปกครองท่ีเป็นรูปแบบรัฐเด่ียว	

(Unitary	 state)	 และเป็น	 Kingdom	 แทนท่ีระบบ

ราชาธิราช	หรือ	Empire	state	ซึ่งเป็นการปกครองแบบ

หลวมๆ	 ไม่เข้มแข็งจนท�าให้ต้องสูญเสียดินแดนไปอย่าง

มากมายให้กับต่างชาติดังได้กล่าวมาแล้ว

	 ดังเหตุผลที่ได้สรุปมา	ท�าให้ล้นเกล้าฯ	รัชกาลที่	

๕	ได้ทรงมอบพระราโชบายเฉพาะให้กบัคนมหาดไทย	คอื	 

ให้แก่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย	สมเด็จฯ	กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพ	 ได้ยึดหลักการท่ีเป็นสาระส�าคัญไว้	 

๔	ประการ	ดังนี้

	 ๑.	 ให้แก้ลักษณะการปกครองแบบประเทศ

ราชาธิราช	(Empire	state)	เป็นพระราชอาณาเขตหรือ

พระราชอาณาจักร	(Kingdom)	ให้ประเทศสยามรวมกัน

เป็นหนึง่เดยีว	(ซึง่เป็นทีม่าของบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญู 

แห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑	ทุกฉบับ)

	 ๒.	 ให้รวมการบังคับบัญชาหัวเมือง	 ซึ่งเคยแยก

กันอยู่ใน	 ๓	 กระทรวง	 คือ	 มหาดไทย	 กลาโหม	 และ 

กรมเจ้าท่าให้มารวมอยู ่ในกระทรวงมหาดไทยแค่

กระทรวงเดียว

	 ๓.	 ให้รวมหัวเมืองต่างๆ	 จัดตั้งเป็นมณฑลตาม

สมควรแก่ภูมิล�าเนาให้สะดวกแก่การปกครองและให้มี 

สมุหเทศาภิบาลบังคับบัญชาทุกมณฑล

	 ๔.	การเปลีย่นแปลงตามพระราชด�ารทิีท่รงให้ไว้นี้

จะต้องค่อยๆ	จดัให้เป็นชัน้ๆ	มใิห้เกดิความยุง่เหยงิและจาก

พระบรมราโชบายนีถ้อืได้ว่าเป็นหลักการทีเ่ป็นพ้ืนฐานที่

ส�าคัญต่อการปกครองของประเทศไทย	 รวมทั้งการจัด

ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินในเวลาต่อๆ	มา	และ

เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย	คอื	สมเดจ็ฯ	กรมพระยาด�ารง-

ราชานุภาพเป็นบุคคลส�าคัญท่ีมีส่วนในการวางรากฐาน
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การปกครองของประเทศสยามท่ีเป็นประเทศไทยในเวลา

ต่อมา	และกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงล�าดับแรกๆ	

ที่อ�านวยการปฏิรูปการปกครองประเทศตามพระบรม

ราโชบายของรัชกาลที่	๕	ซึ่งพอสรุปได้ว่า	เป็นระบบการ

ปกครองแบบรวมอ�านาจ	(Centralization)	เพื่อสร้างให้

มีเอกภาพในการปกครองบังคับบัญชา	 (Unity	 of	

command)	 และในขณะเดียวกันก็ทรงจัดให้มีการ 

แบ่งอ�านาจในการบริหารราชการมาเป็นมัธยานุภาพ	

(Deconcentration)	 ให้มีผู้ท�างานหรือบุคลากรระดับ

ต่างๆ	 ลงไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคที่เป็นมณฑลและ

เป็นจังหวัด	 อ�าเภอ	 ในเวลาต่อๆ	 มาในสมัยรัชกาลที่	 ๖	 

ที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	

พ.ศ.	๒๔๕๗	ทีจ่ดัการปกครอง	อ�าเภอ	ต�าบล	และหมูบ้่าน

ที่ลงลึกในรายละเอียด	 และได้ส่งผลต่อการปกครอง 

ส่วนภูมิภาคจนถึงปัจจุบันนี้

	 อนึง่	แนวนโยบายในการปฏริปูการปกครองของ

ประเทศไทยในสมยัรัชกาลที	่๕	ยงัมจุีดมุง่หมายทีจ่ะให้มี

การจัดบริหารงานของประเทศอย่างมีระเบียบแบบแผน

หรือการบริหารแบบมีแผนการ	 โดยจัดให้มีกระทรวง

ต่างๆ	แบบประเทศตะวนัตก	และได้มพีระบรมราชโองการ

ตั้งกระทรวงแบบใหม่ขึ้นมา	๑๒	กระทรวง	(ตั้งแต่	พ.ศ.	

๒๔๓๑	 –	 ๒๔๓๕)	 คือ	 ๑)	 กระทรวงมหาดไทย	 

๒)	 กระทรวงกลาโหม	 ๓)	 กระทรวงการต่างประเทศ	 

๔)	กระทรวงวัง	๕)	กระทรวงเมือง	๖)	กระทรวงเกษตรา- 

ธิการ	 ๗)	 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ	 ๘)	 กระทรวง

ยุติธรรม	 ๙)	 กระทรวงยุทธนาธิการ	 ๑๐)	 กระทรวง

ธรรมการ	 ๑๑)	 กระทรวงโยธาธิการ	 ๑๒)	 กระทรวง 

มรุธาธกิาร	ซึง่จะเหน็ได้ว่าเป็นการปฏริปูด้านการปกครอง

และการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นไปอย่างชัดเจน 

ยึดหลักการแบ่งภารกิจตามหน้าที่แต ่ละอย ่างให  ้

รับผิดชอบกันอย่างมีสัดส่วนชัดเจน	 ไม่ซ�้าซ้อนกันนับว่า

เป็นความริเร่ิมท่ีทันสมัยอย่างยิ่งมิใช่เฉพาะส�าหรับ 

ยุคสมัยนั้น	 แม้ในปัจจุบันยังมีหน่วยงานระดับกระทรวง

หลายกระทรวงก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๕๕)	

กระทรวงมหาดไทยกับภารกิจที่มอบหมายให้รับผิดชอบ

 ๑. กระทรวงมหาดไทยสมัยราชาธิปไตย

  กระทรวงมหาดไทยได้ถือก�าเนิดขึ้นเมื่อวันที่	

๑	 เมษายน	 ๒๔๓๕	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 พระองค์ทรง

ก�าหนดภารกิจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย	 ไว้อย่าง

สัน้ๆ	รดักมุ	แต่มคีวามหมายครอบคลมุในเรือ่งความสงบ

เรยีบร้อยความเจรญิก้าวหน้าของประเทศโดยทรงระบวุ่า	

“บ�ารุงรักษาความสงบเรียบร้อย	 และให้มีความเจริญใน

เมืองต่างๆ”	 สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยองค์แรกได้ขยายพระบรม

ราโชบายว่า	“บ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุขของประชาชน”	เป็น

เป้าหมายหรือเข็มมุ่งของกระทรวงมหาดไทย	 ซึ่งเป็น

ลกัษณะของอดุมการณ์มหาดไทย	ทีย่ดึประชาชนเป็นสขุ
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เป็นเป้าหมายสูงสุดของราชการฝ่ายกระทรวงมหาดไทย	

สถานการณ์ในขณะนั้นมีปัญหาด้านการบริหารจัดการ

ด้านต่างๆ	 ของเสนาบดีกระทรวงต่างๆ	 ในระยะแรกๆ	 

ยงัไม่มีความพร้อม	ยังไม่สามารถจัดการแผนการกระทรวง

นั้นๆ	 ออกไปสู่หัวเมืองได้ทัน	 ล้นเกล้าฯ	 รัชกาลที่	 ๕	 

จึงทรงมีพระราชด�าริว่า	ไม่ควรจะรอการท�านุบ�ารุงหัวเมือง

ไว้จนกว่าจะมีแผนการของกระทรวงนั้นๆ	 แต่ให้แนว 

พระราชด�ารว่ิา	“การท�านบุ�ารงุอย่างใดซึง่ควรจะจัดตาม

หัวเมืองให้กระทรวงมหาดไทย	 ลงมือจัดการนั้นไป 

ที่เดียว”	 ซึ่งหมายถึงไม่ต้องรอให้พร้อม	 ขอให้กระทรวง

มหาดไทยด�าเนินการน�าร่องไปก่อนนั่นเอง	 กระทรวง

มหาดไทยจึงได้พัฒนาหน้าที่งานในส่วนกลาง	 โดยเริ่ม

ตั้งแต่มีกองบัญชาการกระทรวงมหาดไทย	 กรมส�ารวจ	

กรมมหาดไทยฝ่ายพล�าภัง	 กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ	 

กรมปลัดบัญชี	 กรมทะเบียน	 ต่อมาก็มีการตั้งกรมต่างๆ	

เพิ่มขึ้นอีกในกระทรวงมหาดไทย	 คือ	 กรมต�ารวจภูธร	 

กรมต�ารวจภูบาล	กรมป่าไม้	กรมแร่หรือกรมราชโลหกิจ

ภูมิวิทยา	กรมสรรพากรนอก	และกรมพยาบาล

 ส�าหรับในส่วนภูมิภาค	 ซึ่งถือเป็นหัวใจของการ

ปฏริปูการปกครอง	สมเดจ็ฯ	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ 

ได้ทรงตัง้หน่วยการปกครองภมูภิาคตามล�าดบัใหญ่	–	เลก็	

ดังนี้

 ๑) มณฑลเทศาภิบาล	 มีข้าหลวงใหญ่หรือ

ข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นหัวหน้าและมีต�าแหน่งอื่นๆ	 อีก

หลายต�าแหน่ง

 ๒) เมือง	มีผู้ว่าราชการเมือง	หรือเจ้าเมืองเป็น

หัวหน้า	 และมีต�าแหน่งอื่นๆ	 อีกหลายต�าแหน่งอีกด้วย	

ส�าหรับผู้ว่าราชการเมืองถือเป็นต�าแหน่งใหญ่ของเมือง	

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู ้ด�าริแต่งตั้งเลือกสรรด้วย

พระองค์เอง	 และมีพระแสงราชศัสตราเป็นเครื่องหมาย

แห่งการมอบอาญาสิทธิ์

 ๓) อ�าเภอ	 มีกรมการอ�าเภอ	 ซึ่งประกอบด้วย	

นายอ�าเภอ	 ปลัดอ�าเภอ	 และสมุห์บัญชีอ�าเภอ	 รวมทั้ง

เสมียนพนักงาน

 ๔) ต�าบล	มีก�านัน	สารวัตรก�านัน	แพทย์ประจ�า

ต�าบล

 ๕) หมู่บ้าน	มีผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 ๒. กระทรวงมหาดไทยในระบอบประชาธปิไตย

  ในปี	พ.ศ.	๒๔๗๕	ได้มีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย	์ 

มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 กระทรวงมหาดไทย 

ก็ยังคงท�าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ 

ความมัน่คงภายในเป็นหลกั	ส่วนหน้าทีร่าชการอืน่ๆ	ก็ได้

มกีารปรบัเปล่ียนไปตามกาลเวลาทีเ่ปล่ียนไป	ตัวอย่างเช่น

	 	 -	 ในปี	พ.ศ.	๒๔๗๖	ได้ม	ีพ.ร.บ.จดัตัง้กระทรวง

และกรม	พ.ศ.	๒๔๗๖	ก�าหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้า

ที่ในการปกครองรักษาความสงบเรียบร้อยภายในราช

อาณาจักรและบริหารการสาธารณสุข

	 	 -	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔	 โอนหน้าที่และงาน

ประชาสงเคราะห์มาจากส�านักนายกรัฐมนตรีมาให้

กระทรวงมหาดไทย	 และโอนงานด้านบริหารการ

สาธารณสุขไปอยู่กระทรวงสาธารณสุข	ซึ่งตั้งขึ้นใหม่

	 	 -	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๗	 โอนงานป้องกันทาง

อากาศจากกระทรวงกลาโหมมาเป็นของกระทรวง

มหาดไทย	และปี	พ.ศ.	๒๔๘๙	กโ็อนงานนีไ้ปเป็นของกรม

ประชาสงเคราะห์	 และให้มีหน้าที่ด้านสาธารณูปโภค	

สาธารณูปการเพิ่มขึ้น

	 	 -	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 ก�าหนดหน้าที่ใหม่ให้

กระทรวงมหาดไทย	มีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่	 

บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข	ป้องกันสาธารณภัย	และรักษาความ

สงบเรียบร้อยของประชาชน
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	 	 -	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 ก�าหนดให้กระทรวง

มหาดไทยมีหน้าที่เกี่ยวกับบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข	การส่งเสริม

และพัฒนาการเมืองการปกครอง	 การปกครองท้องที่	 

การปกครองท้องถ่ิน	 การทะเบียนราษฎร	 การส่งเสริม 

การศึกษาและการประกอบอาชีพ	 การพัฒนาชุมชน	 

การรักษาความมั่นคงภายใน	 การป้องกันสาธารณภัย	 

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน	 การที่ดิน	

การประชาสงเคราะห์	การสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

การโยธา	 การราชทัณฑ์	 การแรงงาน	 การผังเมือง	 

การประกันสังคม	และการพัฒนาชนบท

 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	ได้มีการปฏิรูประบบราชการ

อกีครัง้ในช่วงที	่พ.ต.ท.ทกัษณิ	ชนิวตัร	เป็นนายกรฐัมนตร	ี 

ได้มกีารแก้ไข	พ.ร.บ.ปรบัปรงุ	กระทรวง	ทบวง	กรมต่างๆ	

ครั้งใหญ่	 (พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	

๒๕๔๕)	 เป็นผลท�าให้เพิ่มจ�านวนกระทรวงจากเดิม	 ๑๓	

กระทรวง	เป็นจ�านวน	๒๐	กระทรวง	แต่ส�าหรบักระทรวง

มหาดไทยกลบัถกูปรบัให้มโีครงสร้างของหน่วยงานระดับ

กระทรวงที่มีขนาดเล็กลง	จากเดิมที่มีกรมต่างๆ	ที่อยู่ใน

สังกัดเป็นจ�านวนมาก	 หลังจากการปรับแล้วกระทรวง

มหาดไทยมีกรมต่างๆ	 เหลืออยู่ในสังกัดเพียง	 ๗	 กรม

เท่านั้น	อันได้แก่	๑)	ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	

๒)	 กรมการปกครอง	๓)	 กรมท่ีดิน	 ๔)	 กรมการพัฒนา

ชุมชน	 ๕)	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ๖)	 กรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๗)	 กรมโยธาธิการและ

ผงัเมอืงและมรีฐัวสิาหกจิ	๔	หน่วยทีอ่ยูใ่นสงักดักระทรวง

มหาดไทย

	 การปรับบทบาทและโครงสร้าง	 การจัดส่วน

ราชการในกระทรวงมหาดไทย	ได้มกีารยบุเลกิกรมเร่งรดั

พัฒนาชนบท	 (รพช.)	 และแยกบคุลากรบางส่วนไปสงักัด

กรมทางหลวงชนบท	กระทรวงคมนาคม	และปรบัเครือ่งมอื

อุปกรณ์และบุคลากรส่วนหนึ่งไปสังกัดกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยัซ่ึงต้ังขึน้ใหม่		ได้ยบุรวมกรมโยธาธกิาร

กับกรมการผังเมืองขึ้นเป็นกรมใหม่เรียกว่า	 “กรมโยธา- 

ธิการและผังเมือง”	 โอนกรมราชทณัฑ์ไปสงักดักระทรวง

ยุติธรรม	 เป็นต้น	 และตามพระราชบัญญัติปรับปรุง	

กระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	มาตรา	๓๐	ได้บัญญัติ

เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยว ่า	

“กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ�าบัด

ทกุข์บ�ารงุสขุ	การรกัษาความสงบเรยีบร้อยของประชาชน	

การอ�านวยความเป็นธรรมของสังคม	 การส่งเสริมและ

พัฒนาการเมือง	 การปกครอง	 การพัฒนาการบริหาร

ราชการส่วนภมูภิาค	การปกครองท้องที	่การส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน	 การทะเบียนราษฎร	

ความมั่นคงภายใน	 กิจการสาธารณภัยและการพัฒนา

เมอืงและราชการอืน่ตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจ

หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัด

กระทรวงมหาดไทย”

   ภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย

 แม้กระทรวงมหาดไทยจะถกูลดขนาดและบทบาท

ลงไปค่อนข้างมากจากผลของการปฏิรูประบบราชการ 

ครัง้ใหญ่เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	ดงักล่าวมาแล้ว	แต่ในภาพรวม

ภารกิจหลักๆ	 ที่กระทรวงมหาดไทยเคยรับผิดชอบตาม

กฎหมายและนโยบายของรัฐและของรัฐบาลยังคงด�ารง

อยู่ในหลักการเดิมเป็นส่วนใหญ่	คือ	อ�านาจหน้าที่ที่มีอยู่

ตามกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	 รวมทั้ง

กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

๒๕๕๐	 ยังคงด�ารงรักษาโครงสร้างการปกครองประเทศ 

ไว้อย่างมั่นคงตามนัยมาตรา	๑	และมาตราอื่นๆ	ที่เกี่ยวกับ

นโยบายของรัฐ	 ที่ยังคงก�าหนดระบบราชการบริหาร
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ราชการแผ่นดินเป็นราชการส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และ

ส่วนท้องถิ่น	 ที่ท�าให้กระทรวงมหาดไทยยังคงมีบทบาท

ในการปกครองและการบริหารประเทศ	 ซึ่งกระทรวง

มหาดไทยและการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคท่ี 

กระทรวงฯ	ยังจะต้องรับผิดชอบอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

	 ส�าหรับภารกิจหลักๆ	 ของกระทรวงมหาดไทย 

ในปัจจุบัน	พอสรุปได้ดังนี้

	 ๑.	การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน	

สังคม	และการรักษาความมั่นคงภายใน

	 ๒.	การอ�านวยความเป็นธรรมของสังคม

	 ๓.	การพัฒนาและการช่วยเหลือประชาชน 

ด้านต่างๆ	

	 ๔.	การส่งเสรมิและพฒันาการเมอืงการปกครอง	

การพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 การจัดระเบียบชุมชน	 

การสร้างสังคมท่ีดีมีวินัยและส่งเสริมวัฒนธรรม	ค่านิยม	

และความส�านึกในความเป็นไทย

	 และเพื่อความเข้าใจผู้เขียนใคร่ขอขยายความ 

ในรายละเอียดพอสังเขป	ดังนี้

 

 ๑. ด ้านการรักษาความสงบเรียบร ้อยของ

ประชาชน สังคม และการรักษาความมั่นคงภายใน	 นั้น

จะเกี่ยวกับการจัดการปกครองท้องที่ให้อยู่เย็นเป็นสุข 

ทัง้ในระดบัชนบท	ชมุชนเมอืงต่างๆ	ทัง้ท่ีเป็นการปกครอง

ในระดับจังหวัดอ�าเภอ	ต�าบล	หมู่บ้านและระดับท้องถิ่น

ที่มีการจัดการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

(อปท.)	ในรูปแบบต่างๆ	ทั้งในส่วนที่เป็น	อบต.	เทศบาล

ต่างๆ	 และ	 อบจ.	 โดยอาศัยอ�านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ตาม

กฎหมายที่บัญญัติไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	 การรักษาความ

สงบเรยีบร้อยยงัหมายถึงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติ

และทรพัย์สนิของประชาชนซึง่เจ้าพนกังานฝ่ายปกครอง

ทีเ่ป็นผูป้กครองท้องที	่เช่น	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้านจะต้องดแูล

ให้ทั่วถึงรวมทั้งในระดับสูงขึ้นไป	 อันได้แก่	 นายอ�าเภอ	

และผูว่้าราชการจงัหวดัในฐานะเป็นข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่

ฝ่ายปกครองมีอ�านาจหน้าที่ในการรักษาความสงบ

เรียบร้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่	 พ.ศ.	 ๒๔๕๗	 และ 

กฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 การรกัษาความสงบเรยีบร้อยถอืเป็นภารกจิหลกั

ของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนภมูภิาค

ต่างๆ	ทีเ่ป็นจังหวดัและอ�าเภอทีม่ผู้ีว่าราชการจังหวดัและ

นายอ�าเภอจะต้องดแูลรบัผดิชอบตามกฎหมาย	ซึง่ในทาง

ปฏิบัติจะต้องมีการวางแผนการดูแลรักษาความสงบ

เรยีบร้อยร่วมกบัฝ่ายต�ารวจภธูรจงัหวดั	และฝ่ายปกครอง

ในการที่จะพิทักษ์รักษาความสงบเอาไว้ได้	หากมีเหตุการณ์

ไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่จะด้วยเหตุใดๆ	 ทางจังหวัด	 

อ�าเภอจะปฏเิสธไม่รับผิดชอบโดยอ้างว่าเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ

ต้องดูแลส่วนเดียวย่อมมิได้	 เพราะอ�านาจที่มีอยู่ตาม

กฎหมาย	เช่น	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

ประมวลกฎหมายอาญา	 และกฎหมายอื่นๆ	 เช่น	 ตาม	

พ.ร.บ.	ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน	พ.ร.บ.อาสารกัษาดนิแดน	

พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่	พ.ศ.	๒๔๕๗	ก็ยังคงมีอยู่

อย่างสมบูรณ์	 สามารถใช้อ�านาจหน้าที่ได้ตามกฎหมาย

อยู ่แล้ว	 เพียงแต่อดีตสมัยหนึ่งสมัยที่จอมพลสฤษดิ	์ 

ธนะรัตน์	 เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการออกข้อบังคับ

กระทรวงมหาดไทย	 มิให้ข้าราชการฝ่ายปกครองท�าการ

สอบสวนคดีอาญา	 แต่มอบฝ่ายต�ารวจเป็นการรับผิดชอบ

ฝ่ายเดียว	 แต่ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยมิใช่กฎหมาย

ในทางหลักวิชาการฝ่ายปกครองยังคงมีอ�านาจจับกุม	 

สอบสวนผู้กระท�าความผิดทางอาญาได้อยู่	 สถานการณ์

นี้ได้สร้างความอ่อนแอในการท�าภารกิจของข้าราชการ 

ฝ่ายปกครองลงไป	โดยเฉพาะในด้านการรกัษาความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนและของชุมชนทั่วประเทศ

	 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในระดับ

ต�าบล	 หมู ่บ้านทั่วประเทศ	 รวมทั้งพื้นที่ที่ติดต่อกับ
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ชายแดนของประเทศอื่นๆ	 ข้างเคียงทุกด้านก็มีปัญหา 

ในด้านการปฏิบัติและการสั่งการเช่นเดียวกัน	 ในระดับ

หมู่บ้านตามกฎหมายจะมีคณะกรรมการหมู่บ้าน	 (กม.)	

และคณะกรรมการหมู ่บ้านอาสาพัฒนาและปัองกัน

ตนเอง	(อพป.)	ก็มิได้ปฏิบัติงานที่เข้มแข็ง	คงปฏิบัติตาม

ปกติและมิได้ด�าเนินการในเชิงรุก	 ท�าให้การป้องกัน

หมู ่บ ้าน	 ต�าบลต่างๆ	 ในภูมิภาคในปัจจุบันมีความ 

อ่อนด้อยและเป็นจุดอ ่อนท�าให้เกิดความอ่อนแอ 

ในการปฏบิตังิาน	ท�าให้มผีูค้นแปลกหน้าเข้ามาในหมูบ้่าน	

รวมทั้งคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วย

กฎหมายกล็กัลอบเข้ามาอยูใ่นพืน้ทีป่ระเทศไทยมากมาย	

แต่ไม่มีมาตรการท่ีจะป้องกันแก้ไขปัญหานี้	 แม้จะมีการ

จัดตั้งชุดลาดตระเวนหมู่บ้าน	 (ชรบ.)	อยู่ในบางพื้นที่ที่มี

ความเสี่ยง	 แต่มิได้ปฏิบัติในเชิงรุกและไม่สามารถสร้าง

ความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	ต�าบล	ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 ส�าหรับภารกิจที่เกี่ยวกับความมั่นคงภายใน 

ที่ถือเป็นภารกิจส�าคัญของกระทรวงมหาดไทยนั้น	

ประเทศไทยเรามีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนของประเทศ

ต่างๆ	หลายด้าน	ได้มกีารลกัลอบเข้ามาทางด้านชายแดน

ในเขตประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนบ่อยมาก	 แต่มาตรการ 

ท่ีมหาดไทยรับผิดชอบในเร่ืองการป้องกัน

ชายแดน	การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังในยามมี

ศึกสงคราม	 และการอพยพประชากรเมื่อ 

มีเหตุร้ายต่างๆ	เกิดขึ้นก็ยังขาดความพร้อม

และมีการเตรียมการซักซ ้อมน้อยมาก	 

กองก�าลังประจ�าถิ่น	 (หรือก�าลังกึ่งทหาร	 

เช่น	 อส.คืออาสาสมัครรักษาดินแดน	 ตาม

กฎหมาย	 พ.ร.บ.อาสาสมัครรักษาดินแดน	

มหาดไทยดูแลอยู ่ ก็มิ ได ้ก� าหนดแผน

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์ที่ เป ็นรูปธรรม

สามารถปฏิบัติงานได้จริงในยามฉุกเฉิน 

จึงเป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องรับผิดชอบ

โดยตรง

	 ความมั่นคงภายในนั้นยังรวมถึงปัญหาต่างๆ	 

ในสังคมที่กระทบกับความมั่นคงภายในด้วย	 โดยเฉพาะ

ปัญหาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 ในปัจจุบัน

โดยขยายวงกว้างมากมีผู้เสพและผู้ค้าเพิ่มมากขึ้น	มีสถิติ

การจับกมุปราบปรามมากโดยเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเพิม่สงูขึน้	

แต่เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับก็จะต้องร่วม 

รับผิดชอบและเป็นผู ้มีหน้าที่โดยตรงทั้งในด้านวาง

มาตรการป้องกันและการปราบปราม	 แม้กระทรวง

มหาดไทยได้มีนโยบายป้องกันปราบปรามในเร่ืองนี้	 แต่

แนวโน้มของปัญหายังไม่ลดลง	 จ�าเป็นที่จะต้องทบทวน

บทบาทของมหาดไทยในเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วย

	 นอกจากนี้	 ประเทศไทยเรามีนโยบายส่งเสริม 

การท่องเที่ยวมาก	 เพื่อหารายได้จากการท่องเที่ยวเข้า

ประเทศ	 แต่เป ็นจุดอ่อนให้ฝ ่ายที่ ไม ่หวังดี	 สร ้าง

สถานการณ์ต่างๆ	 ข้ึนภายในประเทศในลักษณะของ 

ผู ้ก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ	 โดยเฉพาะในพื้นที่	 ๓	

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 แม้กระทรวงมหาดไทยเคยมี

บทบาทในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด	 แต่ปัจจุบันการ

แก้ไขปัญหานี้ยังอยู่ในภาวะของการต้ังรับหรือเชิงการ 
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ตั้งรับมากกว่าในเชิงรุก	และหลังจากมีการจัดตั้ง	ศอ.บต.	

ใหม่ตามกฎหมายที่เพิ่งน�ามาใช้ในปัจจุบัน	 กลับท�าให้

กระทรวงมหาดไทยมีความยากล�าบากมากขึ้นในการ

แก้ไขปัญหา	 เพราะเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ขาดการ

เช่ือมโยงด้วยกลไกทางการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ

มหาดไทย	โดยเฉพาะบคุลากรระดบัสงูและระดบัปฏบัิติการ

ขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง	 

ในแง่ของกฎหมายนี้กระทรวงมหาดไทยขาดกลไกที่จะ

เชื่อมโยงการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาและการแก้ไข

ปัญหาทีเ่ป็นรปูธรรมทีจ่บัต้องได้	เมือ่ไม่มคีวามชดัเจนใน

เชิงบทบาทของกระทรวงมหาดไทย	จงึเป็นปัญหาจะต้อง

แก้ไขระดับนโยบายคือรัฐบาลจะต้องพิจารณาแก้ไขเชิง

การปฏิบัติให้สามารถผนึกก�าลังกับฝ่ายปกครองของ

กระทรวงมหาดไทยในทุกระดับดัวย

	 อน่ึง	 ปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวของขบวนการ

ก่อการร้ายสากลเพิม่มากขึน้และทีเ่ป็นข่าวเด่นอยูใ่นขณะนี	้

มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ภายในโดยตรง	กระทรวงจะต้องตืน่ตวัและวางแผนสร้าง

ความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย	ไม่ควรถือ

เป็นหน้าทีข่องฝ่ายต�ารวจหรอืหน่วยงานด้านความมัน่คง

อืน่ๆ	แต่เพยีงฝ่ายเดยีว	กระทรวงมหาดไทยควรมบีทบาท

หน้าที่ในการจัดท�าแผนในเชิงรุก	 เพื่อต่อต้านขบวนการ

ก่อการร้ายทั้งภายในและการก่อการร้ายสากลด้วย	 โดย

เฉพาะด้านการหาข่าวความเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างๆ	 

ที่ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกับความสงบสุข

ของประชาชนอยู ่ 	 วิเคราะห์การจัดองค์กรภายใน

กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองในปัจจุบันยัง

ขาดเอกภาพในด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรอง

ด้านความความมั่นคงภายใน	 จึงควรทบทวนในเรื่องนี้

อย่างจริงจัง

 ๒. ภารกจิในด้านการอ�านวยความเป็นธรรมใน

สังคม กระทรวงมหาดไทยท่ีมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

ทั้งในระดับสูงและระดับภูมิภาค	 จังหวัด	 อ�าเภอต่างๆ	

มีหน้าที่โดยรวม	 คือ	 “การบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุขของ

ประชาชน”	 จึงมีหน้าที่โดยตรงในด้านการอ�านวยความ

เป็นธรรมให้กับประชาชนและสังคม	 ซึ่งในทางปฏิบัติ 

จะต้องแปลงแนวคิดและนโยบายนี้ลงไปสู่การปฏิบัติใน

รูปลักษณะต่างๆ	 ให้มากและสามารถปฏิบัติงานแก้ไข

ปัญหาต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ได้จรงิๆ	ด้วย	เช่น	กรณทีีม่ข้ีอพพิาท

หรือขัดแย้งต่างๆ	 ในทางสังคม	 ทั้งในกรณีความแพ่ง 

และกรณีความผิดอาญาที่สามารถยอมความกันได้	 

ฝ่ายปกครองคอืกระทรวงมหาดไทยจะต้องหยบิเร่ืองนีข้ึน้

มาด�าเนินการให้เป็นรูปธรรมให้มากที่สุด	 การไกล่เกล่ีย

ข้อพิพาททางแพ่งจะเกี่ยวกับเรื่องมรดกบ้าง	 เรื่อง

ครอบครัวบ้าง	 ความขัดแย้งต่างๆ	 ในสังคมเพิ่มมากขึ้น 

ในปัจจุบัน	 หากไม่สามารถขจัดความขัดแย้งในระดับ 

ท่ีสามารถไกล่เกล่ียกันได้แล้วคดีต่างๆ	 ก็จะน�าไปสู ่ 

ศาลยุติธรรมมากขึ้น	 การอ�านวยความเป็นธรรมและ 

สร้างความสามัคคีของคนตามอุดมคติของมหาดไทย 

ก็เกิดขึ้นไม่ได้	 คดีต่างๆ	 ที่ขึ้นสู่ศาลยุติธรรม	 แม้ศาล 

จะหาข้อยติุโดยการพิพากษาคดีท่ีดีท่ีสุด	แต่ความขดัแย้ง

ทางจิตใจยังมีอยู ่	 จึงต้องท�าการสถาปนาระบบการ 

ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุด	 

ซึ่งในอดีตข้าราชการฝ่ายปกครองในระดับต่างๆ	 ได้มี 

การด�าเนินการในด้านนี้ได้ผลค่อนข้างมาก	ยังความสงบสุข

และสร้างความเป็นธรรมให้กบัสงัคมได้มาก	แต่ในปัจจบัุน

กระทรวงมหาดไทย	โดยเฉพาะอย่างยิง่กรมการปกครอง

ยังประสบความส�าเร็จน้อย	 กรมการปกครองจึงควรจะ

ต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาด�าเนินการอย่างจริงจังและ 

ให้เป็นรูปธรรม	 และนี่คือภารกิจส�าคัญที่คนมหาดไทย 

จะต้องดูแลรับผิดชอบ

	 อนึ่งการจะท�าหน้าที่ด้านอ�านวยความเป็นธรรม

ให้ได้ผลดี	 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของ 

คู่กรณีที่พิพาทกันด้วย	ดังนั้นการที่ผู้ปกครอง	ผู้ปฏิบัติงาน
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ในหน้าทีจ่ะต้องเป็นผูม้คีวามซือ่สตัย์	เป็นธรรม	เป็นกลาง	

และมคีณุธรรมและจรยิธรรมทีเ่ป็นทีย่อมรบัของสงัคมด้วย	

ในทางปฏบิตัคิวรยดึหลกั	“ธรรมาภิบาล”	เป็นแนวปฏบัิตกิาร 

ด้วย

	 ส�าหรบัการอ�านวยความเป็นธรรมนัน้ยังหมายรวม

ถึงการให้บริการต่างๆ	 ของหน่วยงานภาครัฐจะต้อง 

ไม่เลือกปฏิบัติยึดถือหลักความเสมอหน้าและความ 

เท่าเทียมกันในสังคม	การให้บริการ	(service)	ต่างๆ	จึงตอ้ง

ท�าด้วยความเป็นธรรมและเป็นกลางปราศจากอคติใน

การให้บรกิารหรอืความช่วยเหลอืใดๆ	ด้วย	การให้บรกิาร

ที่ได้ผลดีในปัจจุบันที่นิยมคือ	“One	stop	service”	คือ

จุดให้บริการควรอยู ่ในที่เดียวกัน	 สามารถให้บริการ

หลายๆ	ด้านได้	 จะเกิดความสะดวก	 รวดเร็ว	 ในการให้

บริการอีกทางหนึ่งด้วย

	 และในกรณท่ีีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรอืเดอืดร้อน

ใดๆ	 ก็สามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ที่ศูนย์ด�ารงธรรม 

ที่กระทรวงมหาดไทยหรือท่ีศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง	

เป็นต้น

 

 ๓. การพัฒนาและการช่วยเหลอืประชาชนด้าน

ต่างๆ 

 การพฒันาภายใต้แผนงานโครงการต่างๆ	ทัง้ของ

ส่วนราชการต่างๆ	 ในระดับจังหวัดที่เป็นราชการส่วน

ภูมิภาค	 หรือหน่วยงานอื่นที่มิได้อยู ่ในสังกัดจังหวัด 

ผูว่้าราชการจงัหวดั	และนายอ�าเภอ	กรณเีป็นระดบัอ�าเภอ 

ก็สามารถท�าการอ�านวยการ	 ควบคุมและประสานงาน 

ให้เป็นไปตามแผนงาน	 โครงการที่เป้าหมายให้บรรล ุ

ผลส�าเรจ็อย่างบรูณาการได้	ในบางกรณมีโีครงการพฒันา

ในพื้นที่เดียวกันกับแผนงานโครงการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

จังหวัดจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการพัฒนามิให้มี

ความซ�า้ซ้อนกนั	ถอืได้ว่าเป็นบทบาทส�าคญัประการหนึง่

ของกระทรวงมหาดไทย	 ที่มีผู้น�าหรือผู้บริหารสูงสุดใน

ระดับจังหวัดและอ�าเภอเป็นผู้ด�าเนินการประสานงาน

และเชือ่มโยงการท�างานให้มกีารบรูณาการในขัน้ตอนการ

ปฏิบัติการจริงในภาคสนาม	บทบาทอันนี้ย่อมขึ้นอยู่กับ

ความสามารถและการใช้ภาวะผู้น�า	 (Leadership)	 ของ 

ผูว่้าราชการจงัหวัดและนายอ�าเภอ	ซึง่เป็นบุคลากรระดบัสงู

ในส่วนภูมิภาคท่ีมหาดไทยมอบหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ

ในการบรหิารการพฒันา	(Development	Administration) 

ให้บรรลุผลได้อย่างแท้จริง	นั่นเอง	

 ส�าหรับการช่วยเหลือประชาชนต่างๆ	 ส่วนมาก

จะเป็นภารกิจของข้าราชการฝ่ายปกครองที่อยู ่ใน 

ส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัด	 อ�าเภอ	 ต�าบล	 หมู่บ้าน	 และ 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ	 ที่มีอยู ่หลาย 

รูปแบบในจังหวัดท่ีเป็นพื้นที่ของภูมิภาคตามกฎหมาย	

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 และ	

พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ 	 พ.ศ.	 ๒๔๕๗	 และ 

ตามกฎหมายจัดตั้ง	อปท.	หลายฉบับ	ทั้งที่เป็นองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด	เทศบาล	(ต�าบล	เมืองและนคร)	และ

องค์การบรหิารส่วนต�าบล	(อบต.)	ซึง่ตามกฎหมายเหล่านัน้

ผู้ว่าราชการจังหวดัและนายอ�าเภอมบีทบาทเป็นผูก้�ากับ

ดแูล	(supervision)	และประสานงานรวมทัง้การตดิตามผล 

อยู ่แล้ว	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและ 

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี	 ซ่ึงถ้าหากเกิด

กรณีการปฏิบัติงานไม่โปร่งใส	 ไม่สอดคล้องตามหลัก 

ธรรมาภิบาล	(Good	governance)	ก็สามารถใช้อ�านาจ

หน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้าช่วยแก้ไขปัญหาได้

	 การท�าภารกจิในด้านการพฒันาและการช่วยเหลือ

ประชาชนในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยเป ็นผู ้ดูแล 

รับผิดชอบ มีหน่วยงานระดับกรม	 อันได้แก่	 กรมการ

พัฒนาชุมชน	 กรมที่ดิน	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น	 และกรมการปกครอง	 ที่มีปลัดจังหวัด
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และนายอ�าเภออยูท่ัว่ทกุพืน้ทีใ่นภมูภิาคอยูแ่ล้วทีจ่ะเป็น

ผู้ช่วยดูแลประสานงานแทนได้

 

 ๔. ภารกิจในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง การบริหาร การพิทักษ์รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  กระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายเชิงนโยบาย

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการแก้ไข

ปัญหาความยากจนมาโดยตลอด	 ดังจะเห็นได้จาก

แผนการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงฯ	 ในช่วง	

พ.ศ.	๒๕๕๑	–	๒๕๕๔	และในช่วง	พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙	

ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่	 ซึ่งผู ้เขียนเห็นว่าสอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ในแผนฯ	 ๑๑	 

(พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙)	ที่ก�าหนดไว้	“๖	ยุทธศาสตร์”	คือ

  ๑) ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมทาง

สังคม อันประกอบด้วยแผนต่างๆ	คือ

	 		 	 -	 การสร ้างโอกาสเข ้าถึงแหล ่งทุน	

ทรัพยากร	การประกอบอาชีพ

	 		 	 -	 ยกระดับรายได้	 สร้างความมั่นคงทาง

สังคมให้ทุกคนในสังคม

	 		 	 -	 เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนใน

สังคมให้เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

  ๒)  การพัฒนาคนเป็นสังคมการเรียนรู ้  

โดยการ

	 		 	 -		พัฒนาคนไทยทุกกลุ่มให้มีศักยภาพ

	 		 	 -		เ ส ริ มสร ้ า งสภาพแวดล ้ อมทาง

ครอบครัว	 ชุมชนและสังคมให้มั่นคง	 และเอื้อต่อการ

พัฒนาคนสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

  ๓)  การสร้างความสมดุลและความมั่นคง

ของอาหารและพลังงานโดยตรง

	 		 	 -	 สร้างฐานภาคเกษตรให้เข้มแข็ง

	 		 	 -	 การสร้างความสมดุลและมั่นคงของ

ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและพลังงาน

	 		 	 -	 การจัดหาพลังงานให้มีความมั่นคง

เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ

  ๔) การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู ้และ

ปัจจัยแวดล้อม	โดยการ

	 		 	 -		สนบัสนนุให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง

การผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคบนพื้นฐานแนวคิด

สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม

    -		ต่อยอดองค์ความรูใ้ห้สามารถสนบัสนนุ 

การสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและ

บริการเพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ขับเคลื่อน

	 		 	 -	 พัฒนาผู้ประกอบการใหม่

	 		 	 -	 สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและ

โลจิสติกส์ภายในที่เชื่อมโยงในภูมิภาค

  ๕) การสร้างความเช่ือมโยงกับเศรษฐกจิใน

ภูมิภาค โดยการ

	 		 	 -	 เตรียมพร้อมและปรับเข้าสู่บริบทโลก

และภูมิภาคที่ เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข้าสู ่

ประชาคมอาเชียน

 		 	 -	 เสรมิสร้างความได้เปรยีบด้านเศรษฐกจิ

จากศักยภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศ

  ๖) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการ

	 		 	 -	 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ให้มีความอุดมสมบูรณ์

		 	 	 -	 ขบัเคล่ือนการผลิตและการบริโภคของ

ประเทศไปสู่การเป็นสังคมที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 	 -	 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อม 

ในการรองรบัและปรบัตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ
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	 ผู้เขียนพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ทั้ง	๖	แผนของ

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนที่	 ๑๑	 

(พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙)	แล้วเห็นว่าสอดคล้องกับภารกิจ

ของกระทรวงมหาดไทยในหลายประการทั้งในระดับ

นโยบายของกระทรวงฯ	 และระดับภูมิภาค	 คือ	 จังหวัด	

และอ�าเภอต่างๆ	รวมทั้งของ	อปท.	ทั่วประเทศ	ผู้เขียน

ได ้ทราบว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยก�าลังอยู ่ ใน

กระบวนการจดัท�าแผนพฒันายทุธศาสตร์ของกระทรวงฯ	

อยู่พอดี	 (แผนยุทธศาสตร์มหาดไทย	ปี	 พ.ศ.	 ๒๒๕๕	 -	

๒๕๕๙)	จงึใคร่ขอให้ผูบ้รหิารระดบัสงูของกระทรวงฯ	ได้

สนามเอนกประสงค์ด้านในกระทรวงมหาดไทย

น�าแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๑	มาศึกษาวิเคราะห์

และจัดปรับแผนพัฒนาให้เข ้าอยู ่ ในแผน

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าวด้วย	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์

อย ่างยิ่ง	 คือการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 

รวมทั้งการเมือง	การปกครอง	และการบริหาร

ราชการในส่วนภมูภิาคและในระดบัส่วนท้องถิน่ 

เพราะมีความสอดคล ้องเชื่อมโยงกันใน 

หลักการคิด	 วิสัยทัศน ์	 และพันธกิจของ

กระทรวงมหาดไทย	 กับทั้งยังสอดคล้องกับ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	ในมาตรา	๒๘๑,	๒๘๓	

และมาตรา	 ๒๙๐	 ที่ก�าหนดให้	 อปท.	 ทั้งหลายจะต้อง

มีหน้าท่ีในการดูแลและพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมด้วย	ให้ร่วมกบัหน่วยราชการต่างๆ	ในจงัหวดั	

อ�าเภอ	 และโดยที่กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการ

ก�ากับดูแลแนะน�าท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่นอยู่แล้ว	

จึงควรจะได้เน้นย�้าในการพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

ตามภารกิจหลัก	 ๔	 ประการของกระทรวงมหาดไทย 

ดังได ้กล่าวมาแล้วแต่ต ้น	 ในทางปฏิบัติอาจจัดตั้ง 

คณะกรรมการร่วมหลายฝ่ายมาร่วมจัดท�าแผนปฏิบัติที่

เป็นรูปธรรม	 ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา

พื้นที่และประชาชน

 สถานภาพของกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันและการมองสู่อนาคต

ท้อถอย	 ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยตกอยู ่ในสภาพ 

ที่ไม่เสถียร	 ในการท�าหน้าที่ของตน	 เพราะมีปัจจัย

แวดล้อมที่เกี่ยวกับการแทรกแซงของฝ่ายการเมือง 

ทั้ ง ในด ้านการบริหารงานบุคคลของกระทรวงฯ	 

ที่ไม ่สามารถด�าเนินไปตามระบบคุณธรรม	 (Merit	

system)	 ได้อย่างเต็มที่เพราะการแทรกแซงในทาง 

	 โดยภาพรวมแล้ว	 พอสรุปลงได้ว่า	 กระทรวง

มหาดไทยยังคงเป็นกระทรวงท่ีมีความส�าคัญต่อการ

พัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ	

รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและจ�าเป็นท่ี

สงัคมไทยจะต้องให้ก�าลงัใจและให้การสนบัสนนุบทบาท

ของกระทรวงมหาดไทยได้ด�าเนินการต่อไป	 โดยไม่
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การเมืองและพรรคการเมืองบางพรรค 

ที่มุ ่งแต่แสวงประโยชน์ที่จะได้กับพรรค

ของตนมากกว่าการยึดผลสัมฤทธิ์และ

ประสทิธภิาพในการปฏิบัตงิาน	โดยเฉพาะ

งานประจ�าต่างๆ	 ทั้ง	 ๔	 ภารกิจที่เป็น

ภารกิจหลักของกระทรวงฯ	 ที่ขาดการ 

ใส่ใจ	 ทบทวน	 และปรับปรุงแก้ไขให้มี

ป ระสิ ทธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ นอย ่ า งต ่ อ เนื่ อ ง	 

การมุ่งสนองนโยบายทางการเมืองอย่าง

เดยีว	ลมืงานหลกัของกระทรวงฯ	ไป	ท�าให้

ข้าราชการมหาดไทยโดยเฉพาะข้าราชการ

ระดบัสงูๆ	ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

ไม่สามารถวางตัวให้มีความเป็นกลางใน

ทางการเมืองได้	 (Political	 neutrality)	
ทิวทัศน์ด้านหลังกระทรวงมหาดไทย

และไม่ท�าให้นักบริหารเป็นนักบริหารมืออาชีพ	 แต่กลับ

ผลักดันให้ข้าราชการเหล่านั้นมุ ่งหวังผลประโยชน์

ตอบแทนในทางส่วนตวัและในทางการเมอืงในอนาคต	ใน

ทางการปฏิบัติและความคาดหวังของสังคมต้องการให้

ข้าราชการในระดบัสงูๆ	ของกระทรวงฯ	มคีวามเป็นกลาง

ในทางการเมือง	 และเป็นนักบริหารมืออาชีพที่เป็น

ข้าราชการพลเรือน	 (civil	 servant)	ที่เปี่ยมด้วยความรู้

ความสามารถและเป็นมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์	

ปฏิบัติงานมุ่งประโยชน์ของรัฐเป็นส่วนรวมมากกว่าเพื่อ

ประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

และไม่ต้องการให้เข้าไปเป็นคนของพรรคใดฝ่ายใด	 

(Take	side)	แต่เป็นข้าราชการผู้มีเกียรติของรัฐไทยและ

เป็นข้าราชการของพระเจ้าอยูห่วั	มากกว่าจะเป็นคนของ	

“นักการเมือง”	 (Politician)	 และเป็นคนของพรรคการ

เมืองใดๆ	

	 ในท้ายที่สุดผู้เขียนอยากเห็นว่าคนมหาดไทย 

มีความตื่นตัวหันมาสนใจบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง 

ให้มาก	ส่ิงใดทียั่งอ่อนแออยู่กค็วรรเิริม่ปรบัปรงุให้ก้าวหน้า

ทนัสมยั	สิง่ใดทีเ่ป็นภัยคุกคาม	เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตังิาน

ก็จะต้องร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เข้มแข็งขึ้น 

ทั้งในด้านการอ�านวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนใน

สังคม	และในเร่ืองการปฏบิติังานเพ่ือการรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความมั่นคงภายในที่ยังมีความอ่อนแอ	 

ล้าหลงัอยูม่าก	เพือ่ท�าให้ประชาชนจะได้มคีวามอุน่ใจและ

หวังให้นักปกครองท่ีเป็นชาวมหาดไทยเป็นท่ีพึ่งของ 

ส่วนรวมและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง	 ถึงเวลาแล้วที่

ชาวมหาดไทยจะต้องให้ก�าลังใจกับตนเองและลุกขึ้นยืน

หยัดต่อสู้เพื่อการด�ารงอยู่ของสถาบันฝ่ายปกครองอย่าง

มีเกียรติ	 ศักดิ์ศรี	 ทั้งนี้	 เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของ

ประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไปในอนาคตด้วย
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เอกสารอ้างอิง

-	 เพลงิภูผา,ไทยเสยีเมอืงในเหตกุารณ์	 ร.ศ.	 ๑๑๒	 (เมือ่

มหาอ�านาจยุโรปต้องการเขมือบแผ่นดินสยาม 

ในรัชสมัย	 พระพุทธเจ้าหลวง)	 กรุงเทพฯ	 :	

บางกอกบุ๊ค,	๒๕๔๒,	หน้า	๒๖	–	๘๕.

-	ประมวล	รุจนเสรี,	คนมหาดไทย,	โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น,	

กรมการปกครอง,	 ถนนพหลโยธิน,	 กรุงเทพฯ	

๑๐๔๐๐,	มิถุนายน	๒๕๓๖,	หน้า	๙	–	๑๘	;	

-	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	

หมวด	 ๑๔	 การปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ;	 มาตรา	 

๒๘๑,	๒๘๒,	๒๙๐.

-	 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 

พ.ศ.	๒๕๓๔	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๗)	

พ.ศ.	๒๕๕๐	ในมาตรา	๖๐/๒	และ	๖๑/๓

-	พระราชบัญญัติปรับปรุง	กระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	

๒๕๔๕	มาตรา	๓๐

-	 ข้อมูลการบรรยายสรุปกระทรวงมหาดไทย	 เสนอต่อ

คณะกรรมาธกิารปกครอง	วฒุสิภา	เมือ่วนัจนัทร์

ที่	 ๑๖	 มิถุนายน	 ๒๕๕๑	 ณ	 ห้องประชุม	 ๑	

กระทรวงมหาดไทย	 เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของ

กระทรวงมหาดไทย	และภารกจิของส่วนราชการ

ในสังกัด,	หน้า	๒	–	๓

-	 เอกสารพิมพ์แจก	 “สรุป	 ๖	 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ตามแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่ 	 ๑๑,	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการ	 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ,	กรุงเทพฯ	พ.ศ.	๒๕๕๐”

*******************************
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 ในสถานการณ์ปัจจุบันบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ส่งผลกระทบต่อภารกิจ	บทบาท	หน้าที่ของ

กระทรวงมหาดไทยอย่างมาก	เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ	๑๒๐	ปี	ในปี	๒๕๕๕	เมื่อวันที่	

๒๒	 มิถุนายน	 ๒๕๕๕	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสัมมนาทางวิชาการ	 “ถอดรหัสมหาดไทย	 :	 ทศวรรษ 

แห่งการเปลี่ยนแปลง”	โดยมีการบรรยายเรื่อง	“สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารง-

ราชานุภาพ	 สู่ทศวรรษของการพัฒนากระทรวงมหาดไทย”	 โดย	 ม.ล.ปนัดดา	 ดิศกุล	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 

ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่งรองปลดักระทวงมหาดไทย	ณ	 ห้องคอนเวนชัน่	 โรงแรมรามาการ์เดนส์	 กรุงเทพมหานคร	 และ 

ได้รับเกียรติจากนายพลากร	สุวรรณรัฐ	องคมนตรี	 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา	และนายพระนาย	สุวรรณรัฐ	

ปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 และข้าราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมให้การต้อนรับ	

ส�าหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยอดีตข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย	คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย	

รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด	 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพรรคการเมือง	 ตัวแทนมหาวิทยาลัย	 และผู้แทน 

ภาคประชาชน	

ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง*

*งานสัมมนา “ถอดรหัสมหาดไทย ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
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	 การสมัมนาในครัง้นี	้“ถอืได้ว่าทกุคนมส่ีวนส�าคญั
ในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย	 ซ่ึงใน
ปัจจุบันยอมรับว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระยะ
เวลาอันใกล้นี้	 ซึ่งการเปลี่ยนเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อ
การด�าเนินงานของกระทรวงมหาดไทยโดยตรง	 และ 
โดยอ้อม	ส่วนการกระจายอ�านาจส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน

ถือว่ายังขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการ	 ดังนั้น	 
การสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี	 ในการรองรับ 
การเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่อนาคต	เพื่อเป็นการ
สร้างภูมิคุ ้มกันให้กับกระทรวงมหาดไทย	 ให้มีความ 
เข้มแข็งในทุกๆ	ด้าน	เพ่ือประโยชน์ในการวางยทุธศาสตร์
ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป	 และเพื่อเป็นการเตรียม 
ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียนในอีก

ไม่กี่ปีข้างหน้า”
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	 การสัมมนาเชิงวิชาการ	“ถอดรหัสมหาดไทย	 : 

ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง”	 ครั้งนี้เป็นกิจกรรม

ส�าคัญกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนา

กระทรวงมหาดไทย	 ครบ	 ๑๒๐	 ปี	 ในปี	 ๒๕๕๕	

นอกจากมีการบรรยายแล้วยังมีการอภิปรายจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 หัวข้อ“ถอดรหัสมหาดไทย	 :	 ทศวรรษ 

แห่งการเปลี่ยนแปลง”	

ผู้อภิปราย  ประกอบด้วย

 การอภิปราย

 “ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง

		 	 ๑.	นายสมพร	 ใช้บางยาง	 อดีตรองปลัด

กระทรวงมหาดไทย

		 	 ๒.	ศ.ดร.นันทวัฒน์	 บรมานันท์	 อาจารย์ 

คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 ๓.	ศ.ดร.ชาติชาย	ณ	เชียงใหม่	นักวิชาการ

		 	 ๔.	ดร.สีลาภรณ์	 บัวสาย	 รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

		 	 ๕.	นายมนุชญ์	 วัฒนโกเมร	 อดีตรองปลัด

กระทรวงมหาดไทย	ท�าหน้าที่ด�าเนินการ

ผู้อภิปราย สรุปประเด็น

นายมนุชญ์ 

วัฒนโกเมร

การสัมมนาในหัวข้อ	“ถอดรหัสมหาดไทย	:	ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง” มีที่มาจากการ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา	 จากกระแส
สังคม	 ข้อเรียกร้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 กลุ่มประชาสังคมเกี่ยวกับการ 
กระจายอ�านาจ	 และการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภูมิภาค	 ดังนั้น	 กระทรวงมหาดไทย 
จึงจัดสัมมนาขึ้นเพื่อก�าหนดแนวทางการพัฒนา	(Roadmap)	ต่อไป	

ในเบื้องต้น	ขอเริ่มต้นด้วยประเด็นแนวคิดของชุมชน/ท้องถิ่นว่ามีลักษณะอย่างไร

นายสมพร  

ใช้บางยาง

เมื่อกล่าวถึงการกระจายอ�านาจหรือการปฏิรูป	 ในมุมมองของกระทรวงมหาดไทยอาจ	 
คิดว่าจะท�าให้อ�านาจลดลง	แต่อยากจะแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่า	ประเทศไทย 
ไดพ้ฒันามารอ้ยกวา่ปโีดยใชก้ารรวมศนูยซ์ึง่ชว่ยใหบ้า้นเมอืงอยูร่อดมาได	้เนือ่งจากความซบัซอ้น
ของสังคมยังน้อย	ขณะที่ผู้ปกครองสมัยก่อนยังมีคุณธรรมจริยธรรมต่อประชาชนและจิตส�านึก
ต่อสังคมมาก	แต่ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา	โลกาภิวัตน์และทุนได้ท�าลายฐานทางสังคม	โดยเฉพาะ
สังคมฐานล่างที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบอย่างมาก	ขณะที่ผู้บริหารประเทศหรือมีอ�านาจ
ปกครองก็เปลี่ยนไป	 การรวมศูนย์จึงมีลักษณะที่เป็นไปเพื่อส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม	 การรวม
ศนูยจ์งึตอบโจทย	์(ปญัหา	ความต้องการของชมุชนฐานราก)	ของประชาชนไมไ่ด้	เราจึงควรสรา้ง
ฐานประเทศ	คือ	ชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง	โดยชุมชน	ก็คือ	ประชาชน	ส่วนท้องถิ่น	คือ	องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรรองรับท่ีใกล้ตัวประชาชนมากท่ีสุดและมาจากประชาชนเอง	
ถ้าฐานเข้มแข็ง	ยอดก็จะเข้มแข็ง	 ดังน้ัน	 จึงน�ามาสู่แนวคิดข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	
(คปร.)	ในการปรับโครงสร้างอ�านาจ	

 



232 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

ผู้อภิปราย สรุปประเด็น

ที่ผ่านมา	หลังจากการกระจายอ�านาจ	ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	องค์กรปกครองท้องถิ่นท�าหน้าที่
ดูแลพื้นที่ทุกตารางนิ้ว	ดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย	ดังนั้น	การสร้างชุมชนเข้มแข็งจึงไม่ได้
เกินเลยจากอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย	 และเมื่อมองภาพรวมของประเทศก็จะเห็นว่าม ี
ความจ�าเป็นในการปรับโครงสร้างอ�านาจ	ดังนั้น	การปฏิรูป	เช่น	การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
อาจจะยงัไม่ได้เกดิในตอนนี	้หรืออาจจะไม่เกดิข้ึนด้วยซ�า้	แต่ท�าอย่างไรให้ชมุชนฐานรากเข้มแขง็ 
ซึง่สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของกระทรวงมหาดไทยอยูแ่ล้ว	สาระส�าคญั	คอื	ยดึเป้าหมายทีเ่ป็นประโยชน์
ของประชาชนร่วมกันจะเป็นการเสริมความเข้มแข็งของประเทศและกระทรวงมหาดไทยต่อไป

นายมนุชญ์ 

วัฒนโกเมร

กระทรวงมหาดไทย/การบริหารราชการส่วนภูมิภาคควรต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร  
ให้ประชาชน/ท้องถิ่นเข้มแข็ง

นายสมพร 

ใช้บางยาง

ขอให้ยึดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย	และกรมในสังกัดซึ่งเป็นแนวทางท่ีมีก�าหนด
ไว้แล้ว	 และท�างานโดยยึดประชาชนเป็นตัวต้ัง	 ตลอดจนเปล่ียนแปลงทัศนคติ	 รับฟังความเห็น	 
ท่ีเปิดกว้าง	 และเน้นให้เกิดการปฏิบัติจริงโดยหาความสมดุลระหว่างการบริหารงานและ 
การตอบสนองทางการเมือง

นายมนุชญ์ 

วัฒนโกเมร

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยที่ส�าคัญมีอะไรบ้าง และกระทรวง

มหาดไทย/การบริหารราชการส่วนภูมิภาคควรต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร

ดร. สีลาภรณ์ 
บัวสาย

ประเทศไทยมีความท้าทายที่ต้องเผชิญ	 ๓	 เรื่องซ่ึงเป็นโจทย์ใหม่ส�าหรับการพัฒนา 
พื้นที่	 คือ	 การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	 การเปลี่ยนโครงสร้างประชากรสู ่สังคม 
ผู้สูงอายุ	และ	การเป็นประชาคมอาเซียน	กล่าวคือ

๑) การเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะภูมิอากาศ ส่งผลต่อวัฏจักรของน�้า	 ท�าให้โอกาสเกิด	 
น�้าท่วมสูงขึ้น	 โดยประเทศไทยอยู่ในโซนที่จะมีฝนตกมากขึ้นประมาณ	 ๑๐%	 และจะเพิ่ม 
มากขึ้นเรื่อยๆ	ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องบริหารจัดการ

๒) การเป็นประชาคมอาเซียน โดยผลกระทบที่จะเกิดตามมา	 เช่น	 การเคลื่อนย้าย	 
ของคน	แรงงานต่างชาติ	เป็นต้น	ในกรณีประเทศจีนจะเห็นได้ว่ามณฑลมีบทบาทในการเจรจา
ต่อรองทางการค้ากับประเทศไทยซึ่งสามารถก�าหนดมาตรการทางการค้าที่อาจกระทบต่อ
เกษตรกรในพื้นที่ได้	เช่น	การตีกลับสินค้า	ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะต้องเข้ามาดูแลอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้	เพราะฉะนั้น	พรมแดนที่หายไปจึงส่งผลกระทบต่อการจัดการพื้นที่

๓) การเปล่ียนโครงสร้างประชากรสู ่สังคมผู ้สูงอายุ สังคมผู ้สูงอายุท�าให้ภาครัฐ	 
มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุมากขึ้น	

ดังนั้น	ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงต่างๆ	จึงท้าทายต่อภารกิจการบ�าบัดทุกข์	
บ�ารุงสุขประชาชนของกระทรวงมหาดไทย		
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ขณะท่ีโจทย์เก่าท่ีมีอยู่หลายสิบปี	 คือ	 การขาดระบบประสานงานในพื้นที่	 ต่างหน่วยงาน
ต่างท�างานท�าให้แก้ปัญหาชาวบ้านได้ไม่ครบถ้วน	 ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์แย่กว่าที่ผ่านมา	
คอื	ในระยะไม่ถงึ	๑๐	ปีมานีท้กุกระทรวงต่างท�างานแย่งประชาชน	เช่น	มอีาสาสมคัรของตนเอง	
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของกระทรวงมหาดไทยที่หากกุมพื้นที่ไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาในการท�างาน

ทางออกที่ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ได้ท�าน�าร่อง	 คือ	 การสร้างระบบ
บูรณาการความร่วมมือโครงการบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุขแบบ	ABC	(Area	Based	Collaborative	
Research)	ขึ้น	โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย	คือ	กรมการปกครอง	กรมการพัฒนา 
ชุมชน	 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ท�างานร่วมกับ 
สกว.	 ซึ่งสนับสนุนแนวคิดและเครื่องมือ	 โครงการนี้หากกระทรวงมหาดไทยไม่ท�าก็จะ 
ไม่สามารถยึดกุมการท�างานในพื้นที่ได้	 ในขณะที่จากมุมมองของชุมชน	 ยังให้ความเคารพ 
ต่อนายอ�าเภอ	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้านอยู่มาก	 แต่การท�างานแบบบูรณาการไม่สามารถเกิดขึ้นได้
โดยชุมชนหรือท้องถิ่นเท่านั้น	 หากแต่ต้องเชื่อมทุกจุดเข้าหากันซึ่งกระทรวงมหาดไทยมี
ศักยภาพสามารถบูรณาการได้ในระดับพื้นที่	 ดังนั้น	 จึงเป็นสิ่งที่ผิดที่จะเลือกเพียงอย่างใด
อย่างหน่ึงแต่ควรเป็นการที่ชุมชน	 ท้องถิ่น	 ภูมิภาค	 และส่วนกลางท�างานเสริมซึ่งกันและกัน

นายมนุชญ์ 
วัฒนโกเมร

ประเทศฝรัง่เศสซ่ึงมรีปูแบบการปกครองเหมอืนประเทศไทย มกีารจดัการบรหิารราชการ
ส่วนภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไป หรือมีปัญหาอย่างไร 

ศ.ดร.นันทวัฒน์ 
บรมานันท์

ความเปลี่ยนแปลงของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมา	 คือ	 มีขนาดกะทัดรัดลง	 
แต่กระทรวงมหาดไทยก็มีความส�าคัญและจ�าเป็นอยู่	 เพราะการบริหารราชการแผ่นดิน 
มีทั้งส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และส่วนท้องถิ่นที่ยังต้องเชื่อมกันอยู่	แต่ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการ
บริหารส่วนภูมิภาคก็มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบัน	

หากพิจารณาประเทศฝรั่งเศส	 จะพบว่ามีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยหลายประการ	
เช่น	 ความเป็นรัฐเดี่ยว	 ขนาดพื้นที่	 ก�าเนิดของกฎหมายเทศบาลฉบับแรก	 หรือการเลือกตั้ง 
นายกเทศมนตรีทางอ้อม	(ในอดีต)	

ประเทศฝรั่งเศสแบ่งการปกครองออกเป็น	 ๓	 ส่วน	 คือ	 ส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 และ	 
ส่วนท้องถิ่น	การแบ่งอ�านาจให้ภูมิภาคในฝรั่งเศสเกิดขึ้นอย่างจริงจังในปี	ค.ศ.	๑๘๕๒	โดยระบุ
เหตุผลไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่า	 “แม้จะสามารถปกครองในระยะไกลได้	 แต่ก็เป็นการดีกว่า	 
ถา้สามารถบรหิารไดใ้นระยะใกล”้	จงึเกดิการแบง่อ�านาจใหภ้มูภิาคขึน้	ท�าใหป้จัจบุนัมกีารแบ่ง
การปกครองเป็น	๒๗	ภาค	๑๐๑	จังหวัด	๓๔๒	อ�าเภอ	และ	๔,๐๕๕	ต�าบล	

ส�าหรับภาคนั้น	 เป็นความพยายามรวมกลุ่มจังหวัดต้ังแต่สมัยนายพลเดอโกล	 แต่เกิดขึ้น
อยา่งเปน็ทางการชว่งกระจายอ�านาจเมือ่ป	ี๑๙๘๒	โดยดูแลนโยบายเศรษฐกจิและสังคมเท่านัน้	
ส่วนอ�านาจอ่ืนเป็นของจังหวัด	 มีผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่เป็นเมืองหลวงภายในภาค	 
ท�าหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการภาค	

จังหวัดเป็นเขตการปกครองส่วนภูมิภาคที่หน่วยงานส่วนกลางส่งตัวแทนมาประจ�า	 
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด	มีอ�านาจหน้าที่	เช่น	ดูแลประโยชน์ของชาติ	
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ดูแลให้มีการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย	 ก�ากับดูแลฝ่ายปกครอง	 การปฏิบัติตาม
กฎหมายของประชาชน	 เป็นต้น	 ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน
ท้ังหมด	 ยกเว้นทหาร	 บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและการศึกษา	 อ�านาจหน้าที่ของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 คือ	 การให้สัตยาบันการลงนาม
ของท้องถิ่น	 เรียกว่า	 การควบคุมก่อน	 แต่หลังปี	 ค.ศ.	 ๑๙๘๒	 ได้เปลี่ยนเป็นการควบคุม
ภายหลัง	 คือ	 ข้อตกลง/สัญญาที่ท้องถิ่นลงนามจะมีผลทันที	 แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถ
พิจารณาและฟ้องศาลปกครองได้หากพบความผิดปกติภายหลัง	 หรือหากเป็นกรณีการเงิน
ก็จะฟ้องยังศาลตรวจเงินแผ่นดิน	 ดังนั้น	 ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเป็นตัวแทนในการรักษา
ประโยชน์ของรัฐอย่างแท้จริง	 โดยส�านักงานผู้ว่าราชการจังหวัด	 แบ่งเป็น	 ๓	 แผนก	 คือ	 
กฎระเบียบส่วนกลาง	 กิจการของ	 อปท.	 และภารกิจรัฐ	 ส่วนเขต/อ�าเภอมีผู้ช่วยผู้ว่าราชการ 
จงัหวดัดแูลประโยชนข์องรัฐ	ในนามของผูว่้าราชการจงัหวัด	ขณะท่ีต�าบลเปน็เพยีงการแบ่งพืน้ทีเ่พือ่
ประโยชน์ในการเลือกตั้งเท่านั้น	ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานภูมิภาค	

ที่น่าสังเกต	 คือ	 นายกเทศมนตรีของฝร่ังเศสจะมี	 ๒	 สถานะ	 คือ	 เป็นตัวแทนของรัฐ	 
ท�าหนา้ที	่เชน่	งานทะเบยีน	เปน็ตน้	และเปน็ตวัแทนของประชาชนทีม่าจากการเลอืกตัง้ในเวลา
เดียวกัน	เพราะฉะนั้นเทศบาลจึงท�าหน้าที่ในลักษณะภูมิภาคด้วย

นายมนุชญ์ 
วัฒนโกเมร

ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ของแต่ละประเทศในบริบทโลกเป็นอย่างไร

ศ.ดร.ชาติชาย 

ณ เชียงใหม่

เมื่อ	 ๑๒๐	 ปี	 ท่ีผ่านมา	 กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการสร้างชาติ	 การรวมศูนย์เข้า
สู่ส่วนกลางหรือการให้สามารถใช้อ�านาจรัฐทุกพ้ืนท่ี	 เพ่ือป้องกันภัยคุกคามจากต่างประเทศ	 
เมื่อมองถึงในปัจจุบัน	 มีข้อสังเกตว่า	 กระทรวงมหาดไทยมีการปรับตัวค่อนข้างช้า	 เนื่องจาก 
การต่อสู้ช่วงชิงทางการเมือง	 ขาดการสร้างระบบราชการให้สามารถปรับตัวได้	 ซึ่งแม้แต่ 
การปฏิรูประบบราชการในปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	กระทรวงมหาดไทยก็ถูกแรงกดดันทางการเมืองให ้
ปรับเปลี่ยนซึ่งก็เป็นการปฏิรูปที่ยังไม่ตกผลึกทางความคิดนัก	 ขณะที่การเรียกร้องให้ยุบเลิก
ภูมิภาคก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่ง

บริบทส�าคัญท่ีแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย	 ได้แก่	 ภาคประชาชนที่มีความคิดเป็นของ 
ตัวเองและแตกต่างกันมากขึ้น	 ไม่สยบยอมต่อความไม่เป็นธรรม/เหลื่อมล�้า	 ขณะที่ระดับโลก 
ก็มีความท้าทายทางทรัพยากร	ความมั่นคงทางอาหาร	เชื้อโรค	และวิกฤตเศรษฐกิจ	

ในบริบทโลก	ภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยในแต่ละประเทศก็มีความคล้ายคลึงกัน	
ไม่ว่าจะเป็นความสงบเรียบร้อย	ความมั่นคงภายใน	ภัยพิบัติ	การเคลื่อนย้ายคน	การตั้งถิ่นฐาน	
แต่ในแต่ละประเทศก็มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย	เช่น	ในสหรัฐอเมริกา	กระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเรื่องท่ีดินของรัฐบาลมลรัฐ	 ชนเผ่า	 ป่าไม้	 ในญี่ปุ่นดูแลระบบราชการ	 การส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และการศึกษา	ในฮ่องกงดูแลการกีฬา	วัฒนธรรม	ชุมชน	เป็นต้น	

ส�าหรับประเทศไทย	ภารกิจส�าคัญที่กระทรวงมหาดไทยควรท�า	คือ	การบูรณปฏิสังขรณ์
ทางความคิดของคนในสังคม	โดยสิ่งที่ควรท�าในปัจจุบัน	ได้แก่	
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	๑)	คุ้มครองสิทธิและสร้างความปลอดภัยทางร่างกาย	อาหาร	ภูมิปัญญา
	๒)	เปิดพื้นที่ทางความคิดของประชาชนให้เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองและพอเพียงให้มากขึ้น	
	๓)	สนับสนุนสื่อสารให้เกิดประสบการณ์ร่วมเพื่อสร้างส�านึกความเป็นปวงชน	
	๔)	ท�างานในลักษณะคิด/ท�าอย่างจริงจังให้เกิดมรรคผลอย่างจริงจัง	
	 ในปัจจุบันจะพบว่า	 ประเทศท่ีประสบปัญหาในโลกปัจจุบัน	 คือ	 รัฐเดี่ยวท่ีมีการกระจาย 

อ�านาจ	 เพราะมักเกิดข้อขัดแย้งทางความคิดและทางปฏิบัติอยู่เสมอ	ดังนั้น	ประเทศไทยและ
ฝรั่งเศสจึงประสบปัญหาเดียวกัน

	 โดยในทางวิชาการ	 การกระจายหรือการมอบอ�านาจมากน้อยเพียงใดอยู่บนหลักการ	 
๒	ด้าน	คือ	วิธีการจัดสรรทรัพยากร	และวิธีการใช้งบประมาณเพื่อจัดท�าบริการของรัฐ	ดังนั้น	
ค�าตอบในเวลานี้	อาจพิจารณาได้	๒	มุมมอง	คือ	ทางการเมือง	ฝ่ายการเมืองต้องการการรวม
ศูนย์อ�านาจ	 เพื่อสามารถท�านโยบายท่ีหาเสียงไว้ได้	 ขณะท่ีชุมชนต้องการการกระจายอ�านาจ
เพื่อให้มีโอกาสในชีวิต	 ส่วนในทางบริหาร	ภูมิภาคถูกมองว่ามีความล่าช้าจึงต้องการให้ยุบเลิก	
ขณะที่ฝ่ายที่ยังต้องการให้คงภูมิภาคไว้ก็เนื่องจากเพื่อให้เป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์
ของรัฐ	ซึ่งก็ยังเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่	

	ส�าหรบัประเทศไทย	ในระยะสัน้	ดว้ยเหตผุลภยัคกุคามระดบัโลก	ความแตกแยกและความ
หลากหลายทางความคิด	แรงกดดันทางทหาร	และกลุ่มทุน	ภูมิภาคจึงยังควรคงไว้แต่ต้องปรับ
บทบาทให้เหมาะสม	ขณะที่ก็จะต้องเร่งกระจายภารกิจที่ถ่ายโอนไปแล้วให้ส�าเร็จด้วย

นายมนุชญ์
วัฒนโกเมร

ภายใต้ความต้องการของท้องถิ่นที่จะตอบสนอง บทบาทของภูมิภาคควรเป็นอย่างไร
บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมภูมิภาคควรเป็นอย่างไร

นายสมพร 
ใช้บางยาง

    	 โดยส่วนตัวไม่ได้ติดใจว่าจะมีหรือไม่มีภูมิภาค	ตราบใดที่ชุมชนมีความเข้มแข็งก็อาจไม่ต้อง 
ปรับเปลี่ยนมาก	 แต่ปัจจุบันการปรับโครงสร้างเป็นสิ่งจ�าเป็น	 โดยในระยะสั้น	 ภูมิภาคยังคงมี
ความจ�าเป็น	 แต่ต้องมีการปรับบทบาทซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรในจังหวัดให้เกิด 
ประโยชน์สงูสดุ	เป็นพีเ่ลีย้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แล้วลดบทบาทในการเป็นผูป้ฏบิตัลิงอีก
ด้านหนึง่	ทีผ่่านมากระทรวงมหาดไทยค่อนข้างละเลยวชิาการ/ข้อมลู	ช่วงสบิปีข้างหน้ากระทรวง
มหาดไทยจึงควรให้ความส�าคัญด้านนี้อย่างจริงจังโดยสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือท�าให้
การท�างานระดบัภมูภิาคมคีวามเข้มแขง็	ทีผ่่านมาจากการท�างานร่วมกบัท้องถิน่	การสร้างชมุชน/
ท้องถ่ินเข้มแข็งต้องอาศัยท้องที่ท้องถิ่น	 และชุมชนซ่ึงหากกระทรวงมหาดไทยสามารถท�าให	้ 
ทั้งสามส่วนนี้พัฒนาไปพร้อมกันก็จะท�าให้สังคมโดยรวมเข้มแข็งได้	โดยมองเป้าหมายระยะยาว	
คือ	การให้ท้องถิ่นเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยและพัฒนาประชาชนให้เป็นพลเมือง
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นายมนุชญ์
วัฒนโกเมร

กระแสชุมชนปกครองตนเองที่ผ่านมาเป็นอย่างไร มีความคล้ายคลึงกับการจัดตั้งมณฑล
ของจีนในลักษณะใด

ดร.สีลาภรณ์
บัวสาย

							การจัดการตนเองมีการตีความไว้ค่อนข้างมาก	แต่ควรมองในเชิงปฏิบัติโดยดูบริบทที่เป็น
อยู่	 อาทิ	 การรวมศูนย์อ�านาจในอดีตของไทยเพื่อป้องกันการล่าอาณานิคม	 แต่ภายใต้บริบท 
ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน	 การจัดการปกครองแบบมณฑลให้แข็งแรงแบบจีนจึงจ�าเป็นมาก 
ดังนั้น	ภูมิภาคจึงยังคงมีความจ�าเป็น	เนื่องจาก
							๑)	การซื้อเสียงระดับท้องถิ่นที่ยังคงมีอยู่
							๒)	ระบบคัดกรองคนของกระทรวงมหาดไทยยังดีค่อนข้างมาก	และ
							๓)	ภาคประชาชนแม้จะเริ่มเติบโตแต่ยังมีลักษณะต่างคนต่างอยู่
	 	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	สิ่งที่กระทรวงมหาดไทยต้องท�าให้ส�าเร็จภายใต้วิกฤตและความท้าทายคือ	
การสร้างระบบการปกครองในพื้นที่ที่เข้มแข็งต้องมีอิสระคล้ายกับมณฑลของจีนแต่ก็ต้องสร้าง
ดุลอ�านาจ	ซึ่งที่ส�าคัญ	คือ	ดุลประชาชน	โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น	conductorในระยะเวลา							
๕	ปีหลังจากนั้น	ระบบผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นระบบหลักประกัน	และท้องถิ่นจะเป็นระบบ
บริการ	 (service)	 นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะต้องให้ความส�าคัญกับฐานข้อมูลพื้นที่เพื่อ 
กมุการบรหิาร	การบรหิารโดยใชค้วามรูเ้พือ่จดัการความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้และสรา้งความรว่มมือ
เพื่อให้การท�างานบรรลุเป้าหมาย

นายมนุชญ์
วัฒนโกเมร

การก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฝรั่งเศสเป็นอย่างไร

ศ.ดร.นันทวัฒน์
บรมานันท์

      			ในฝรั่งเศส	การปรับระบบการก�ากับดูแลท้องถิ่น	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	คือ	โดยกฎหมาย 
และโดยองค์กรที่มีอ�านาจสั่งพักงานหรือเสนอปลดผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของ 
คณะรัฐมนตรี	 แต่ในทางปฏิบัติการควบคุมทั้งสองประเภทท�าได้ยาก	 ดังนั้น	 ภูมิภาคจึงส�าคัญ
เพราะช่วยแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง	ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดี	และไม่เป็น
อนัตรายตอ่เอกภาพของรฐั	ในมมุมองของประชาชน	ภมูภิาคท�าใหค้นใกลช้ดิกบัรฐัมากขึน้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงกับส่วนกลาง	รัฐเดี่ยวต้องมีภูมิภาค

นายมนุชญ์
วัฒนโกเมร

บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในอนาคตควรเป็นอย่างไร

ศ.ดร.ชาติชาย
ณ เชียงใหม่

	 	 	 	 	 ในประเทศญี่ปุ่น	 จังหวัดมีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมเป็นหน่วยงาน 
ภมูภิาค	มกีารท�างานในลักษณะเครือขา่ย	(network)	ประเทศไทยกม็คีวามพยายามในลกัษณะ
เดียวกัน	เช่น	การร่วมมือกันในการจัดการมลภาวะ	การค้าขาย	แต่ยังขาดศักยภาพทางการเงิน
การคลังที่จะท�าร่วมกัน	โดยหากจะจัดกลุ่มแล้ว	จังหวัดจะมี	๒	ลักษณะ	คือ
								๑)	แบบแข็งตัว	คือ	เน้นการน�านโยบายไปปฏิบัติเชิงสั่งการ	ควบคุม	เช่น	ประเทศฝรั่งเศส
และไทย
								๒)	แบบหารือ	(network)	คือ	ให้ท้องถิ่นมีตัวแทนปรึกษาหารือร่วมกันในการท�างาน	เช่น
ประเทศญี่ปุ่น	และสวีเดน
						ขณะนี้	กระทรวงมหาดไทยจะต้องน�าคนก้าวพ้นมายาทางการเมือง	ก�าจัดคอร์รัปชัน	และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด	ตลอดจนจัดการทุนและทรัพยากร	ดังนั้น	จึงมีหน้าที่ส�าคัญในการฟื้นฟู
ทุนชมุชน	การเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัวกิฤตความมัน่คงทางอาหาร	และการสรา้งความเปน็มนษุย์
การเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี	(humanization)
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๑๑ องค์ความรู้ : 

คนมหาดไทยกับการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข
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สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Association	 of	

Southeast	 Asian	 Nations	 :	 ASEAN)	 หรืออาเซียนก่อต้ังข้ึนโดยปฏิญญา

กรุงเทพ	 (Bangkok	Declaration)	 เมื่อวันที่	๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๑๐	โดย

ในปัจจุบันมีจ�านวนประเทศสมาชิกท้ังหมด	๑๐	ประเทศ	 ได้แก่	 อินโดนีเซีย	

มาเลเซีย	สิงคโปร์	ฟิลิปปินส์	บรูไนดารุสซาลาม	เวียดนาม	ลาว	พม่า	กัมพูชา	

และไทย	ตลอดระยะเวลากว่า	๔๐	ปีแห่งการก่อตั้ง	อาเซียนได้เผชิญกับความ

เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องจากจุดเริ่มต้นของการ 

มุง่เนน้ในการสรา้งความรว่มมือทางการเมืองและความม่ันคงรว่มกนัในระยะแรก 

ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่นๆ	โดยเฉพาะเศรษฐกิจมากขึ้น

โอกาสและผลกระทบของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทย*

ในปีพุทธศักราช	 ๒๕๕๘	ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก�าหนดและวางแผนเพื่อพัฒนาและยกระดับ

ความรว่มมือระหวา่งกนัไปสูท่ศิทางทีก่า้วหนา้อกีระดบัหนึง่ดว้ยการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน	(ASEAN	Community	:	

AC)	ข้ึนเพ่ือสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน	ประกอบด้วย	๓	เสาหลัก	ได้แก	่ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน	(ASEAN	Political	-	Security	Community	:	APSC)	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(ASEAN	Economic	Community	:	AEC)	และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Socio	-	Cultural	

Community	:	ASCC)	ส�าหรบัประเทศไทยเองได้มกีารเตรียมพร้อมในเชงินโยบายซ่ึงปรากฏทัง้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่	๑๑	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	และค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์	

ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	ตลอดจนการเตรียมพร้อมเชิงกลไก	ได้แก่	การจัดต้ังคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ	ซ่ึงมีรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน

	 ภายใต้การพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนนั้น	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมักจะได้รับความสนใจและ 

กล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน	 เนื่องจากจะน�ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง	 โดยแนวโน้ม

การพัฒนาส�าคัญอันจะเกิดจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ได้แก่	 การจัดระบบและการเพิ่มขึ้นของการค้า	 

การลงทนุและการบรกิารระหวา่งประเทศ	การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและขยายตวัของเมอืง	การบรหิารงานชายแดน	

*ข้อมูลจากส�านักนโยบายและแผน ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างใกล้ชิด	 การเคล่ือนย้าย

คน	และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร	

	 อย่างไรก็ดี	 แม้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยโดยตรงใน 

เชงิการขบัเคลือ่นหรอืด�าเนินการให้เป็นไปตามพมิพเ์ขยีว

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของประเทศไทย	แตใ่นฐานะ

หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจส�าคัญในการบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาค	 การปรับตัวและเตรียมความพร้อมส�าหรับ

ผลกระทบทัง้เชงิบวกและลบทีจ่ะเกดิขึน้ในระดบัประเทศ	

หน่วยงาน	 พื้นที่	 และประชาชนก็ย่อมจะเป็นการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันหรือเป็นแรงสนับสนุนที่จะ

	 n	ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
	 	 (Non	-	traditional	Security	Issues)	
		 	 การเป็นประชาคมเศรษฐกิจสามารถส่งผล 
กระทบทางอ้อมให้เกิดปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่	 
(non	 -	 traditional	 security)	 เช่น	 ปัญหายาเสพติด	
อาชญากรรมข้ามชาต	ิการลกัลอบน�าเข้า/	เคลือ่นย้ายสินค้า
ผดิกฎหมาย	เป็นต้น	ซึง่เป็นปัญหาท่ีสามารถแอบแฝงมากบั
การลงทุน	หรือการท�าการค้ากับต่างประเทศ	

 n	งานทะเบียน
	 	 แม้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการท�า 
ข้อตกลงให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพอย่างเสรีใน	 ๗	
สาขาวิชาชีพ	คือ	แพทย์	ทันตแพทย์	พยาบาล	วิศวกรรม	
สถาปัตยกรรม	บัญชี	และการส�ารวจ	อย่างไรก็ดี	ในระยะ
เฉพาะหน้า	การเตรยีมพร้อมสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
ของประเทศต่างๆ	รวมทัง้ไทยจะส่งผลให้เกดิการลงทนุด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จากภาครัฐและเอกชน	 เช่น	
ถนน	 ท่าเรือ	 โรงงาน	 สถานประกอบการ	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 
จึงเป็นโอกาสให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว 
ทัง้ทีถ่กูและผดิกฎหมายจากประเทศอืน่เข้ามาท�างานรบัจ้าง

๑)	การขยายตัวด้าน
การค้า	การลงทุน	และ
การบริการ	รวมทั้งการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี	

๑.๑)	การรักษา	ความสงบ
เรียบร้อย	และความมั่นคง
ภายใน

 แนวโน้ม AEC ภารกิจกระทรวงมหาดไทย ผลกระทบ

ท�าให้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ของไทยเป็นไปอย่างราบรื่น	และเกิดประโยชน์สูงสุด

แนวโน้มโอกาสและผลกระทบของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทย
	 เมื่อน�าแนวโน้มการพัฒนาจากประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนข้างต้นมาวิเคราะห์ร่วมกับบทบาท

ภารกจิของกระทรวงมหาดไทยแลว้สามารถสรปุแนวโนม้

ผลกระทบทัง้เชงิบวกและเชงิลบของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทยได้	ดังต่อไปนี้
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เป็นแรงงานให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศมากขึ้น	
		 	 ขณะเดยีวกนัการเคลือ่นย้ายแรงงานวชิาชพีเสรี
ในปี	 ๒๕๕๘	 ยังจะก่อให้เกิดย้ายถ่ินฐานของผู้ประกอบ
อาชีพตามข้อตกลง	 เช่น	 แพทย์	 วิศวกร	 ท่ีสามารถ 
เข้ามาท�างานและพ�านักในประเทศไทยมากขึ้น	 ดังนั้น	 
งานทะเบียนที่เกี่ยวกับบุคคลภายใต้ความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทยจงึได้รบัผลกระทบในแง่การบังคบัใช้ให้
เป็นไปตามกฎหมาย	และป้องกนัมใิห้มกีารหาประโยชน์จาก
ระบบทะเบียนและบัตรของประชาชน	

 n		 การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

	 	 ประชาคมเศรษฐกิจย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อการพัฒนาพื้นที่	 และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน	และการจัดตั้งฐานการผลิต	ดังนั้น	การ

บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียมการวางแผนเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนและแสวงหาโอกาสเพื่อสร้าง

ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาพื้นที่	ดังนั้น	จังหวัดในฐานะ

หน่วยงานหลักในการบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนท่ีจึง

ควรเร่งรดัด�าเนนิการทบทวนศกัยภาพการพฒันาของพืน้ที่	

และยุทธศาสตร ์การพัฒนาจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด 

ตลอดจนแผนพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบัน	 พร้อมทั้งร่วมกับ 

ภาคส่วนต่างๆ	ในจงัหวดัเพือ่ก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันา

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

 n		 การค้าชายแดน

		 	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดการ

ขยายตวัของระบบการค้าชายแดนขนานใหญ่	เนือ่งจาก	การ

ขจดัภาษนี�าเข้าระหว่างประเทศสมาชกิ	ท�าให้เกดิการขนถ่าย 

น�าเข้าวัตถุดิบ/	 สินค้าจากประเทศอื่นที่มีต้นทุนถูกกว่า	 

ดงันัน้	พืน้ทีช่ายแดนจงัหวดัทีม่กีารค้าอยูแ่ล้วในปัจจบุนัจงึ

มีแนวโน้มที่จะได้รับการส่งเสริมการค้าขายกับประเทศ

๑.๒)	 การบูรณาการการ

บริหารราชการส่วนกลาง-

ภูมิภาค-ท ้องถิ่นในระดับ

พื้นที่
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เพื่อนบ้านในระดับที่สูงยิ่งขึ้น	 เช่น	 การยกระดับเป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษเพื่อความสามารถในการแข่งขันและ

ประโยชน์สูงสุดในทางเศรษฐกิจ	ขณะที่จังหวัดที่มีพื้นที่ติด

ชายแดนทีย่งัไม่ได้มกีารเปิดเป็นด่านการค้าหรอืจดุผ่านแดน 

ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนให้มีการยกระดับ 

มากขึ้น	

 n		 การประกอบอาชีพของประชาชน

  ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการค้า	 การลงทุน	 
การบรกิาร	และการเคลือ่นย้ายแรงงานวชิาชพีเสร	ีย่อมเป็น
ทัง้โอกาสและผลกระทบส�าหรับประชากร	วยัแรงงานของไทย
ในพืน้ที	่กล่าวคอื	หากประเทศไทยมปีระชากรวยัแรงงานที่
มีคุณภาพ	 และมีความพร้อมในการปรับตัวก็จะท�าให้
ประชาชนได้รบัประโยชน์จากโอกาสในการประกอบอาชพี
ทีเ่ปิดกว้างจากการสามารถท�างานในต่างประเทศ	หรอืการ
จ้างงานอันเกิดจากการขยายตัวของลงทุนภายในประเทศ
ซึ่งย่อมเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตนได้	
		 	 ในทางตรงข้าม	การสญูเสยีความสามารถในการ
แข่งขนัในภาคการผลติ	เช่น	ภาคการเกษตร	ภาคอตุสาหกรรม
บางสาขา	จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายฐานการผลิต	สินค้า
ภายในประเทศถูกตีตลาด	 รวมท้ังการไม่สามารถผลิต
ประชากรวัยแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาด
ย่อมท�าให้ส่งผลต่อการว่างงานของประชาชนได้	
		 	 โดยสินค้าของประเทศอาเซียนอื่นท่ีอาจเข้ามา
ในตลาดในประเทศไทยมากขึ้นในราคาที่ต�่ากว่า	และ/หรือ	
คุณภาพดีกว่านั้น	อาทิ	สินค้าอุตสาหกรรม	เช่น	ปิโตรเลียม	
(จากมาเลเซียและพม่า)	เคมีภัณฑ์	ยาง	และพลาสติก	(จาก
มาเลเซยี)	ส่วนสนิค้าเกษตร	เช่น	ข้าว	(จากเวยีดนาม)	น�า้มนั
ปาล์ม	(จากมาเลเซยี)	กาแฟ	(จากเวยีดนามและอนิโดนเีซยี)	
ชา	(จากอินโดนีเซีย)	และมะพร้าว	(จากฟิลิปปินส์)	เป็นต้น	
		 	 ผลกระทบเชงิลบทีเ่กดิข้ึนในพืน้ทีย่่อมก่อให้เกดิ
ความตึงเครียด	 และปัญหาสังคมอื่นตามมาได้	 เช่น	 การ
ประท้วงของเกษตรกร	 การสูญเสียรายได้การถูกเลิกจ้าง
หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่	เป็นต้น	

๑.๓)	การพัฒนาชุมชน	และ

ท้องถิ่น	
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 n		 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
	 	 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจะกระตุน้ให้เกดิการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	 เขตเศรษฐกิจ
แม่สอด	เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการบรหิารและแสวงหา
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 ในอนาคตเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจ

มกีารขยายตวัมากขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีช่ายแดนที่

มศีกัยภาพ	ซึง่ท�าให้การบรหิารความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาคต้องมีการปรับเปลี่ยนให ้เหมาะสม
สอดคล้องกันไป	ขณะเดียวกันโอกาสในการพัฒนาไปสู่เขต
บริหารจัดการพิเศษของจังหวัดใหญ่ๆ	 หรือการมีผู้บริหาร
จงัหวดัมาจากการเลอืกตัง้กจ็ะได้รบัแรงผลกัดนัด้วยเหตผุล
ในเชิงเศรษฐกิจ	 และความสามารถในการแข่งขันจากพื้นที่
มากยิ่งขึ้น	

 n		 เศรษฐกิจฐานราก
	 	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกจิโดยรวมต่อเศรษฐกจิฐานรากทัง้ทาง
ตรงจากการค้า	การลงทุน	และทางอ้อมจากการท่องเที่ยว	
และการย้ายถ่ินของนักลงทุนจากต่างประเทศ	 เป็นต้น	
นอกจากนี้	 กลุ่มการผลิตระดับชุมชนในพื้นท่ี	 เช่น	 กลุ่ม	
OTOP	 ยังสามารถได้รับประโยชน์	 เช่น	 การเข้าถึงตลาด	 
และแหล่งวตัถุดบิใหม่ๆ	การเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดบั
ผู้ประกอบการ	 รวมทั้งการขยายความร่วมมือ	 แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น

 n		 ความเหลื่อมล�้าทางสังคม
	 	 การพฒันาทางเศรษฐกจิทีจ่ะเกดิขึน้อย่างรวดเร็ว
ในพืน้ท่ีชายแดน	พืน้ท่ีท่ีเป็นโรงงาน	สถานประกอบการ	หรอื
พื้นที่ชุมชนจากการขยายตัวด้าน	โลจิสติกส์	สามารถส่งผล
ต่อคณุภาพการพฒันาโดยรวม	นัน่คอื	ก่อให้เกดิความเหลือ่มล�า้
ทางสังคม	 โดยเฉพาะผู ้ท่ีได้รับผลกระทบทางลบ	 เช่น	
เกษตรกรที่สินค้าถูกตีตลาด	ผู้ว่างงาน	หรือผู้ไม่สามารถเข้า
ถึงโอกาสการพัฒนาได้	 เช่น	 บุคคลด้อยโอกาส	 บุคคล 
ชายขอบ	เป็นต้น	
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๒.๑)	การพัฒนาเมือง

โครงสร้างกายภาพ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

๒) การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

 แนวโน้ม AEC ภารกิจกระทรวงมหาดไทย ผลกระทบ

 n		 การขยายตัวของเมือง
	 	 ภายใต ้แผนแม ่บทว ่าด ้วยความเช่ือมโยง 
ระหว่างกันในอาเซียน	 (Master	 Plan	 on	 ASEAN	 
Connectivity	 :	 MPAC)	 ซึ่งจะก่อให้การเช่ือมโยงด้าน
โครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศภายในอาเซียน	ไม่ว่าจะ
เป็นถนน	ท่าเรอื	และท่าอากาศยาน	จะส่งผลกระทบส�าคญั
ต่อขยายตัวของเมืองของไทยโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็น 
เส้นทางโลจสิตกิส์ทางบก	เช่น	การเกดิใหม่ของสถานประกอบ-
การตามเส้นทางคมนาคม	 การย้ายถ่ินฐานของประชาชน	
เป็นต้น	ผลดังกล่าวจะท�าให้กระทบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณโดยรอบ	เช่น	การวางผังเมืองที่จะต้องคาดการณ์
ถึงการขยายตัวที่จะเกิดขึ้น	 การวางแผนการใช้ประโยชน์
จากท่ีดิน	 การควบคุมการก่อสร้างอาคาร	 ระบบบ�าบัด/
จัดการน�้าเสีย	หรือมลพิษอื่นๆ	เป็นต้น	เพื่อมิให้การพัฒนา
ไปกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทางลบ

 n		 ความต้องการด้านระบบสาธารณูปโภค และ 
  สาธารณูปการ 
	 	 การค้าการลงทนุเสรย่ีอมต้องการสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินธุรกิจ	 ดังนั้น	 นอกเหนือจาก
การเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแล้ว	 การสร้างหรือรักษาขีดความสามารถในการ
แข่งขันหรือดึงดูดนักลงทุนยังเกิดจากปัจจัยอื่นๆ	 ท่ีต้อง
พิจารณาประกอบการตัดสินใจด้วย	 โดยเฉพาะระบบ
สาธารณูปโภค	สาธารณูปการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง/รองรับกับ
การใช้ชีวิตของนักลงทุน/นักธุรกิจต่างประเทศที่จะเข้ามา
พ�านกัอาศยัในประเทศไทย	เช่น	ระบบคมนาคม	การบรกิาร
ทางการแพทย์	 สถานศึกษา	 ความน่าอยู่ของเมือง	 ความ
โปร่งใสของการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนถึง
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 ความเสี่ยง
ต่ออาชญากรรมซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่กระทรวงมหาดไทย
ต้องค�านึงถึงเพื่อเตรียมการรองรับด้วยเช่นกัน
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 แนวโน้ม AEC ภารกิจกระทรวงมหาดไทย ผลกระทบ

 n		 การจัดการความขัดแย้ง
	 	 จากบทเรียนการพัฒนาในอดีต	 การพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจย่อมมีผลกระทบต่อสังคมในด้านอื่นๆ	 เช่น	 
สิง่แวดล้อม	วถิชีวีติชมุชน	ท�าให้โครงการพฒันาทีจ่ะเกดิขึน้
อาจได้รับแรงต่อต้านจากประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ
ในพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง	 หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ภายหลงัจากโครงการทีม่กีารด�าเนนิการแล้วเสรจ็	เช่น	จาก
โรงงานหรือสถานประกอบการ	 เป็นต้น	 กลไกการจัดการ 
ความขดัแย้งระหว่างภาครฐั/	ภาคเอกชนกบัประชาชน	หรือ
ระหว่างประชาชนด้วยกนัเองจงึต้องมกีารเตรยีมการ	ดงันัน้	

การก�าหนดแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 หรือแนวทาง

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 

จึงเป็นสิ่งที่ต้องค�านึงถึงและเตรียมการ	

		 ขณะเดียวกัน	ยังต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

กลไกการจัดการความขัดแย้ง	และการอ�านวยความเป็นธรรม

แก่ชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู ่ในประเทศไทย	 เช่น	 ระบบ 

ร้องเรียนร้องทุกข์	 ความขัดแย้งระหว่างบริษัทต่างชาติกับ

ประชาชนในพื้นที่	เป็นต้น

 n		 ภาษาต่างประเทศ

		 	 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาราชการอาเซียนจะ

ทวีความส�าคัญในการติดต่อ	 การจัดการและประสานงาน

ระหว่างรัฐกับรัฐ	 รัฐกับประชาชน	 และระหว่างประชาชน

ด้วยกันภายในอาเซียน	 หากบุคลากรของกระทรวง

มหาดไทยยงัขาดความรู้	และทกัษะด้านภาษาองักฤษอย่าง

เพียงพอก็ย่อมส่งผลต่อการท�างานกับประเทศอื่นๆ	 ได้	 

อันจะน�ามาซึ่งการพลาดโอกาสในการสร้างความร่วมมือ/	

เก็บเก่ียวประโยชน์	 หรือสูญเสียผลประโยชน์แห่งชาติจาก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	นอกจากนี้	ความรู้ความเข้าใจ

ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน	 รวมท้ังด้านขนบธรรมเนียม

และวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ	ย่อมท�าให้เป็นโอกาสของ

การสร้างความร่วมมือร่วมกันมากขึ้น	

๓.๒)	 การสร้างความสัมพันธ์

อันดีกับต่างประเทศ

๓.๑)	การอ�านวยความเป็น

ธรรม	และแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของ

ประชาชนในระดับพื้นที่

๓) ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ประเทศและประชาชน
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 แนวโน้ม AEC ภารกิจกระทรวงมหาดไทย ผลกระทบ

 n		 การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

		 	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท�าให้การติดต่อ

ประสานงานระหว่างผูบ้รหิารระดบัสงูในแต่ละพืน้ท่ีมคีวาม

ใกล้ชดิต่อกนัมากขึน้	ดงันัน้	ในส่วนกระทรวงมหาดไทย	โดย

เฉพาะผูว่้าราชการจงัหวดัจะมบีทบาทหรอืส่วนเกีย่วข้องใน

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้น	เช่น	ความ

ร่วมมอืระหว่างเมอืงพีเ่มอืงน้อง/เมอืงคูแ่ฝดระหว่างจงัหวดั

ของประเทศต่างๆ	ในอาเซยีน	ท�าให้กระทรวงมหาดไทยต้อง

มีการปรับทักษะ	 ความสามารถด้านการต่างประเทศของ

บุคลากรให้เหมาะสม	และทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน
 n		 การส่งเสริมเป็นประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน
		 	 ภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียน	 ประเทศ
ต่างๆ	 ย่อมต้องการมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติต่อกัน
ระหว่างประชาชน	 ไม่ว่าจะเป็นประชาชนของประเทศ
อาเซียน	หรือประเทศนอกภูมิภาค	เช่น	นักลงทุน	พนักงาน
บริษัท	 ดังนั้น	 เมื่อประชาคมอาเซียนเปิดกว้างต่อการ
เคลื่อนไหวของผู้คนที่	มากขึ้นก็ย่อมต้องท�าให้อาเซียนปรับตัว
ให้เข้ากับมาตรฐานอื่นๆ	 ที่เป็นสากลในลักษณะกฎเกณฑ	์
ระเบียบ	 กฎหมาย	 และรวมท้ังค่านิยมด้วย	 ในปัจจุบัน	 
ค่านิยมส�าคัญท่ีแต่ละประเทศต้องเคารพและยึดถือ	 ได้แก	่
หลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน	 ดังนั้น	 การปฏิบัติ
หน้าที่ของรัฐบาล	หน่วยงานราชการ	จะต้องค�านึงถึงหลัก
ดังกล่าวด้วย	โดยในบางภาวการณ์ก็อาจมีความขัดแย้งกัน
ได้	 อาทิ	 ผู ้อพยพย้ายถิ่นโดยผิดกฎหมายที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยก็จะต้องได้รับการปฏิบัติข้ันต�่าตามหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล	 เช่น	สิทธิเด็ก	 สิทธิในการศึกษา	และการ
รกัษาพยาบาล	ดงันัน้	หน่วยงานด้านความมัน่คงท่ีเกีย่วข้อง
จึงต ้องก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการความ
อิหลักอิเหลื่อนี้อย่างเหมาะสม	มิฉะนั้นแล้ว	อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศได้
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  การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๐๑๕ ของกระทรวงมหาดไทย 

	 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในปี	๒๕๕๘	กระทรวงมหาดไทยควรด�าเนินการ

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน	๓	ประเด็นหลัก	ได้แก่	

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑: การสร้างความพร้อมเชิง

ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร (Organizational Strategic 

Preparedness Building)

เป้าหมาย: เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปรับตัวให้ทันกับ

การเปล่ียนแปลงและเสริมสร้างขีดความสามารถปฏิบัติงาน

ของกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค	 

โดยประกอบดว้ยแนวทางท้ังในดา้นโครงสรา้งและระบบ

การบรหิารงานองคก์ร	บคุลากร	รายละเอยีดปรากฏตาม

กลยุทธ์	ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร

(๑) การสื่อสารภายในองค์กร      

	 กระทรวงมหาดไทยควรหารือร่วมกับส่วนราชการ	

และหนว่ยงานในสงักดัท่ีเกีย่วข้องในการก�าหนด	กลยทุธ ์

การสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับการเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนเพื่อสร้างและกระตุ้นความตื่นตัวและ

ความตระหนักในความส�าคัญของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนแก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทั้ ง ใน 

สว่นกลางและสว่นภมูภิาค	โดยแนวทางการสือ่สารภายใน

องค์กรนั้นควรเน้นการสร้างความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับ

อาเซียนทั้งในด้านองค์กร	โครงสร้างและระบบการบริหารงาน 

ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

อาเซยีนกับประเทศ/กลุม่ความรว่มมอือืน่ๆ	นอกภมูภิาค

(๒)  การเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศและการ

ต่างประเทศ

							บคุลากรทกุระดบัของกระทรวงมหาดไทยควรไดร้บั

การเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นภาษาราชการ

ส�าหรับประเทศอาเซียน	โดยความรู้ภาษาอังกฤษจะเป็น

ประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสาร	 การประสานงาน	 การ

ประชุม	 การให้บริการของข้าราชการแก่หน่วยงานอื่นๆ	

โดยเฉพาะหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการจาก 

ต่างประเทศ	นอกจากนี	้กระทรวงมหาดไทยควรสง่เสรมิ

ใหเ้กดิการเรยีนรูภ้าษาของประเทศเพือ่นบา้นโดยเฉพาะ

ประเทศทีม่พีรมแดนติดต่อกบัประเทศไทยเพ่ือประโยชน์

ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์	 การส่งเสริมผลประโยชน์

และการสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 

ตอ่ไป	ยิง่ไปกวา่นัน้ควรตอ้งใหค้วามส�าคญักบัการพฒันา

ทักษะ	ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศด้วย	

(๓)  การเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีทางประวตัศิาสตร์

และวัฒนธรรม

						ในระดบัหนว่ยงาน	กระทรวงมหาดไทยควรด�าเนนิ-

การส่งเสริมการสร้างความเข้าใจอันดีทางประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนเพ่ือพัฒนาทัศนคติ

เชิงบวก	และการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก 

อื่นๆ	 ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส�าคัญในการอยู่ร่วมกันและ 

การสร้างความร่วมมือในอนาคต
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กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหาร

จัดการ

(๑)  การสรา้งขดีความสามารถสมรรถนะของกลุม่งาน

อาเซียน กองการต่างประเทศส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

	 	 เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบ 

บรหิารจดัการภายใต้กรอบอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย 

มีเจ้าภาพที่ชัดเจน	 กระทรวงมหาดไทยควรมอบหมาย 

ให้กลุ่มงานอาเซียน	 กองการต่างประเทศเป็นหน่วยงาน 

หลกั	ในการด�าเนนิการ	ประสานงานรว่มกบัสว่นราชการ

ในสงักดักระทรวงมหาดไทย	และหนว่ยงานในสังกดั	สป. 

ในการด�าเนนิการภายใตก้รอบอาเซยีน	โดยควรเสรมิสรา้ง

สมรรถนะของกลุ่มงานที่จัดตั้งขึ้นแล้วในปัจจุบันให้มี 

ความพร้อมในการท�างานมากที่สุด

(๒) สร้างความเข้มแข็งเชิงบทบาทของกลุ่มภารกิจ 

(Functional Cluster) 

						กระทรวงมหาดไทยจ�าเป็นต้องปรับองค์กรเพื่อให ้

สามารถสอดรับกับการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายใน 

ภาพรวมได	้โดยกลไกสว่นหนึง่	ไดแ้กก่ารเสรมิสรา้งบทบาท 

การท�างานของกลุ่มภารกิจร่วมกับกรมภายในกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการออกแบบ 

และก�าหนดแผนงาน/	 โครงการ	 ขณะเดียวกันก็ต้อง 

เสริมสร้างการบูรณาการการท�างานระหว่างกลุ่มภารกิจ

ด้วยเพื่อให้การท�างานของกระทรวงมหาดไทยเกิดการ

ท�างานข้ามสายงานซึ่งกันและกัน

กลยุทธ์ท่ี ๓ การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย ระเบียบ 

กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(๑) การสร้างบทบาทน�าและส่งเสริมความร่วมมือใน

เวทีระหว่างประเทศ

	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะน�ามาซึ่งผลกระทบ 

และความเปลี่ยนแปลงทั้ งทางตรงและทางอ้อม 

ต่อกระทรวงมหาดไทย	 โดยเฉพาะผลกระทบหรือการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศ	ดังนั้น	กระทรวง

มหาดไทยจงึตอ้งใหค้วามส�าคญักบัการพฒันาบทบาทใน

ระดับระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น	 อาทิ	 การเป็นเจ้าภาพ

การประชมุระดบันานาชาตใินสาขาความรว่มมอืทีร่บัผดิชอบ 

การผลักดันยุทธศาสตร์ระดับประเทศและบทบาทของ

ไทยในด้านที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น	

	 ภายใต้ประชาคมอาเซียนปัจจุบัน	 กระทรวง

มหาดไทยเป็นหน่วยงานประสานงานหลัก	 (Focal	

Point)	 ๒	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านการพัฒนาชนบทและขจัด

ความยากจน	และด้านภยัพิบติั	ภายใต้เสาประชาคมสงัคม

และวัฒนธรรมซึ่งย่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่

ออกจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ดังนั้น	 การเรียนรู ้

ท�าความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะ 

เกิดขึ้นภายในประเทศ	 ก็จะช่วยให้การก�าหนดแนวทาง

การพัฒนาชนบท	 และแก้ปัญหาความยากจน	 หรือ

การจัดการภัยพิบัติก็ดีเป็นไปอย่างสอดคล้องกับบริบท 

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประทศ

(๒) งานทะเบียน

	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งท�าให้เกิดการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจอาจท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน/	 

การย้ายถ่ินฐานโดยเฉพาะแรงงานผิดกฎหมาย	 ดังนั้น 

งานทะเบียนที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างชาติที่อาศัย

อยู่ในประเทศจึงต้องมีการวางแผน	 และเตรียมการ

รองรับ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันมิให้บุคคล

ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีการสวมสิทธิ์

บัตรประชาชนเพื่อเป็นพลเมืองไทยซึ่งจะก่อให้เกิด 

ปัญหาความมั่นคงและสังคมตามมา	 เช่น	 เด็กไร้สัญชาติ	

การค้ามนุษย์	เป็นต้น	
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	 นอกจากนี้	งานทะเบียนอื่นๆ	เช่น	ตั๋วรูปพรรณสัตว์

ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการปกครอง	 กระทรวง

มหาดไทย	จะต้องมีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การ

ออกใบอนญุาตใหม้คีวามรดักมุ	ถกูตอ้ง	และโปร่งใส	เพ่ือ 

มิให้เกิดการลักลอบค้าสัตว์โดยผิดกฎหมายบริเวณ

ชายแดน

(๓) การพฒันาระเบยีบ กฎหมายภายใตค้วามรบัผดิชอบ

ของกระทรวงมหาดไทย

	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยมี

ระเบียบ	 กฎหมายในฐานะเครื่องมือส�าคัญในการปฏิบัติงาน

ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะเกิดขึ้น 

ซึ่งจะท�าให้การปรับเปลี่ยน/	 เตรียมความพร้อมของ

กระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างสมบูรณ์	 รอบด้าน	และ

สรา้งขดีความสามารถในการปฏบิตังิานในระยะยาวต่อไป 

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและ

พัฒนา (Research and Development)

(๑)  การศึกษาวิจัยพลวัตท้องถิ่น/อาเซียน

						เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงแห่งการ

เรียนรู้	 โดยสามารถพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของข้อมูล

ทางวิชาการ	 และสามารถรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ 

เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ	 อย่างเท่าทัน	 รวมทั้งมีข้อมูลคาดการณ์

ส�าหรับการวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบายภาย 

ในกระทรวงในอนาคต	 จึงมีความจ�าเป็นที่กระทรวง

มหาดไทยต้องให้ความส�าคัญกับการวิจัยพลวัตของ

จังหวัด	 ท้องถิ่น	 พื้นที่ชายแดน	 และประเทศสมาชิก

อาเซียนอย่างต่อเนื่อง	เป็นระบบ	และจริงจัง

(๒)  การศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่

	 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีมาพร้อมกับการ

แข่งขันจะท�าให้ประเทศต่างๆ	 ต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของตนให้มากขึ้น	 ในส่วน

ของกระทรวงมหาดไทย	 ความท้าทายดังกล่าว	 ได้แก่	

แรงกดดันเกี่ยวกับระบบการบริหารทั้งส่วนกลางและ

ภูมิภาคให้สอดคล้องกับแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ 

ที่จะเกิดมากยิ่ งขึ้น	 ดังนั้น	 กระทรวงมหาดไทย 

จึงไม่เพียงแต่ต้องปรับเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์เท่านั้น	 

แต่ต้องวางแผนการท�างานเชิงรุกเพื่อปรับ/เปลี่ยน

ระบบการบริหารราชการ	 โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค 

ที่กระแสการกระจายอ�านาจ	 การจัดการตนเองจะมี 

ความเข้มข้นมากขึ้น	

(๓)  การสรา้งชอ่งทางเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลู องคค์วามรู้  

และการด�าเนินงานเกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน

	 	 	 	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะน�ามาซึ่งความ

เปล่ียนแปลงในหลายระดับ	 โดยเฉพาะในระดับจังหวัด

ที่จะได้รับผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ 	 

ดังนั้น	 การสร้างศูนย์กลางด้านข้อมูลระดับกระทรวงเพื่อ

ติดตามการปรับตัวของจังหวัด	 กรม	 และรัฐวิสาหกิจ

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 การจัดข้อมูลการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 (อาทิ	 การลงนามความ

ตกลงบ้านพี่เมืองน้อง)	 ที่ เกิดขึ้นแล้วในระดับพื้นที่	

ตลอดจนการจัดการ/แลกเปลี่ยนข้อมูล	 องค์ความรู้

ระหว่างพื้นที่ต่างๆ	 ของประเทศ	 จะท�าให้กระทรวง

มหาดไทยสามารถมีข้อมูลในการตัดสินใจส�าหรับ 

การบริหารงานต่อไป
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กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร

(๑)  เว็บไซต์ 

	 เว็บไซต์เป็นช่องทางการสื่อสารขององค์กรที่จะมี

ความส�าคัญมากขึ้น	 เพราะไม่เพียงจะเป็นแหล่งข้อมูล

ส�าหรับส่วนราชการ	 ภาคเอกชน	 หรือประชาชนใน

ประเทศเท่านั้น	 แต่ยังจะเป็นช่องทางส�าหรับชาวต่าง

ประเทศที่ต้องการศึกษาข้อมูลองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วย	

การสามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของชาว 

ต่างประเทศจะท�าให้กระทรวงมหาดไทยสามารถ 

เชื่อมโยงกับโลก	 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเปิดรับมากกว่า

ปิดกั้น	 และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศในภาพรวม

(๒) เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 โดยเป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อตอบสนองต่อทั้งการพัฒนาสมรรถนะองค์กร	 และ

การพัฒนาการบริการประชาชน

(๓)  อาคารสถานที่

	 เพือ่เปน็การสรา้งสภาพแวดลอ้มการท�างานท่ีดี	และ

ค�านึงถึงการอ�านวยความสะดวกแก่การติดต่อราชการ

จากชาวต่างประเทศที่จะมีมากขึ้น	

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเพ่ิมขีดสมรรถนะการ

บริหารจัดการพ้ืนที่ในฐานะหน่วยงานหลักในการ

บริหารราชการส่วนภูมิภาค (Capacity Building 

for Integrated Regional Administration and 

Development)

เป้าหมาย :	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการพื้นที่ภายใต้หลัก	area	-	based	approach	ให้

สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาระดับจังหวัด	 และ

ปัญหาความต้องการของประชาชน		

กลยุทธ์ที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหาร

ราชการส่วนภูมิภาค

(๑)  สถานะ โครงสร้างและระบบบริหารงานจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด

	 กระทรวงมหาดไทย	 โดยเฉพาะระดับจังหวัดจะมี

บทบาทมากขึ้นในการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน	 ดังนั้น

จึงต้องค�านึงถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้	 ความ

เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศเพ่ือท�าหน้าท่ีสนับสนุน 

ผู้ว่าราชการจังหวัด	 หรือส่วนราชการอื่นๆ	 ในจังหวัด 

ด้านการติดต่อ	ประสานงานที่จะมีมากขึ้น	

	 ขณะท่ีการบริหารงานจังหวดัซ่ึงจะมกีารเพ่ิมขึน้ของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น	 เช่น	 สมาคม 

ผูป้ระกอบการจากประเทศเพือ่นบา้นในจงัหวดัทีม่กีารค้า	

การลงทุนหนาแน่น	เป็นต้น	ก็ต้องเปิดโอกาสให้เกิดการ 

เข้ามามีส่วนร่วม	 เช่น	 การให้ความเห็นต่อการพัฒนา

จังหวัดมากขึ้น	

(๒) ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

	 โอกาสและผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนท�าให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องมีการทบทวน

ยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	 โดยจะต้องเกิดขึ้นภายใต้การศึกษาผลกระทบ

ระดับพื้นที่ที่มีความเฉพาะเจาะจง	 เช่น	 จังหวัด

ชายแดน	 จังหวัดซ่ึงเป็นทางผ่านของเส้นทางคมนาคม

ระหว่างประเทศ	 จังหวัดศูนย์กลางการลงทุนทาง

อุตสาหกรรม/การเงิน	 เป็นต้น	 และการก�าหนด	 

Development	Positioning	ร่วมกนัระหวา่งส่วนราชการ	 

(ทั้งระดับกระทรวงและระหว่างกระทรวง)	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 

อาทิ	 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต	 กรณีสินค้า 

ภายในจังหวัดมีแนวโน้มที่จะถูกตีตลาดจากประเทศ 

เพ่ือนบา้น	การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมโอกาส 
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การขยายตลาด	 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าพื้นบ้าน 

รวมไปจนถึงการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 

ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	 และการวางแผนการ

พัฒนาเมือง

กลยุทธ์ที่ ๒ การกระชับความร่วมมือระดับจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนอื่นๆ 

(๑) รัฐ - เอกชน 

      ความร่วมมอืระหวา่งภาครฐักบัภาคเอกชนทีส่อดคลอ้ง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกันจะท�าให้การเตรียม 

ความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยสามารถน�ามาซ่ึง

ประโยชน์แก่การพัฒนาพื้นที่	ดังนั้น	กระทรวงมหาดไทย

จึงต้องท�างานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน	 เช่น	 การ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 การอ�านวยความสะดวก/	

สนับสนุนการประกอบธุรกิจ	 เช่น	การเตรียมพร้อมด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน	เป็นต้น	

(๒)  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)

	 เนื่องจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะน�ามาซึ่ง

การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้น	 โดยเฉพาะ

ในเขตจังหวัดชายแดน	 ดังนั้น	 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่ม

จังหวัดซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายให้เกิดการท�างาน

ด้านต่างประเทศเชิงรุกระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด

กับเอกอัครราชทูต	 จึงควรมีการศึกษาความเป็นไปได้

ในการพิจารณาทบทวน/ฟื้นฟูความร่วมมือระหว่าง 

กระทรวงที่จริงจังขึ้นอีกครั้ง	ขณะเดียวกันศูนย์ปฏิบัติการ 

ร่วมกลุ่มจังหวัดที่มีอยู่	 คือ	 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่ม

จังหวัด	 (ROC)	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ก็ต้อง 

ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและมีการก�าหนดทิศทางใน

อนาคตอยา่งเหมาะสมเพ่ือใหก้ารพัฒนายทุธศาสตรข์อง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน 

การต่างประเทศของไทย

(๓) การบูรณาการการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

	 โดยจะช่วยให้ภาครัฐมีบทบาทการท�างานที่

สนับสนุนการท�างานของภาคเอกชน	 และตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้ดีมากยิ่งขึ้น	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการบริการและ

อ�านวยความเป็นธรรมประชาชน (Public Service 

Quality Upgrading)

เปา้หมาย : เพือ่พฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนของ

รัฐสามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดของประชาชน

ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาการบริการประชาชน

(๑) ข้อมูลและช่องทางการให้บริการ :

					เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้

อย่างมีประสิทธิภาพ		กระทรวงมหาดไทยจึงต้องพัฒนา

ทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบังานบรกิารและชอ่งทางการบรกิาร	เชน่	

การให้ข้อมูลงานบริการที่มีความครบถ้วน	 เป็นต้น	 เพื่อ

อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนและจะเป็นการสร้าง

ความโปร่งใสในการบริการด้วย	
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(๒) บุคลากร 

	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการบริการ

ประชาชนของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ในระดับพื้นที่	เช่น	กรมการปกครอง	กรมที่ดิน	เป็นต้น

กลยุทธ์ที่ ๒ การอ�านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

(๑) การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในพื้นที่

						ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศย่อมก่อ

ให้เกิดการใช้ทรพัยากรเพือ่การผลติ	ไม่ว่าจะเป็น	ทีด่นิ	น�า้	 

แร่ธาตุ	 ป่าไม้	 และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	 

ซึ่งย ่อมส ่งผลกระทบไม่มากก็น ้อยต ่อวิถีชีวิตของ

ประชาชน	 ภาครัฐจึงต้องมีกลไกรองรับกรณีเกิดความ 

ขัดแย้งระหว่างรัฐ/เอกชน	 กับประชาชนในพื้นที่	 หรือ	

ระหว่างประชาชนกับประชาชน	

(๒) การสร้างความสงบสุขในสังคม

	 โดยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว	 

นักลงทุน	 และผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ให้มีความ 

เช่ือม่ันในสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการเดินทาง

มายังประเทศไทย	

 การขับเคลื่อนการสร้างความพร้อมของกระทรวง

มหาดไทยในการก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนสามารถด�าเนินการผ่าน	 ๓	 กลไกที่เชื่อมโยงกัน	

ได้แก่	

 ๑. การจดัตัง้ศนูยศ์กึษาและเตรยีมความพร้อม 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เฉพาะกิจ) หรือ	 

AEC	 Pool	 โดยเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน

อาเซียน	 กองการต่างประเทศ	 ส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับ

บุคลากรในส�านัก/กองอื่นๆ	 ในส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยเพ่ือท�าหน้าท่ีในระดับปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง

กับการท�างานของศูนย์ศึกษาและเตรียมความพร้อมฯ	

อาทิ	 การวางแผนและสร้างกลไกการน�ากลยุทธ์การ 

เตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนไปปฏิบัติ	 การศึกษาและจัดท�าระบบ

ข้อมูลส�าคัญของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	การประสานงานระหว่างส่วนราชการ

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/ระหว่างกระทรวงและ

ระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน	 

ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ	 ตามที่ได้รับมอบหมาย	 เป็นต้น	

นอกจากนี้	 ศูนย์ศึกษาและเตรียมความพร้อมฯ	 จะต้อง

ท�างานร่วมกับเครือข่ายระดับกรม	 จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	

และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้เกิด

การแลกเปลี่ยนข้อมูล	 การร่วมกันวางแผนเชิงนโยบาย	

และการติดตามแนวโน้มสถานการณ์เกี่ยวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนอย่างใกล้ชิดและรอบด้าน	

 ๒. แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย
จะเป็นการจัดท�าโดยระดมความคิดเห็นจากตัวแทน
ส่วนราชการ	 และรัฐวิสาหกิจในสังกัดเพ่ือเป็นกรอบการ
ด�าเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการเตรียมความ
พร้อมองค์กร	 ทั้งด้านโครงสร้าง	 ระบบบริหารจัดการ	
ยุทธศาสตร์	 และบุคลากร	 โดยมีการก�าหนดแผนงาน/	
โครงการ	 ระยะเวลาด�าเนินการ	 หน่วยงานรับผิดชอบ	 
และงบประมาณที่ชัดเจนในช่วงก่อนปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	
 ๓. ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ในภาพ
รวมของกระทรวง	การเตรียมความพร้อมไปสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยในฐานะเป้าหมายการ
พฒันาขององคก์รทีส่�าคญัและทา้ทาย	ขณะทีส่ว่นราชการ
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ระดับกรมจะต้องด�าเนินการจัดท�า/ปรับยุทธศาสตร์ของ
กรมให้มีความสอดคล้องกับระดับกระทรวงเพ่ือให้เกิด
การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน
และพื้นที่ได้	 โดยการเตรียมความพร้อมองค์กรภายใต้
ยทุธศาสตรก์ระทรวงมหาดไทย		จะเป็นการเตรยีมพรอ้ม
โดยพิจารณาถึงกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆ	กันด้วย	

	 ท้ังนี้ 	 เ พ่ือให้การน�ายุทธศาสตร์กระทรวง
มหาดไทยไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล	 จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลรายปีและประเมินผลเมื่อ 
สิ้นสุดแผนเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยสามารถน�าข้อมูล 
ผลการด�าเนนิงานมาใชใ้นการปรบัเปลีย่นองคก์รไดอ้ยา่ง 
เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง



253๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง พัฒนาระบบงาน น�ารอยยิ้มสู่ประชาชน
 กรมการปกครอง

 กรมการปกครอง	 มีประวัติความเป็นมาอย่าง
ยาวนาน	 เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 
ทีก่่อตัง้มาพร้อมกบักระทรวงมหาดไทย	ตลอดระยะเวลา	
๑๒๐	 ปี	 ที่ผ่านมา	 อ�านาจหน้าที่ของกรมการปกครอง	
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ก�าหนดให้กรมการปกครองมีภารกิจเกี่ยว
กับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
ประเทศ	การอ�านวยความเป็นธรรม	การปกครองท้องที่	
การอาสารักษาดินแดน	 การบริหารการปกครองท้องท่ี 
ในระดับอ�าเภอ	 ต�าบล	 	 หมู่บ้าน	 	 การด�าเนินการและ
พฒันาระบบงานทะเบยีนราษฎร	บตัรประจ�าตวัประชาชน 
และการขอนุญาตตามกฎหมายในอ�านาจหน้าที่ของฝ่าย
ปกครอง
	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	กรมการปกครองมีการพัฒนา
ระบบงานที่ส�าคัญ	๒	โครงการ	คือ
	 ๑.	การพัฒนาระบบงานทะเบียน	ได้แก่	การออก
หนงัสอืรบัรองการเกดิ	(ท.ร.๑/๑)	ด้วยระบบคอมพวิเตอร์
ออนไลน์	 และการบริการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนให้
แก่คนไทยในต่างประเทศ
 ๒.	การอ�านวยความเป็นธรรมเกีย่วกบัการสอบสวน
คดีอาญาในหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

การออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์
	 หนังสือรับรองการเกิด	 (ท.ร.๑/๑)	 เป็นเอกสาร
ส�าคัญที่โรงพยาบาลออกให้กับมารดาหรือบิดาของเด็ก	 
ที่เกิด	 ณ	 โรงพยาบาล	 เพื่อเป็นหลักฐานในการออก
สูติบัตร	(ท.ร.๑)	ณ	ส�านักทะเบียนหรือท้องถิ่น	(จ�านวน	
๒,๔๑๖	 แห่ง)	 ให้กับเด็กที่ เกิดใหม่	 ส�านักบริหาร 
การทะเบียน	 กรมการปกครอง	 ร่วมมือกับกระทรวง

สาธารณสุข	 และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ	
หรอืยนูเิซฟ	(Unicef)	เพือ่ร่วมกนัปรบัเปลีย่นวธิกีารออก
หนงัสอืรบัรองการเกดิจากระบบเดมิทีเ่ป็นแบบออฟไลน์	
(off	 -	 line)	 มาเป็นแบบออนไลน์	 (on	 -	 line)	 โดย
กระทรวงสาธารณสขุก�าหนดโรงพยาบาลน�าร่อง		ภายใน
ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	จ�านวน	๔๖	แห่ง	และมีแผนจะด�าเนิน
การให้ครบทั่วประเทศในปีงบประมาณต่อไป
         ระบบงานเดิม
	 การออกหนังสือรับรองการเกิดของระบบเดิม	 
เมื่อมีเด็กเกิด	ณ	โรงพยาบาล	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
จะออกหนังสือรับรองการเกิด	(ท.ร.๑/๑)	ด้วยการเขียน
ลงแบบฟอร์มหรือพิมพ์ตามแบบฟอร์ม	 และลงนามโดย
แพทย์ผู้ท�าคลอด	 ให้กับมารดาของเด็กเพื่อน�าไปออก
สูติบัตร	(ท.ร.๑/๑)	ณ	ส�านักทะเบียนอ�าเภอหรือท้องถิ่น	
  ระบบงานใหม่
	 การออกหนังสือรับรองระบบใหม่แบบออนไลน	์
โรงพยาบาลจะต้องมีปัจจัยองค์ประกอบ	ดังนี้
 (๑)	 คอมพิวเตอร์แบบพีซีหรือโน้ตบุ๊ก	 (Personal	
Computer/Notebook	Computer)
	 (๒)	 เครื่องพิมพ์	(Printer)
	 (๓)	 เครื่องอ่านบัตรประจ�าตัวประชาชน	 (Smart	 -	
card	Reader)
	 (๔)	 ระบบสื่อสารที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได	้
(Internet)
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 ผูใ้ช้งาน	(User)	ซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล	

จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าระบบ	จะต้องลงทะเบียนกับส่วน

บริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน	ส�านักบริหาร

การทะเบียน	กรมการปกครอง	และจะต้องมีบัตรประจ�าตัว

ประชาชนแบบอเนกประสงค์	 (Smartcard)	 เพ่ือการ

ยืนยันตัวตนในการเข้าระบบ	ซึ่งเป็นมาตรการการรักษา

ความปลอดภัยข้อมูลของกรมการปกครอง

 หลักการท�างานของระบบออนไลน์

  เม่ือมเีดก็คลอด	ณ	โรงพยาบาล	เจ้าหน้าทีผู่ไ้ด้รบั

สิทธิ์ในการปฏิบัติงาน	 จะเข้าระบบเพื่อบันทึกรายการ

ตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด	 ด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน	์ 

จนครบทุกรายการ	 ซึ่งกรณีของรายการบิดา	 มารดา	 

ที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือต่างด้าวท่ีมีเลขประจ�าตัว

ประชาชน	 ระบบจะท�าการดึงรายการบุคคลจากฐาน

ข้อมลูมาให้โดยอตัโนมตั	ิและบนัทกึลงฐานข้อมลูทะเบยีน

กลางทันที	 พร ้อมจัดพิมพ ์หนังสือรับรองการเกิด	 

(ท.ร.๑/๑)	ให้มารดาหรือบิดาของเด็ก	น�าไปออกสูติบัตร	

ณ	 ส�านักทะเบียนตามภูมิล�าเนาของมารดาหรือบิดา	 

ตามต้องการ

 ข้อดีของระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด

แบบออนไลน์

	 (๑)	ป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดพลาด	เนื่องจาก

การออกหนงัสอืรบัรองการเกดิระบบเดมิไม่ได้ตรวจสอบ

กับฐานข้อมูลก่อน	ส่วนระบบใหม่	เมื่อท�าการบันทึกเลข

ประจ�าตวัประชาชน	๑๓	หลกั	ระบบจะส่งข้อมลูไปสบืค้น

จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง	 และน�าข้อมูลที่ถูกต้องมา

แสดงให้	(ชื่อตัว	ชื่อสกุล	เป็นต้น)

	 (๒)	ป้องกนัการออกหนงัสอืรบัรองการเกดิปลอม	

(ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ)	 เพื่อไปแจ้งเกิดให้กับ

เด็ก	 เพราะระบบใหม่	 ส�านักทะเบียนที่รับแจ้งการออก

สูติบัตรจะท�าการตรวจสอบหนังสือรับรองการเกิดที่ 

โรงพยาบาลออกให้ว่าถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลการออก

หนังสือรับรองการเกิดหรือไม่

	 (๓)	รองรบัการปฏบิตังิานการให้บรกิารประชาชน

ตาม	 พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร	 ฉบับใหม่ที่ได้แก้ไขให้

บิดา	มารดา	ของเด็ก	สามารถน�าหนังสือรับรองการเกิด

ไปออกสูติบัตร	ณ	ส�านักทะเบียนตามภูมิล�าเนาของบิดา	

มารดา	 หรือผู้ปกครองได้	 จากเดิมจะต้อง	 ณ	 ส�านัก

ทะเบยีนทีเ่ป็นทีต่ัง้โรงพยาบาลทีเ่ดก็เกดิเท่านัน้	ซึง่ท�าให้

ส�านักทะเบียนสามารถตรวจสอบได้สะดวก	 รวดเร็วขึ้น	

โดยใช้เลขที่อ้างอิงตามเอกสาร	 เรียกข้อมูลขึ้นมาแสดง	

แทนการบันทึกข้อมูลเพื่อออกสูติบัตรใหม่

	 (๔)	 ลดปัญหาการแจ้งเกิดซ�้าซ้อน	 หรือแจ้งเกิด

เกนิก�าหนด	เนือ่งจากในอดีต	บดิา	มารดา	หรือผูป้กครอง

เดก็	เมือ่ได้รบัหนงัสอืรบัรองการเกดิจากโรงพยาบาลแล้ว	

มีความเข้าใจว่าเป็นใบเกิด	 จึงไม่ได้น�าไปออกสูติบัตร	

ท�าให้เด็กที่เกิดใหม่ไม่ได้แจ้งการเกิดกับส�านักทะเบียน

จ�านวนมาก	 และเป็นปัญหาที่ทางองค์การยูนิเซฟให ้

ความส�าคัญมาก	 ซึ่งระบบใหม่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาโดย

ให้โรงพยาบาลเข้าระบบตรวจสอบรายการเดก็ทีเ่กิดใหม่	

ว่ารายการใดที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิดเพื่อออกสูติบัตร	 

ณ	 ส�านักทะเบียนบ้าง	 เพ่ือจะได้แจ้งประสานให้บิดา	

มารดา	รีบไปด�าเนินการ	และทางส่วนกลางก็ได้ประมวลผล

ข้อมูลรายการที่ไม ่ได ้แจ้งการเกิดเพื่อออกสูติบัตร	 

แล้วท�าหนังสือแจ้งบิดา	หรือมารดา	ของเด็กโดยด่วน	

	 (๕)	 ท�าให้เด็กเกิดใหม่ได้รับสิทธิจากรัฐเร็วขึ้น	 

เช่น	หลกัประกนัสขุภาพ	เนือ่งจากระบบหลกัประกนัสขุภาพ 

ใช้เลขประจ�าตัวประชาชนเป็นตัวก�าหนดสิทธิให้เด็ก
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 การท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนแก่คนไทยใน
ต่างประเทศ
	 ก ระทรว งมหาด ไทยและกระทรว งการ 
ต่างประเทศได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดท�า
บัตรประจ�าตัวประชาชนให้แก่คนไทยในต่างประเทศ	
กรมการปกครอง	 ได้ด�าเนินการให้บริการจัดท�าบัตร
ประจ�าตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์	SMART	CARD	
ให้กับประชาชนทั่วประเทศและได้ขยายการให้บริการไปสู่ 
พ่ีน้องประชาชนคนสญัชาตไิทยทีอ่าศยัอยูใ่นต่างประเทศ
ให ้ได ้ รับการบริการด ้านการจัดท�าบัตรประจ�าตัว
ประชาชน	 สืบเนื่องมาจากคนไทยจ�านวนไม่น ้อย 

เดนิทางไปต่างประเทศและพกัอาศยัหรอืประกอบอาชีพ
ในต่างประเทศทั้งถาวรและชั่วคราวเป็นระยะเวลานาน	
จนท�าให้บัตรประจ�าตัวประชาชนหมดอายุ	 ช�ารุด	 หรือ
สูญหาย	เมื่อจะต้องเปลี่ยนบัตรใหม่	บุคคลเหล่านี้ไม่ต้อง
เสียเวลา	 และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมายัง
ประเทศไทย	 เพื่อด�าเนินการขอท�าบัตรประจ�าตัว
ประชาชนการด�าเนินการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน
ให้กับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ	สามารถ
ยืน่ค�าร้องขอท�าบตัรประจ�าตัวประชาชนใหม่แทนบตัรใบ
เดิมที่หมดอายุ	ช�ารุด	หรือสูญหาย	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ได้
ก�าหนดโครงการน�าร่องทีเ่ปิดให้บรกิารท�าบตัรประจ�าตวั
ประชาชนในต่างประเทศ	 มี	 ๖	 แห่ง	 คือ	 สถาน
เอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงเบอร์ลิน	 สถานกงสุลใหญ	่ 
ณ	นครลอสแอนเจลิส	 สถานกงสุลใหญ่	ณ	 นครซิดนีย	์
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	สิงคโปร์	ส�านักงานการค้าและ
เศรษฐกิจไทย	ไทเป	สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครนิวยอร์ก
	 ในปี	 ๒๕๕๖	 ขยายการด�าเนินการ	 ณ	 สถาน
เอกอคัรราชทตูหรอืกงสลุใหญ่อกี	๑๖	แห่ง	และขยายการ

บริการครอบคลุมทุกประเทศในปี	๒๕๕๗

ภาพแสดงโปรแกรมประยุกต์ ท.ร. ๑/๑ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Application)
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	 ปี	 ๒๕๕๕	 เป็นปีที่กระทรวงมหาดไทย	 ได้รับ

การสถาปนาครบ	๑๒๐	ปี	โดยมีภารกิจส�าคัญคือ	“การ

บ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข”	การรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน	 การอ�านวยความเป็นธรรมของสังคมตาม

มาตรา	 ๓๐	 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง	 กระทรวง	

ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	โดยมีกรมการปกครองเป็นกรม 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ เป็นหน่วยงานหลัก 

รบัผดิชอบภารกจิดา้นนีต้ามกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการ 

กรมการปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ได้ก�าหนดให้กรม

การปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	 ด�าเนินการ

เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย	 การสืบสวน

สอบสวนคดีอาญาซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง

ของภารกิจบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุขให้แก่ประชาชนของ

กรมการปกครอง	 โดยในอดีตที่ผ่านมาฝ่ายปกครอง	

อาทิเช่น	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ก�านัน	 ปลัดอ�าเภอ	 นายอ�าเภอ	 

กรมการอ�าเภอ	ผู้ว่าราชการจังหวัด	เป็นต้น	มีบทบาทใน

การป้องกันปราบปรามและด�าเนินคดีอาญากับผู้กระท�า

ความผิดกฎหมายบ้านเมืองมาช้านานก่อนที่จะมีองค์กร

ต�ารวจเกิดขึ้นในประเทศไทย	 โดยแต่เดิมในส่วนภูมิภาค

อ�านาจหน้าท่ีในการป้องกันปราบปรามการกระท�า 

ความผดิอาญา	เป็นอ�านาจหน้าท่ีของฝา่ยปกครองโดยตรง 

แม้ว่าต่อมาในสมัยรัชกาลที่	 ๔	 ได้มีการน�าระบบต�ารวจ

จากต่างประเทศเข้ามาท�าหน้าที่ดังกล่าว	 แต่ก็จ�ากัดอยู่

ในเขตพระนครบาลหรือส่วนกลาง	 โดยในภูมิภาคยังคง 

ให้ฝ่ายปกครองท�าหน้าท่ีดังกล่าวอยู่	 ดังท่ีปรากฏอยู่ใน 

“ข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมือง”	 ซึ่งตราขึ้นเมื่อ 

วนัที	่๑๗	กมุภาพนัธ	์ร.ศ.	๑๑๖	ซึง่มคีา่บังคบัเปน็กฎหมาย 

ก�าหนดให้การด�าเนินคดีอาญากับผู้กระท�าผิดกฎหมาย

บ้านเมืองในเรื่องของการสอบสวนคดีอาญานั้น	 ใน

จังหวัดอื่น	 (ส่วนภูมิภาค)	 นอกจากพระนครและธนบุรี	

ตั้งแต่สมัย	ร.ศ.	๑๑๖	(พ.ศ.	๒๔๔๐)	เป็นหน้าที่ของกรม

การอ�าเภอตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	

ร.ศ.	 ๑๑๖	 และพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	

พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	ซึ่งกรมการอ�าเภอประกอบด้วย

นายอ�าเภอ	ปลัดอ�าเภอ	และสมุห์บัญชีอ�าเภอ	ต่อมาเมื่อ

ปี	พ.ศ.	๒๔๗๘	จึงได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา	 พ.ศ.	 ๒๔๗๘	 (เริ่มใช้ตั้งแต่ 

วันท่ี	 ๑	 ตุลาคม	๒๔๗๘)	 ซ่ึงได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ใน

การสอบสวนคดีอาญา	 เจ้าหน้าที่ผู้ท�าการสอบสวนและ

วิธีการสอบสวนไว้โดยเฉพาะ	 ประกอบกับมาตรา	 ๔	 

แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา	พ.ศ.	๒๔๗๗	บญัญตัใิหย้กเลกิบรรดากฎหมาย	

กฎ	และข้อบงัคบัอืน่ๆ	ในส่วนท่ีบญัญติัไวแ้ล้วในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 จึงเป็นการ

ยกเลิกอ�านาจและหน้าที่เกี่ยวกับความอาญาในพระราช

บัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	

โดยในส่วนที่เกี่ยวกับอ�านาจในการสอบสวนคดีอาญาได้

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

มาตรา	๑๘	ว่า	“ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนคร

และจังหวัดธนบุรี	 พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ 

ชั้นผู้ใหญ่	 ปลัดอ�าเภอ	 และข้าราชการต�ารวจซึ่งมียศ

ตั้งแต่ชั้นนายร้อยต�ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อย

ต�ารวจตรีขึ้นไปมีอ�านาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้

การอ�านวยความเปน็ธรรมเกีย่วกบัการสอบสวน

คดีอาญาในหน้าที่ฝ่ายปกครอง
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เกิดหรืออ้าง	 หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอ�านาจของ
ตนหรือผู้ต้องหาที่มีอยู่	 หรือถูกจับภายในเขตอ�านาจ 
ของตนได้……..”	 ท�าให้ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๗๘	 เป็นต้นมา 
การสอบสวนความผดิอาญาในสว่นภูมภิาคซึง่เปน็อ�านาจ 
ของกรมการอ�าเภอ	 ได้เปลี่ยนมาเป็นอ�านาจของฝ่าย 
ปกครองและต�ารวจ	 และเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา 
กรมต�ารวจหรือส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในปัจจุบันอยู่ 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 ในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา
ได้มีการออกข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยให้อ�านาจ 
การสอบสวนคดีอาญาอยู่กับฝ่ายปกครองและบางคร้ังก็
อยู่กับฝ่ายต�ารวจ	กระทั่งสุดท้ายให้อ�านาจการสอบสวน
คดีอาญาไปอยู่ท่ีฝ่ายต�ารวจ	 ตามข้อบังคับกระทรวง
มหาดไทย	ที่	๑/๒๕๐๖	ลงวันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๐๖	
ต่อมาได้มีการออกข้อบังคับท่ี	 ๑/๒๕๐๙	 ลงวันที่	 ๑	
กุมภาพันธ์	 ๒๕๐๙	 เรื่องระเบียบการสอบสวนคดีอาญา
ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี	
โดยให้ยกเลิกข้อบังคับท่ี	 ๑/๒๕๐๖	 และต่อมาในปี	 
พ.ศ.	๒๕๒๓	ชว่งท่ีนายประเทือง	กรีตบุิตร	ด�ารงต�าแหนง่
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยไดม้กีารออกขอ้บงัคบั
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการด�าเนินคดีอาญา	
พ.ศ.	๒๕๒๓	ปรับปรุงการสอบสวนคดีอาญาใหม่และได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีก	๓	ครั้ง	คือฉบับที่	๒	พ.ศ.	๒๕๒๓	
ฉบับที่	๓	พ.ศ.	๒๕๒๓	ฉบับที่	๔	พ.ศ.	๒๕๒๕	ซึ่งก�าหนด
ใหอ้�านาจการสอบสวนคดอีาญายงัคงเป็นของฝา่ยต�ารวจ
โดยใหฝ้า่ยปกครองมอี�านาจสอบสวนคดอีาญาทัว่ไป	โดย
เข้าควบคุมการสอบสวนและสอบสวนร่วมกับพนักงาน
สอบสวนฝ่ายต�ารวจ
 หลงัจากทีม่กีารออกขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย 
ให้อ�านาจการสอบสวนคดีอาญาอยู่กับฝ่ายต�ารวจ
ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๐๖	 เป็นต้นมา	 ดังกล่าวเมื่อปี	 พ.ศ.	
๒๕๒๐	 นายสมัคร	 สุนทรเวช	 เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย	 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงอ�านาจการ
สอบสวนคดอีาญาบางประเภททีเ่ปน็ความผดิอาญาตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
โดยตรงจ�านวน	 ๑๐	 ประเภทให้พนักงานสอบสวน 
ฝ่ายปกครองท�าการสอบสวนได้	ตามข้อบังคับกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท 
ในจงัหวดัอืน่นอกจากกรงุเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๒๐	เพือ่ 
เป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	 ผู้มาติดต่อ
กับทางราชการ	 ซ่ึงต่อมาได้ขยายไปถึงกฎหมายของ
ท้องถิ่นคือ	 เทศบัญญัติ	 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ตาม
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบ
และการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น	 พ.ศ.	
๒๕๔๗	 อย่างไรก็ตามการสอบสวนความผิดอาญา
บางประเภทของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองตาม 
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนคดี
อาญาบางประเภทในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร	
พ.ศ.	๒๕๒๐	พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองแทบจะไม่มี
โอกาสไดท้�าการสอบสวนคดอีาญาตามขอ้บงัคบัดงักล่าว	
เนื่องจากคดีเกิดขึ้นน้อยประกอบกับข้อ	๒	ของข้อบังคับ
ดังกล่าวได้ก�าหนดการสอบสวนคดีอาญาในความผิด
หลายบทว่า	ความผิดอาญาซึ่งผู้กระท�าผิดกรรมเดียวแต่ 
เป็นความผิดหลายบท	 ถ้าบทใดหรือหลายบทในความผิด 
น้ันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมาย 
อื่นนอกจากความผิดตามกฎหมายในข้อ	๑	 ให้พนักงาน
สอบสวนฝ่ายต�ารวจท�าการสอบสวนซ่ึงคดีที่เกิดขึ้น 
ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท	 เช่น	 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร	 และบัตร 
ประจ�าตวัประชาชน	มกัจะเปน็ความผดิฐานแจง้ความเท็จ 
ต่อเจ้าพนักงานหรือฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความ
อันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ	 อันเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญารวมอยู่ด้วยเสมอ	 ท�าให้การ
อ�านวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครองด้านการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญาตามกฎหมาย	 ๑๐	 ประเภทดังกล่าว

ไม่มีผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
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	 จากการปฏิรูประบบราชการ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๕	

ที่ก�าหนดให้หน่วยงานที่มีอ�านาจที่เกี่ยวข้องกับการ

บริการประชาชนโดยเฉพาะกฎหมายท่ีเกี่ยวกับงาน

ในหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จะต้องอนุญาตต่างๆ	 และ

เพื่อให้ฝ่ายปกครองมีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญา

ของงานในหน้าที่รับผิดชอบอันจะเป็นการอ�านวยความ

สะดวกเป็นธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างเป็นระบบและ

เป็นรูปธรรมมากข้ึน	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันออก

กฎกระทรวงก�าหนดการสอบสวนความผิดอาญาบาง

ประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครโดย

พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 มิถุนายน	 ๒๕๕๔	 

มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี	๑๗	มิถุนายน	๒๕๕๕	เป็นต้นไป 

ซึ่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้ก�าหนดให้พนักงาน

สอบสวนฝ่ายปกครองมีอ�านาจสอบสวนความผิดอาญา

ตามกฎหมาย	๑๙	 ฉบับ	 โดยไม่ตัดอ�านาจของพนักงาน

สอบสวนฝ่ายต�ารวจ	ได้แก่	

	 (๑)	กฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน	

	 (๒)	กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอด

ตลาดและค้าของเก่า

	 (๓)	กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร

	 (๔)	กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์

	 (๕)	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

	 (๖)	กฎหมายว่าด้วยการพนัน

	 (๗)	กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

	 (๘)	กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

	 (๙)	กฎหมายว่าด้วยบัตรประจ�าตัวประชาชน

	 (๑๐)	กฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารุงท้องที่

	 (๑๑)	กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย

	 (๑๒)	กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน

	 (๑๓)	กฎหมายวา่ดว้ยยศและเครือ่งแบบผูบ้งัคบั

บัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน

	 (๑๔)	กฎหมายว่าด้วยโรงรับจ�าน�า

	 (๑๕)	กฎหมายว่าด้วยโรงแรม

	 (๑๖)	กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

	 (๑๗)	กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ

	 (๑๘)	กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

	 (๑๙)	กฎหมายวา่ด้วยอาวธุปนื	เครือ่งกระสนุปนื	

วัตถุระเบิด	ดอกไม้เพลิง	และสิ่งเทียมอาวุธปืน	

	 เว้นแต่ความผิดท่ีมีโทษตามมาตรา	 ๗๒	 มาตรา	

๗๒	 ทวิ	 มาตรา	 ๗๓	 มาตรา	 ๗๔	 และมาตรา	 ๗๘ 

ซึ่งกฎหมายทั้ง	 ๑๙	 ประเภท	 ดังกล่าวเป็นกฎหมาย

ปกครองที่ก�าหนดโทษทางอาญาไว้ด้วยและร้อยละ	๕๕	

เปน็ความผดิทีอ่ยูใ่นอ�านาจเปรยีบเทยีบปรบัใหค้ดอีาญา

เลิกกนัในชัน้พนกังานสอบสวนได้	จึงเปน็การบริการแบบ

เบ็ดเสร็จ	ณ	 จุดเดียว	 (one	 stop	 service)	 ของฝ่าย

ปกครองทั้งควบคุมทางปกครองโดยการออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการประเภทต่างๆ	 ควบคู่กับการสอบสวน

คดีอาญาในหน้าท่ีพนักงานฝ่ายปกครอง	 ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ 

กฎหมายดังกล่าวโดยตรง	 นอกจากนั้นในกรณีที่การ 

กระท�ากรรมเดียวท่ีเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย	 

ถ้าความผิดอาญาตามกฎหมาย	๑๙	ฉบับ	เป็นความผิดที่

มโีทษหนกัทีส่ดุใหพ้นกังานสอบสวนฝา่ยปกครองท�าการ

สอบสวนการกระท�าความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น 

นั้นด้วย	 จึงอาจกล่าวได้ว่าจากกฎกระทรวงดังกล่าว

ท�าให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองได้ท�าการสอบสวน 

คดีอาญาอย่างเต็มรูปแบบและเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก

ในรอบ	๕๐	ปซ่ึีงตรงกบัปทีีก่ระทรวงมหาดไทยไดร้บัการ

สถาปนาครบ	๑๒๐	ปีใน	พ.ศ.	๒๕๕๕	นี้พอดี

	 จากการส�ารวจสถิติการสอบสวนคดีอาญา

ของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง	 เริ่มตั้งแต่วันท่ี	 ๑๗	

มิถุนายน	๒๕๕๕	 เป็นต้นมา	ปรากฏว่ามีผลการด�าเนินการ
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เป็นจ�านวนมากพอสมควร	 แม้ว่าจะเป็นช่วงเริ่มแรก

และความพร้อมในด้านต่างๆ	 ยังไม่เต็มที่	 แต่พนักงาน

สอบสวนฝา่ยปกครองกส็ามารถท�าหนา้ทีใ่นการสอบสวน

คดีอาญาได้เป็นอย่างดี	 อธิบดีกรมการปกครอง	 ได้

พยายามขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง	 โดยจัดอบรม

พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองท่ัวประเทศให้สามารถ

ท�าหน้าที่สอบสวนคดีอาญาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ	

กฎหมาย	 อ�านวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้

แก่ประชาชนในท้องที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบได้อย่าง

รวดเรว็	มปีระสทิธภิาพ	มกีารจดัตัง้ศนูยป์ระสานงานการ

สอบสวนคดีอาญาทีส่ว่นการสอบสวนคดีอาญา	ส�านกัการ

สอบสวนและนติกิาร	ตลอด	๒๔	ชัว่โมง	เพือ่ใหค้�าปรกึษา	

แนะน�า	แกไ้ขปญัหาใหแ้กพ่นกังานสอบสวนฝา่ยปกครอง

ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามอ�าเภอต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 โดยให้

ท่ีท�าการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด	 สนับสนุนช่วยเหลือ

อย่างใกล้ชิดด้วย	 ซึ่งผลการด�าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ	

โดยมีสถิติการสอบสวนด�าเนินคดีอาญาของพนักงาน

สอบสวนฝา่ยปกครองตามกฎหมาย	๑๙	ฉบบั	ตัง้แต่วนัท่ี	

๑๗	มถินุายน	๒๕๕๕	ถงึปจัจบุนั	(๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๕)	

ดังนี้

	 ๑.		คดีการพนัน	 ๓๓	 คดี

	 ๒.		คดีค้าของเก่า	 ๙	 คดี

	 ๓.		คดีสถานบริการ	 ๔	 คดี

	 ๔.		คดีทะเบียนราษฎร์และ

	 	 บัตรประจ�าตัวประชาชน	 ๓	 คดี

	 ๕.		คดีภาษีโรงเรือนและที่ดิน	 ๔	 คดี

	 ๖.		คดีเรี่ยไร	 ๑	 คดี

	 								รวม	 ๕๔	 คดี

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 นี้	 ซ่ึงเป็นปีท่ีกระทรวง

มหาดไทยได้รับการสถาปนาครบ	 ๑๒๐	 ปี	 นับว่าเป็น 

นิมิตหมายอันที่พนักงานสอบสวนฝ่ ายปกครอง 

ได้ท� าหน้าที่ สอบสวนคดีอาญาอย่างเต็มรูปแบบ 

ตั้งแต่ขั้นการรับค�าร้องทุกข์	 กล่าวโทษจนกระทั่งสรุป

ส�านวนการสอบสวนท�าความเห็นว่าควรส่ังฟ้องหรือ 

สั่งไม่ฟ้องและส่งส�านวนการสอบสวนพร้อมผู้ต้องหา

ให้พนักงานอัยการด�าเนินการต่อไป	 ซ่ึงภารกิจด้านการ

สอบสวนคดีอาญาจะเป็นภารกิจที่ส่งเสริมบทบาทของ

ฝ่ายปกครองในการบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุขให้แก่ประชาชน	

ได้อย่างทั่วถึงส่งผลให้สามารถน�าพาสังคมไทยได้มีความ

สงบสุขตลอดไป
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“เดี๋ยวนี้ไปที่ไหน	หรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด

เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อน

ของประชาชน	ก็บอกว่าให้ไปร้องที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

พระราชด�ารัส	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานแก่ผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมร้านกาชาด

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เมื่อวันพุธที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๔๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข

	 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินเป็นส่วนราชการ

ที่จัดตั้งขึ้นในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 เมื่อวันที่	 ๓	

ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	มบีทบาทภารกจิส�าคัญ 

ในการส่งเสริม	 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ได้แก่	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เทศบาล	และองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	 โดยการพัฒนาและให้ค�าปรึกษา	

แนะน�าในด้านการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น	 การบริหาร

งานบุคคล	การเงิน	การคลัง	และการบริหารจัดการ	เพื่อ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งและมี

ศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ	 สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสิทธภิาพ	

และมทีศิทางการพฒันาทีส่อดคล้องกบัแนวนโยบายพ้ืนฐาน

แห่งรฐั	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันท่ีเป็นสังคม 

ไร้พรมแดน	 อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ 

ทนัสมัยตลอดเวลา	ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ	ด้าน 

อย่างรวดเร็ว	 และส่งผลกระทบเชิงโครงสร้างในหลายๆ	

มิติ	เช่น	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีอ�านาจหน้าที่	

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ	 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย	พ.ศ.	๒๕๕๑	ดังนี้

 ๑.	ด�าเนินการพัฒนาระบบ	 รูปแบบ	 และ

โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดท�า	ประสาน	

และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น	 และวางระบบในการ

ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

 ๓.	ด�าเนินการจัดท�า	 แก้ไข	 ปรับปรุงกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

รวมทั้งให้ค�าปรึกษาแนะน�า	และก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๔.	ก�าหนดแนวทางและจัดท�ามาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	ทั้งนี้	ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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 ๕.	 สง่เสรมิ	สนบัสนนุ	และประสานการด�าเนนิงาน 

ด้านการเงิน	 การคลัง	 การงบประมาณ	 การพัสดุ	 

การจัดเก็บรายได้	 และการประกอบกิจการพาณิชย์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวมทั้งวางระบบตรวจสอบ

ระบบการเงิน	 การบัญชี	 การพัสดุขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

 ๖.	ส่งเสริม	สนับสนุน	และประสานการจัดการ

บริการสาธารณะและการศึกษาในอ�านาจหน้าท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๗.	ก�าหนดแนวทาง	วางระบบ	และสร้างตัวชี้วัด	

เพือ่เปน็มาตรฐานการด�าเนนิงานขององคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่น	ตลอดจนก�ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

 ๘.	ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ

บริหารงาน	 และตรวจสอบการด�าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๙.	พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	 เพ่ือการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๑๐.	พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	และของกรม

 ๑๑.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้

เปน็อ�านาจหนา้ท่ีของกรม	หรอืตามท่ีกระทรวงหรอืคณะ

รัฐมนตรีมอบหมาย

	 	 	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงมี

ลักษณะการปฎิบัติงาน	๒	ระบบ	คือ	ระบบการบริหาร

จดัการเหมอืนสว่นราชการทัว่ๆ	ไป	และ	ระบบการบรหิาร

จัดการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือ	

กล่าวได้ว่า	เป็น	๑	กรม	๒	ระบบ	ที่ผ่านมากรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น	 ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถ

ของกรม	 ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

สาธารณะและระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ	มาอย่างต่อเนื่อง

 การพัฒนาขีดความสามารถของกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น เช่น

	 	 -	 การน�าหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ	(PMQA)	มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการของกรมทั่วทั้งองค์กร

	 	 -	 การตดิตามการประเมนิผลการพฒันาการ

ปฏิบัติราชการตามค�ารับรองของการปฏิบัติราชการ

	 	 -	 การตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติ

ตามระเบียบกฎหมาย	รวมถึงการประเมินระบบควบคุม

ภายในให้มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส

	 	 -	 การพัฒนาความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะ	

และสมรรถนะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร

กรม	 เช่น	 การอบรมสัมมนามาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น	 การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่

ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย	 ระเบียบ	

และเร่ืองร้องทุกข์	 เพ่ือให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 ในการ

วิเคราะห์หรือวินิจฉัยปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ	เป็นต้น	

	 	 -	 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้	 (KM)	

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรกรม	 เพื่อ

พัฒนาการปฏิบัติงาน

	 	 -	 การจัดระบบการรับฟังความคิดเห็นและ

การส�ารวจความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรกรม

	 	 -	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรม	 เช่น	

การพัฒนาระบบงานสารสนเทศและฐานข้อมูลในส่วนท่ี

เก่ียวข้องกับกรม	รวมถึงการบ�ารุงรักษาระบบต่างๆ	เป็นต้น

	 	 -	 การพัฒนาระบบข้อมูลกลางองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 (http://info.dla.go.th)	 โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ	 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น	 (www.dla.go.th)	 เพื่อให้หน่วยงาน 
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ภายในกรม	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด	 ระบบ

ข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ประกอบ

ด้วย	 ด้านสภาพทั่วไป	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ

สาธารณปูโภค	ดา้นสงัคม	ดา้นเศรษฐกจิ	ดา้นสาธารณสขุ	

ดา้นสิง่แวดลอ้ม	ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	

และด้านการเงินการคลัง	

	 	 -	 การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและให้ 

ค�าปรกึษาแนะน�าแกผู่ร้บับรกิารอยา่งครบวงจร	รวมถงึการ 

พฒันาระบบการรบัและรวบรวมขอ้รอ้งเรยีน/	ขอ้เสนอแนะ/ 

ข้อคิดเห็น	 จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกรม

มาด�าเนินการ

  การเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารสาธารณะ และ

ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เช่น

	 	 -	 การส่งเสริมการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรร์ะดบัชาต	ิระดบัจงัหวดั	

และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

	 	 -	 การจัดท�าและเผยแพร่คู่มือมาตรฐาน

การบริการสาธารณะ	 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	 ด้านคุณภาพชีวิต 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน	 สังคม	 และรักษาความ 

สงบเรียบร้อย	 และด้านการลงทุน	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 

สิ่งแวดล้อม	และศิลปวัฒนธรรม	รวม	๔๘	มาตรฐาน	เพื่อ

ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่น�าไปใชเ้ปน็แนวทางปฏบิตั	ิ

ในการจัดบริการสาธารณะตามภารกจิหนา้ท่ี	และภารกจิ

ที่ได้รับ	การถ่ายโอน

	 	 -	 การพัฒนาความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะ	

และสมรรถนะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งผู้บริหารท้องถิ่น	 สมาชิก

สภาท้องถิ่น	 และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

เช่น	การอบรมตามต�าแหน่งและสายงาน	การอบรมตาม

อ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อให้

ความรู้เฉพาะในแต่ละด้านภารกิจ	รวมถึงภารกิจที่ได้รับ

การถา่ยโอน	การจัดการเรียน	การสอนในหลักสูตรระดบั

ปริญญาตรี	ปริญญาโท	ของมหาวิทยาลัยที่ลงนามความ

ร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

	 	 -	 การจัดท�าระบบสารสนเทศการบริหาร

จัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย 

งบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	(e-Plan)	ซึง่

เปน็ระบบปฏบิติัการทีท่�าใหท้ราบถงึแผนงาน	/	โครงการ	

การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆ	 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันต่อ

เหตุการณ์	 รวมท้ังเป็นการตรวจสอบการด�าเนินงานใน

การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามระเบียบกฎหมาย	 การด�าเนินการดังกล่าว
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ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และ

ส่งผลไปถึงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตั้งแต่อ�าเภอ	จังหวัด	กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ิน	 กระทรวงมหาดไทย	 รวมถึงส�านัก

งบประมาณ

	 	 -	 การจัดท�าโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	(e-LASS)	ซึง่เป็นระบบที่

พฒันาขึน้เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการปฏิบัตงิานขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน	ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นมาตรฐาน

เดยีวกัน	โดยเริม่ตน้ในการพฒันาระบบงานแกนหลกั	คอื	

ระบบการบันทึกบัญชี	 และการจัดท�ารายงานการเงิน 

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 เพื่อปรับกระบวนการท�างาน

และการจัดการทางด้านงบประมาณ	 การเงิน	 การบัญชี	 

การจัดซือ้จัดจ้าง	การเบิกจา่ย	การจดัเกบ็รายได	้โครงการ

ถ่ายโอน	และงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี	รวมทั้ง	 

ระบบการจัดท�ารายงานสถานะการเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 การด�าเนินการดังกล่าวจะอ�านวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในการจัดท�าบัญชีได้ถูกต้อง	 ปิดบัญชี 

ได้รวดเร็ว	 ตรวจสอบได้	 สามารถบันทึกบัญชีและปิดงบ 

แสดงฐานะการเงินได้เป็นปัจจุบัน	 หน่วยงานต่างๆ	

สามารถน�าไปขยายผลในการพัฒนาระบบงานส่วน

ขยาย	หรือระบบงานย่อยอื่นๆ	ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์	และสามารถติดตามประเมินผล 

การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น	 รวมถึง 

ใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับต่างๆ	ได้

	 	 -	 การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่	(e-Banking)	ได้แก	่ภาษมีลูคา่เพ่ิม	ภาษสีรุา	

ภาษีสรรพสามิต	ตามระเบียบกฎหมาย

	 	 -	 การจัดท�าโปรแกรมประยุกต์ระบบงานแผนท่ี	

ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน	การจัดเก็บรายได้	(L	Tax	Map)	

โดยได้มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินสารสนเทศภูมิศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต	 โดยกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจะเป็นศูนย์กลางข้อมูล	 และให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ	 Download	 โปรแกรม

แผนที่ภาษีไปใช้งานได้

	 	 -	 การส่งเสริม	 สนับสนุน	 และประสาน 

การบริหารจัดการด้านการศึกษาท้องถ่ิน	 เช่น	 ด�าเนินการ 

พัฒนาคุณภาพ	 การสนับสนุน	 ส่งเสริมการจัดการ

ศึกษาของท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	

ด�าเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยพัฒนารูปแบบ

และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่ท้องถิ่น	

ให้สามารถจัดการศึกษาได้ตามหลักสูตรกลาง	 และมี

คุณภาพมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด	
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ด�าเนินการเกีย่วกบัการพฒันารปูแบบการจดัศนูยพ์ฒันา

เด็กเล็กในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น	เป็นต้น

	 	 -	 การจดัท�าระบบสารสนเทศ	การจดัการฐาน

ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 นอกจากน้ี	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 

ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 เช่น	 การเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	

กระตุ้นการสร้างจิตส�านึกให้ตระหนักถึงปัญหาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ	โดยส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	ตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เป็นต้น	 รวมถึง

การสนับสนุนการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	 และ

นโยบายกระทรวงมหาดไทย	เช่น	การด�าเนินการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เป็นต้น	ตลอดจนยังได้มีการ

ด�าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ	เช่น	ความร่วมมือ 

กับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ	 (UNICEF)	 

โดยการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่	ในการจดัท�าแผนพฒันาคุม้ครองเดก็และเยาวชน	

ความรว่มมอืกบัองคก์รความรว่มมอืระหวา่งประเทศของ

ญี่ปุ่น	 (JICA)	 โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการจดัท�าบรกิารสาธารณะ

	 	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความมุ่งมั่น

ในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีความเข้มแข็ง	 มีสมรรถนะในการให้บริการสาธารณะ

อยา่งมปีระสทิธภิาพ	โดยมเีปา้หมายสงูสดุคอื	ความผาสกุ

ของประชาชน	 ตามอัตลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทย 

ในการ	“บ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข”	ให้แก่ประชาชนตลอดมา
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ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยกับการ “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข”

	 	 ตลอดระยะเวลา	๒๐	ปี	ทีผ่า่นมา	(พ.ศ.	๒๕๓๕	-	๒๕๕๕)	ถงึแมว้า่อ�านาจหนา้ทีข่องส�านกังานปลดักระทรวง	

ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม	ได้ก�าหนดใหม้อี�านาจหนา้ที่

เก่ียวกับราชการประจ�าท่ัวไปของกระทรวง	และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้ก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรมใด	กรมหน่ึงในสงักัด

กระทรวงโดยเฉพาะ	 รวมท้ังก�ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย	

แนวทาง	และแผนการปฏบัิตริาชการของกระทรวง	ซึง่ถอืไดว้า่เปน็การปฏบิตังิานในลกัษณะงานชว่ยอ�านวยการ	(Staff) 

ของกระทรวง	 แต่ภารกิจของส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 มิได้ด�าเนินการเฉพาะงานช่วยอ�านวยการ 

จ�านวน	๗๖	จงัหวดั	โดยมภีารกจิเกีย่วกบัการพฒันายทุธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเปน็แผนปฏบิติั	จดัสรร

ทรัพยากร	บริหารราชการประจ�าทั่วไปของกระทรวง	การรักษาความมั่นคงภายใน	การรักษาความสงบเรียบร้อยและ

อ�านวยความเป็นธรรม	และการส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค	

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราช

บญัญตัจิดัตัง้กระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๔๗๖	โดยแบง่สว่นราชการ

ของกระทรวงมหาดไทยออกเป็น	๑๐	สว่นราชการ	สว่นของส�านกังาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย	ใช้ชื่อว่า	กรมปลัด	ซึ่งต่อมามีการปรับปรุง	

กระทรวง	ทบวง	กรม	จงึเปลีย่นเป็นส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย	

จนถึงปัจจุบัน	 และได้มีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง	 

แบ่งส่วนราชการส�านักงานปลัดกระทรวง	กระทรวงมหาดไทย	พ.ศ.	

๒๕๕๓	ออกเป็น	๒	ส่วน	ได้แก่	ราชการบริหารส่วนกลาง	จ�านวน	๑๔	 

หน่วยงาน	 และราชการบริหารส่วนภูมิภาค	 คือ	 ส�านักงานจังหวัด	
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แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 แต่หากได้ด�าเนินการภารกิจ
หลัก	 (Line)	 ของกระทรวงมหาดไทยด้วยคือ	 “การบ�าบัด
ทุกข์	บ�ารุงสุข”	โดยการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม	เพื่ออ�านวย
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งได้ด�าเนินการอย่างต่อ
เนื่องตลอดมา	

“ศูนย์ด�ารงธรรม น�ารอยยิ้มสู่ประชาชน”
	 กระทรวงมหาดไทย	ได้เปิด	“ศูนย์ด�ารงธรรม” 
เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	 ให้บริการข้อมูล	 และ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 เกี่ยวกับงานของ
กระทรวงมหาดไทย	 มาตั้งแต่วันท่ี	 ๑	 เมษายน	๒๕๓๗	
และได้มีการปรับปรุงระบบ	ให้มีขีดความสามารถในการ
ให้บริการประชาชนทั่วประเทศ	 เมื่อวันที่	 ๑	 ธันวาคม	
๒๕๔๕	ตลอดระยะเวลาที่เปิดบริการ	“ศูนย์ด�ารงธรรม”	
ได้มีประชาชนร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ	 จ�านวนมาก	
ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๐	–	๒๕๕๔	มีผู้ร้องเรียน
ถึง	 ๕๙,๒๔๖	 ราย	 หรือเฉลี่ยปีละ	 ๑๑,๘๔๙	 ราย	 
ศูนย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย	 สามารถแก้ไข 
เรื่องร้องเรียนจนเป็นที่ยุติได้เฉลี่ยร้อยละ	๘๐	ต่อปี	
	 ในช่วงที่เกิดมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี	 ๒๕๕๔	
ประชาชนจ�านวนไม่น้อยรู้สึกสับสน	ขาดที่พึ่ง	ไม่มีความ
มั่นใจในการด�ารงชีวิต	 ไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติตน 
ในช่วงน�้าท่วม	ประสบปัญหาอาหารการกิน	การขับถ่าย	
การเดินทาง	 และสารพัดปัญหา	 “ศูนย์ด�ารงธรรม”	 
ได้เพิ่มก�าลังเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตลอด	 

๒๔	ชั่วโมง	เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจให้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน	การดูแลครอบครัวในภาวะวิกฤติ	
รวมทัง้การรบัเรือ่งร้องเรยีนการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที	่
การให้ความช่วยเหลือ	 และการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์	 จากการรวบรวมข้อมูล	 พบว่ามีประชาชนใช้
บริการมากถึง	๖,๐๐๐	กว่าราย

Smile line สร้างรอยยิ้ม Smile team น�าความ
สุข :

	 เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย	 
ครบ	๑๒๐	ปี	ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	มีความ 
ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะดูแลความเดือดร้อน	และความเป็นอยู่
ของประชาชน	ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม	จึงได้ปรับปรุง	
“ศูนย์ด�ารงธรรม”	ให้มีความทันสมัย	โดดเด่น	โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหลายองค์กร	 อาทิ	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	บรษิทั	ทโีอท	ีจ�ากดั	(มหาชน)	กอ.รมน.	และ	
อสมท.	 ในการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่าง
เต็มรูปแบบ	ท้ัง	Web-base	applications	ระบบ	SMS	IVR	
ระบบ	 Call	 Center	 ท่ีทันสมัย	 และมีทีมงานมืออาชีพ 
ในการกลัน่กรองและวเิคราะห์เรือ่งร้องเรยีนของประชาชน 
ท่ีบรูณาการทรพัยากรของทุกส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 ให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	 ตรงเป้าหมาย 
และประชาชนได้รับความสะดวก	เพื่อน�าความสุข และ

รอยยิ้ม สู่ประชาชน....
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 Smi le  l ine ๑๕๖๗ 	 ศูนย์ด� ารงธรรม	
กระทรวงมหาดไทย	 ให้บริการข้อมูลข่าวสาร	 รับฟัง 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน	 รวมทั้ง 
บริการรับแจ้ง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	 เบาะแส 
ยาเสพติด	 สิ่งผิดกฎหมาย	 หนี้สินนอกระบบ	 ขอความ
ช่วยเหลือ	 การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ	 
ด้วยบริการที่ทันสมัย	 สามารถโอนต่อสายไปยัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว	 ทันใจ	 และประชาชน 
สามารถโทรศัพท์กลับเข้ามาติดตามความก้าวหน้า 
ของเรื่องที่แจ้งไว้ได้ตลอดเวลา	 มีพนักงานที่มีทักษะ 
มีความเป็นมืออาชีพ	 ผ่านการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรม
ที่มีมาตรฐาน	 พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้มและ 
ความเต็มใจ	 ตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุด 
ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าทุกเรื่องราวร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคง	 ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจะถูกเก็บเป็นความลับด้วยระบบการเข้ารหัส
ข้อมูลที่ทันสมัย	 และระบบป้องกันภัยการคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ Smile	
line	๑๕๖๗	จึงเป็นเสมือนเพื่อนบ้านที่คอยดูแลคุณ	
 Smile line ๑๕๖๗ Data Center	ระบบฐาน
ข้อมูลเรื่องราวร้องทกุข์	 ทีร่วบรวมทกุเรือ่งร้องเรยีนของ
ประชาชนทัว่ประเทศ	ไม่ว่าจะร้องเรยีน	ท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 อ�าเภอ	 จังหวัด	 กรม	 ในทุกช่องทางการ 
ร้องเรียนทั้งจดหมาย	email	เว็บไซต์	มาด้วยตนเอง	หรือ	
ร้องเรียนผ่าน	Smile	line	๑๕๖๗	ไว้ในระบบฐานข้อมูล
เดียว	 (Single	 Data	 Center)	 ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ 
การแก้ไขปัญหาทุกระดับทั้งส่วนราชการระดับกรมและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 ส่วนราชการ
ภายนอก	 และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง	 สามารถเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลเพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
ร่วมกันได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ลดความซ�า้ซ้อนของข้อมลู	

และน�ารอยยิ้มสู่ประชาชน	ได้รวดเร็วขึ้น	

 Smile team	 ทีมงานกลั่นกรองและวิเคราะห์

เรื่องราวร้องทุกข์	ที่รวบรวมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขเรื่องร้องเรียน	 จากส่วน

ราชการ	รฐัวสิาหกจิ	และองค์กรภาคเอกชนหลายองค์กร	

ทีจ่ะวเิคราะห์ให้เหน็ถงึต้นตอและสาเหตขุองปัญหาความ

เดือดร้อนในทุกมติิ	และน�าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

ที่เป็นรูปธรรม	ไม่สร้างปัญหาซ�้าซ้อน	และไม่เป็นต้นเหตุ

ให้เกิดปัญหาอื่นตามมา	 เพราะเชื่อว่าปัญหาส่วนหนึ่ง 

ไม่ได้เกดิจากประชาชนแต่เกดิจากผลของนโยบายแห่งรฐั	
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ที่เราพร้อมจะประสาน	ทบทวน	 แก้ไข	 และในบางกรณ ี

ก็มีบางปัญหาที่หน่วยงานในพื้นที่ไม่สามารถด�าเนินการ

ได้อย่างเต็มที่	 เช่น	 หนี้สินนอกระบบและผู้มีอิทธิพล	

Smile	 team	พร้อมที่จะบูรณาการการท�างานร่วมกับ

อัยการ	ต�ารวจ	กรมสรรพากร	ปปง.	และส่วนราชการใน

สังกัดกระทรวงมหาดไทย	 ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

รูปธรรม	 เด็ดขาด	 เห็นผลชัดเจน	 เพื่อน�าความสุขและ

รอยยิ้มสู่ประชาชน... 

 Mobile Smile l ine Smile team 

๑๕๖๗	 รถบริการประชาชนเคลื่อนที่	 เพราะความ

ทุกข์ของประชาชน	 บางเรื่องก็ไม่สามารถบอกกับ 

คนอื่นได้	 อาจเป็นเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยของ

ตัวเอง	 ไม่มั่นใจในตัวเจ้าหน้าที่	 หรือเคยให้ข้อมูลหรือ

ร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ	 แล้ว	 ไม่ได้รับการแก้ไข 

จนเปน็ทีพ่อใจ	Smile	team	จงึพรอ้มทีจ่ะเดนิทางไปทุก

พ้ืนท่ีเพ่ือรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ

ของประชาชน	 ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน

ในเส้นทาง	 ในรถประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่

เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน	 Smile	 line	

๑๕๖๗	Data	Center	 ระบบวิทยุสื่อสาร	 ระบบน�าทาง	

GPS	 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	 3G	 และเครื่องมือ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย	 สามารถสร้างความรู้	 

ความเข้าใจแก่ประชาชน	 ได้อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ	

  “ศูนย์ด�ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย”  

ภายใต้สัญลักษณ์	 Smile	 line	 Smile	 team	๑๕๖๗	 

ยังต้องยึดมั่นเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยและ 

สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 

องค์ ป ฐม เ สนาบ ดี ก ระทรว งมหาด ไทย ในกา ร 

“บ�าบัดทุกข์  บ�ารุงสุข” 	 ให้กับประชาชน	 และ 

จะยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์นั้นตลอดไป...
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…ข้าราชการมหาดไทย ต้องให้รองเท้าขาดก่อนกางเกง คือ

ต้องออกพื้นที่จนรองเท้าขาด ไม่ใช่นั่งเก้าอี้จนกางเกงขาด...

“สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ”

กรมการพัฒนาชุมชน : ๕๐ ปี ของการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข
กรมการพัฒนาชุมชน

 ชนบทไทยเมื่อ ๕๐ ปีก่อน	ประชากรส่วนใหญ ่

ยังด้อยความเจริญ	 มีการศึกษาต�่า	 ยากจน	 เจ้าหน้าที ่

ของรัฐเข้าไม่ถึงประชาชน	 ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคง 

ของประเทศ	เพือ่ให้การพฒันาเกดิความยัง่ยนื	ประชาชน

ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 

 จึงก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นเมื่อวันที่  

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕	ให้มอี�านาจหน้าทีเ่กี่ยวกับ “...

การท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสภาพ

ของหมู่บ้านต�าบล ได้รับการยกระดับให้ดีข้ึนโดย

ประชาชนเอง” โดยม	ี“พฒันากร” เปน็ขา้ราชการหลัก

ท�างานร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านต�าบล 

พัฒนากร : บุคลากรหลักในการ “บ�าบัดทุกข์ 

บ�ารุงสุข”

 “พัฒนากร”	 ถือเป็น	 “แนวหน้า”	 ของกรมการพัฒนาชุมชน	 กระทรวงมหาดไทย	 ที่ท�างานใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากทีส่ดุถงึระดบัต�าบล	หมูบ้่าน	และครวัเรอืน	ผูท้�าหนา้ทีเ่ตรยีมความพรอ้มของประชาชนใหพ้รอ้มรองรบั

การพฒันา	ผา่นการกระตุน้ความคดิ	สรา้งจติส�านกึใหป้ระชาชนรูจ้กัสทิธแิละหนา้ทีใ่นการปกครองตนเองตามระบอบ

ประชาธิปไตย	พร้อมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการร่วมมือกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตนเอง	โดยการรวมพลังกันต่อสู้กับ

ปัญหาและตัดสินชะตาชีวิตด้วยตนเอง	“ด้วยหลักการมีส่วนร่วมและหลักการพึ่งตนเอง”
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 พัฒนากรจึงถือเป็น	 “หัวใจ”	 ของกรมการ

พัฒนาชุมชน	 ผู้ยืนอยู่จุดเดียวกับประชาชน	 “ท่ีรู้ทุกข์  

รู้สุขของประชาชน”	 จึงมีบทบาทส�าคัญในการ	“บ�าบัด

ทุกข์ บ�ารุงสุข”	 ผ่านการพัฒนาความคิดและจิตใจ 

ของประชาชน	 โดยการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักรวมกลุ่ม 

องค์กรและเครือข่ายให้สามัคคี	 มีพลัง	 เพื่อช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน	 พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน	 สร้าง

ให้ชุมชนมีการเรียนรู้	 มีภูมิคุ้มกันทางสังคม	 สร้างความ 

มั่นคงเศรษฐกิจฐานราก	 สร้างระบบการจัดการความรู้ 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เ พ่ือเสริมสร้างพลังชุมชน 

ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง	 สามารถพึ่งตนเองได้ 

และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข	 พัฒนากร  

จงึถอืเปน็ขา้ราชการของกระทรวงมหาดไทยทีท่�างานอยู่

ใกลช้ดิประชาชนทีส่ามารถ	“เขา้ใจ เขา้ถงึ และพฒันา” 

ร่วมกับประชาชน

กรมการพัฒนาชุมชน : ก้าวย่างของการ บ�าบัด
ทุกข์ บ�ารุงสุข
	 ตลอด	๕๐	ปีที่ผ่านมา	กรมการพัฒนาชุมชนได้

ปรบัปรงุพฒันาองคก์ารอยา่งเปน็ระบบ	โดยการปรบัปรงุ

กระบวนการท�างานและภารกิจให้สอดคล้องกับกระแส

การพัฒนา	 และสภาพการณ์ของสังคมในแต่ละยุคสมัย

ตามความเหมาะสม	 โดยผู้ที่มีคุณูปการต่อการวาง

รากฐานใหก้รมการพฒันาชมุชนทีส่�าคญัคอื “อธิบดกีรม

การพฒันาชุมชน”	ในการก�าหนดทศิทาง	วางระบบงาน	

สรา้งสรรคง์านพฒันาชมุชน	รวมทัง้สรา้งสรรคอ์ดุมการณ์

ของนักพัฒนา	 โดยจ�าแนกการด�าเนินงานได้เป็น	 ๕	 ยุค	

ดังนี้

ยุคแรก : ก่อร่างสร้างองค์การ (พ.ศ.๒๕๐๕ - 
๒๕๑๔) 
	 การด�าเนินงานพัฒนาชุมชนในระยะนี้ เน้น

การกระตุ้นประชาชนให้ร่วมมือกันแก้ปัญหาของตนเอง

และหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ	 รวมทั้งกระตุ้นให้

ประชาชนรับเอาบริการของรัฐบาลมาท�าใหเ้กดิประโยชน์

ในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนของตน	 ได้มีการพัฒนา

ต้นแบบกิจกรรมพัฒนาชุมชนและกระบวนการพัฒนา

ชุมชนในหลายเรื่องที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน	 บางเรื่อง
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ก็มีการพัฒนาต่อในระยะหลังจนกลายเป็นระบบของ

ชาต	ิและบางเรือ่งกม็หีนว่ยงานอืน่น�าไปประยกุต์ใชอ้ยา่ง

แพร่หลาย	งานส�าคัญที่ริเริ่มและพัฒนาได้แก่	การจัดท�า

แผนพัฒนาชุมชน ๕ ปี การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ทีบ่รหิารโดยชมุชนเพือ่แบง่เบาภาระผูป้กครองใหม้เีวลา

ไปประกอบอาชีพ ทดลองรูปแบบศูนย์พัฒนาอาชีพ 

สร้างหลักสูตรพัฒนาผู้น�าท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภาวะผู้น�า

และทักษะการบริหารจัดการชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ 

ของงานพัฒนาชุมชน พัฒนาระบบการส�ารวจข้อมูล

ชุมชนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจชุมชนและ

ประชาชนกอ่นเขา้ไปท�างานในชุมชน จดัตัง้องคก์รบรหิาร

การพฒันาระดบัหมูบ่า้น ต�าบล รเิริม่คดัเลอืกประชาชน 

ผู้มีจิตใจเสียสละเป็นผู้น�าอาสาพัฒนาชุมชน	 เพื่อ

ร่วมท�างานกับคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและ 

คณะกรรมการพัฒนาต�าบล

  ในยุคนี้มีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้มี

บทบาทก�าหนดทศิทางสร้างสรรคง์านพัฒนาชมุชน คอื

 ล�าดับที่	 ๑	 นายสาย	 หุตะเจริญ	 ด�ารงต�าแหน่ง	

๑	 ต.ค.	 ๒๕๐๕	 -	 ๓๐	 ก.ย.	 ๒๕๑๒	 เป็นผู้ก่อตั้งกรม

การพัฒนาชุมชน	 ริเริ่มน�าหลักการพัฒนาชุมชนมาใช้	 

ให้ก�าเนิด	“พัฒนากร”	 มีอุดมการณ์ในการท�างาน	 คือ	

“รักชนบท อดทน ประสานงาน คือ อุดมการณ์ของ

งานพัฒนาชุมชน”

 ล�าดับที่	๒	นายประสงค์	อิศรภักดี	ด�ารงต�าแหน่ง 

๑	ต.ค.	 ๒๕๑๒	 -	๓๐	ก.ย.	 ๒๕๑๔	 มีอุดมการณ์ในการ

ท�างาน	 คือ	 “การพัฒนาชุมชน เป็นวิธีน�าความ 

เปล่ียนแปลงไปสูช่นบทใหเ้จรญิโดยอาศยัความร่วมมอื 

ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเป็นหลัก

ส�าคัญ”

ยุคที่สอง : สร้างพลังชุมชน (พ.ศ. ๒๕๑๕ - 

๒๕๒๔)
 การด�าเนินงานพัฒนาชุมชนในระยะนี้ เน้น 

การท�างานตามแนวความคดิการมสีว่นรว่มของประชาชน	

ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการช่วยเหลือตนเองและ

ชุมชนยิ่งขึ้น	 เน้นยุทธศาสตร์ต่อสู้กับการแทรกซึม 

ของคอมมิวนิสต์	 ให้ความส�าคัญต่อการสร้างผู้น�าและ 

การรวมกลุม่ใหม้กีลุม่กจิกรรมตา่งๆ	ขึน้ในหมูบ่า้น/ต�าบล

เพื่อเป็นฐานหรือเป็นพลังในการพัฒนา	นอกจากนี้	ยังได้ 

ริเร่ิมงานอาสาสมัครขึ้น	 โดยมีจุดหมายที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 

การสร้างพลังของหมู่บ้าน	 (ชุมชน)	 ให้เกิดข้ึน	 แล้วน�า
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พลังนั้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา	 งานส�าคัญที่ริเริ่ม

และพัฒนาได้แก่	 การพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน ให้

ความส�าคัญต่อการสร้างผู้น�าและการรวมกลุ่ม	 ภายใต้

อุดมการณ์	 “สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการ

พฒันาชมุชน”	มงีานรเิริม่ทีส่�าคญัคอื	จัดตัง้ศนูยเ์ยาวชน

ต�าบลเพือ่ใหเ้ยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน	์สง่เสริม

กีฬาเยาวชนชนบท ก�าหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายนเป็น

วันกตัญญู จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเยาวสตรีเพ่ืออบรมให้

เป็นกุลสตรีและมีความรู้ในการประกอบอาชีพ	 ริเริ่มให้ 

วนัที ่๕ ธันวาคมของทกุปเีปน็วนัพฒันา	พฒันาหอ้งสมดุ 

ชนบท	 ริเริ่มการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น	 เน้น

ยุทธศาสตร์ต่อสู้กับการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์ในรูปแบบ

หมู่บ้านพัฒนาทางยุทธศาสตร์เพื่อจุดประกายไฟขยาย

การพัฒนาชุมชนออกไปในลักษณะของ	 “ไฟลามทุ่ง” 

และก่อให้เกิดภารกิจการส่งเสริมครอบครัวพัฒนาใน 

เวลาต่อมา	นอกจากนี้	ในยุคนี้ยังมีงานริเริ่มที่ส�าคัญที่ยัง 

ด�าเนินการอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ	 การพัฒนา

ต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	 กองทุนชุมชน 

ที่มุ่งใช้เงินเป็นเครื่องมือพัฒนาคน	 ส่งผลให้เกิดการวาง

รากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	 ก่อให้เกิดการออม	

สัจจะ	ทุน	กิจกรรมเพิ่มรายได้และสวัสดิการชุมชน

 ในยุคนี้มีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้มี

บทบาทก�าหนดทศิทางสรา้งสรรคง์านพฒันาชมุชน คอื

 ล�าดับที่	 ๓	 นายพัฒน์	 บุญยรัตน์พันธุ์	 ด�ารง

ต�าแหน่ง	๑	ต.ค.	๒๕๑๔	-	๓๐	ก.ย.	๒๕๑๘	ได้วางกรอบ

แนวคิดทางวิชาการ	 และแนวทางการปฏิบัติงานพัฒนา

ชุมชนไว้ให้แก่นักพัฒนารุ่นหลังมากมาย	 มีอุดมการณ์

ในการท�างาน	 คือ	 “สร้างพลังชุมชน	 และใช้พลังชุมชน	 

ในการพัฒนาชุมชน”

	 ล�าดับที่	 ๔	 นายนิรุติ	 ไชยกูล	 ด�ารงต�าแหน่ง	 

๑	 ต.ค.	 ๒๕๑๘	 -	 ๓๐	 ก.ย.	 ๒๕๒๒	 มีอุดมการณ์ใน 

การท�างาน	คอื	“ขยนั	เชือ่มัน่	ประสานงาน	คอื	อดุมการณ์

ของงานพัฒนาชุมชน”

	 ล�าดับที่	 ๕	 ร.ต.ท.ระดม	 มหาศรานนท์	 ด�ารง

ต�าแหน่ง	๑	ต.ค.	๒๕๒๒	-	๓๐	ก.ย.	๒๕๒๖	มีอุดมการณ์

ในการท�างาน	 คือ	 “เสียสละ	 มานะ	 อดทน	 ร่วมมือ 

ชว่ยเหลอื	เพือ่สรา้งสรรค	์คณุภาพของคน	ทัง้จากองค์การ

เอกชน	ราษฎรและราชการ	คอื	อดุมการณข์องงานพฒันา

ชุมชน”

ยุคที่สาม : สู่ระบบบริหารการพัฒนาชนบทแห่ง

ชาติ (พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๔) 
	 เป็นระยะที่อยู่ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	 ๕	 และ	 ๖	 ซ่ึงเป็นช่วงที่ 

รัฐบาลได้ให้ความสนใจและให้ความส�าคัญในการพัฒนา 
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ชนบทมากขึ้น	 โดยเน้นให้ประชาชนรู้จักการช่วยตัวเอง 

และการมีส่วนร่วมเป็นหลัก	 มีหน่วยงานลงสู่ชนบท 

เพิ่มขึ้น	 ในระยะนี้ 	 กรมการพัฒนาชุมชนมุ่ ง เน้น 

การปรับปรุงขีดความสามารถของกลุ่มกิจกรรมให้เป็น

องค์กรบริหารที่มีขีดความสามารถ	 และมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น	 งานส�าคัญท่ีริเริ่มและพัฒนาได้แก่	 การพัฒนา

อาชพีแบบครบวงจรโดยใหก้ลุม่ออมทรพัยเ์พือ่การผลติ	

เป็นแกนปรับรูปแบบขององค์กรสตรีจากกลุ่มสตรีอาสา

พัฒนาเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ต�าบล/

อ�าเภอ/จังหวัด	 พัฒนาภาวะผู้น�าของเยาวชนให้สูงขึ้น 

ผ่านโครงการแลกเปล่ียนเยาวชนระหว่างประเทศ  

จัดเก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท คือ	 ข้อมูลความ

จ�าเป็นพื้นฐาน	 (จปฐ.)	 และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน	

(กชช.๒ค)	 ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงคุณภาพชีวิตประชาชน	

และระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมของหมู่บ้าน	

โดยน�ามาใช้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา	 โดยข้อมูล 

ดงักลา่วยงัใช้อยูใ่นปัจจบัุน	ปรบัปรงุศนูยพ์ฒันาต�าบลให้

เปน็ศนูย์ขอ้มลูประจ�าต�าบล	เพือ่สนบัสนนุใหส้ภาต�าบล

ใช้เป็นศูนย์การบริหารการพัฒนาของต�าบล	 รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาชนบทระดับหมู่บ้านตามแผนพัฒนา

ชนบทยากจน	และดูแลโครงการสร้างงานในชนบท

 ในยุคนี้มีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้มี

บทบาทก�าหนดทศิทางสร้างสรรคง์านพัฒนาชมุชน คอื

	 ล�าดับที่	 ๖	 นายสุวนัย	 ทองนพ	 ด�ารงต�าแหน่ง	 

๑	ต.ค.	๒๕๒๖	-	๓๐	ก.ย.	๒๕๓๑	มีอุดมการณ์ในการ

ท�างาน	คอื	“พฒันาใหห้มูบ่า้นในชนบท เปน็ทีอ่ยูร่วมกัน 

ของชาวบ้าน ทีเ่ขาตอ้งการอยูร่ว่มกนั ดว้ยความผาสกุ

ตลอดไป”

	 ล�าดับท่ี	 ๗	 นายศักดา	 อ้อพงษ์ ด�ารงต�าแหน่ง	 

๑	ต.ค.	๒๕๓๑	-	๓๐	ก.ย.	๒๕๓๒	มีอุดมการณ์ในการ

ท�างาน	คือ	“คิด พูด ท�า”

 ล�าดับที่	 ๘	 ศ.พิเศษ	 ดร.ยุวัฒน์	 วุฒิเมธี	 ด�ารง

ต�าแหน่ง	๑	ต.ค.	๒๕๓๒	-	๓๐	ก.ย.	๒๕๓๔	เป็นผู้ต่อยอด 

และพัฒนา	“กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต”	โดยมีแนวคิด	

“ใช้เงินเป็นเคร่ืองมือเพ่ือการพัฒนาคน”	 ตามหลัก

คุณธรรม	๕	ประการ	 ได้แก่	ความซ่ือสัตย์	ความเสียสละ	

ความรับผิดชอบ	 ความไว้ใจ	 และความเห็นอกเห็นใจกัน	

มีอุดมการณ์ในการท�างาน	 คือ	“ระเบียบครบ ระบบดี  

มีคุณธรรม”

ยุคที่ส่ี : เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

(พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๔) 
	 ในทศวรรษนี้เป็นยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง

รวดเร็ว	 มีความซับซ้อน	 โดยเฉพาะ	 การปฏิรูประบบ

ราชการ	 การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น	 รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐	ซึ่งส่งผลต่อการท�างาน

ของกรมการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น	 ระยะนี้กรมการพัฒนา

ชุมชนจึงปรับระบบงานและการบริหารให้เหมาะสม 

อยู่บ่อยคร้ัง	 การปรับเพ่ือสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น 

รวมทั้งก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนขึ้นเป็น

ครั้งแรก	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็ง

ของชุมชน	 ผสมผสานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจ	 ปากท้องของประชาชน	 รวมทั้ง

การปลูกฝังจิตส�านึกและความรับผิดชอบของครอบครัว

และชุมชนในการพัฒนา	 ซ่ึงเป็นการบูรณาการการ

พัฒนาด้านต่างๆ	 ของชุมชนให้เกิดข้ึนพร้อมๆ	 กัน	 งาน
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ส�าคัญที่ริเริ่มและพัฒนาได้แก่	 การกระจายโอกาสใน

การเข้าถึงแหล่งทุนแก่ครัวเรือนยากจนด้วยเงินกองทุน

ประกอบอาชีพไม่มีดอกเบี้ย	กองทุนละ	๒๘๐,๐๐๐	บาท 

ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 

โดยรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนเป็นการส่งเสริม 

การบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างแท้จริง	จัดเวทีประชาคม

เพ่ือ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และตัดสินใจ  

ร่วมกันของชุมชน	ได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการ

ชุมชนเพ่ือการเรียนรู้และตัดสินใจร่วมกันของชุมชน 

ใน	 ลักษณะเวทีชาวบ้าน	 หรือเวทีประชาคม	 โดยใช้ 

เครือ่งมอืสง่เสรมิแบบใหม	่เชน่	PLP,	AIC,	PRA,	FSC,	ALS 

ฯลฯ	 ท�าให้พัฒนากรมีเครื่องมือในการด�าเนินงาน

กระบวนการเวทีประชาคมมากขึ้น ยกระดับองค์กร

ชุมชนให้ มีฐานะเป็นนิติบุคคล 	 ท� า ให้ เกิดชมรม	

สมาคม	 เช่น	 สมาคมผู้น�าสตรีพัฒนาชุมชนไทย	 สมาคม

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต	 สมาคมผู้น�าอาชีพก้าวหน้า 

สิงห์ทอง	เพือ่เปน็ก�าลงัส�าคญัในการสง่เสรมิกจิกรรมพัฒนา

ชุมชนแทนภาครัฐที่จะต้องลดขนาดและก�าลังคนลง 

ในอนาคต	

 สนับสนุนนโยบายส�าคัญของรัฐบาล เช่น	 แผน

ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเผชิญ 

ปัญหาวิกฤติ	นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	นโยบาย

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	 วิสาหกิจชุมชน	 โครงการหนึ่ง

ต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์	 การแก้ปัญหายาเสพติดโดยพลัง

ชุมชน	การพัฒนาชุมชนในเขตเมือง โดยให้จังหวัดและ 

อ�าเภอประสานงานกบัผูบ้รหิารเทศบาลในการร่วมมอืกนั 

จัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิต	 (จปฐ.)	 ของประชาชนใน 

เขตเมือง	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมกิจกรรม

พัฒนาชุมชนในเขตเมือง	 จนกลายเป็นทุนส�าคัญในการ

สง่เสรมิการจดัตัง้กองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืง	รวมทัง้

โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเวลาต่อมา

 ในยุคนี้มีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้มี

บทบาทก�าหนดทศิทางสรา้งสรรคง์านพฒันาชมุชน คอื    

 ล�าดับที่	๙	นายสมิตร	กิจจาหาญ	ด�ารงต�าแหน่ง	

๑	ต.ค.	๒๕๓๔	-	๓๐	ก.ย.	๒๕๓๖	มีอุดมการณ์ในการ

ท�างาน	คือ	“ประสิทธิภาพของคน	ประสิทธิผลของงาน	

คือ	อุดมการณ์ของงานพัฒนาชุมชน”

 ล�าดับที	่๑๐	นายอภยั	จนัทนจลุกะ	ด�ารงต�าแหนง่	

๑	ต.ค.	๒๕๓๖	-	๓๐	ก.ย.	๒๕๓๙	มีอุดมการณ์ในการ

ท�างาน	คือ	“ศรัทธาในหน้าที่	มีวินัย	ให้บริการ”

 ล�าดับที่	 ๑๑	 นายสมศักดิ์	 ศรีวรรธนะ	 ด�ารง

ต�าแหน่ง	๑	ต.ค.	๒๕๓๙	-	๓๑	พ.ค.	๒๕๔๑	มีอุดมการณ์

ในการท�างาน	คอื	“ยดึมัน่ในหลกัการ	แนวทางการพฒันา

ชุมชนที่ถูกต้อง	ท�างานอย่างเข้าถึง	เป็นที่ยอมรับศรัทธา

ของประชาชน”

 ล�าดับที่	 ๑๒	 นายไพโรจน์	 พรหมสาส์น	 ด�ารง

ต�าแหน่ง	๑	มิ.ย.	๒๕๔๑	-	๒๙	ก.พ.	๒๕๔๓	มีอุดมการณ์

ในการท�างาน	คือ	“วิสัยทัศน์กว้างไกล	รวมใจแก้ปัญหา	

สร้างศรัทธาประชาชน” 

	 ล�าดับที่	 ๑๓	 นายจเด็จ	 อินทร์สว่าง	 ด�ารง

ต�าแหน่ง	๑	มี.ค.	๒๕๔๓	-	๓๐	ก.ย.	๒๕๔๔	มีอุดมการณ ์

ในการท�างาน	คือ	“คิดดี	ท�าดี	พูดดี	คบคนดี	และไปใน

ที่ดี”
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ยุคที่ห้า : สู่ยุคใหม่ของระบบราชการ (พ.ศ.
๒๕๔๕ - ๒๕๕๕)
	 เมือ่กา้วสูป่ทีี	่๔๑	เปน็ชว่งทีต่อ้งมกีารเปล่ียนผ่าน

อันเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ	เป็นการท�างาน

ในรูปแบบใหม่ของงานพัฒนาชุมชน	 กรมการพัฒนา

ชุมชนได้พัฒนายกระดับงานจากพื้นฐานความรู้เดิมให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ของการปฏิรูประบบราชการ	

การกระจายอ�านาจ	ยุทธศาสตร์ชาติ	ปัญหาและทิศทาง

ของชุมชนมากยิ่งข้ึน	 โดยได้ก�าหนดพันธกิจหลังการ

ปฏิรูประบบราชการไว้	๔	ประการ	คือ	

	 ๑)		ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชน	

องค์กรชุมชน	และเครือข่ายองค์กรชุมชน	ในการบริหาร

จัดการเพื่อแก้ปัญหาชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก	

	 ๒)	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก	

	 ๓)	ส่งเสริมและพัฒนา	 ระบบข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน	

	 ๔)	สง่เสรมิและพฒันาระบบบรหิารจดัการชมุชน

ในการแก้ปัญหาชุมชน	

	 ในยุคนี้	 กรมการพัฒนาชุมชน	 ได้ปรับกิจกรรม

โดยมียุทธศาสตร์เป็นตัวก�าหนดทิศทาง	รวมทั้งน�าระบบ 

บริหารจัดการยุคใหม่เข้ามาจัดระบบความคิด	 ปรับ 

ระบบงาน	ก�ากบั	การบรหิารงาน	พฒันาระบบการบรหิาร 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 และออกแบบระบบ 

การวัดประเมินผลทั้ งหมดให้ เป็นไปเพื่อการเป็น 

“องค์กรราชการที่มีสมรรถนะสูงของระบบการบริหาร 

ราชการยุคใหม่”	 โดยได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์กรม

การพัฒนาชุมชน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 -	 ๒๕๕๔	 โดยก�าหนด 

วิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการ

บรหิารจดัการชมุชนใหเ้ขม้แขง็อยา่งยัง่ยนื” มเีปา้หมาย 

เพื่อ “ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพ่ึงตนเองได้ ครอบครัว 

มีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข”

	 ในระยะนี้	 นโยบายรัฐบาลหลายเรื่องได้มอบให้

กรมการพัฒนาชุมชนด�าเนินการ	 ได้แก่	 นโยบายหนึ่ง

ต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	นโยบายกองทุนหมู่บ้าน	 โครงการ

พลังแผ่นดิน	 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างประจ�าหมู่บ้าน	

โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน	(SML)	ฯลฯ	

นอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชนก็ได้พัฒนางานส�าคัญ	

หลายประการดังนี้

	 พัฒนารูปแบบเครือข่ายองค์กรชุมชน	 โดยการ

จัดต้ังศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนประจ�าต�าบล 

ทัว่ประเทศ	เพ่ือเปน็ศนูยก์ลางในการประสานการท�างาน

ขององค์กรชุมชนและเครือข่ายให้สามารถช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันและกัน	 โดยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการ

แผนชุมชนระดับต�าบล	สู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	แผนพัฒนา

อ�าเภอ	 และแผนพัฒนาจังหวัด	พัฒนาระบบมาตรฐาน

งานชุมชน (มชช.) เป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนา

ตนเองของผู้น�า	 องค์กรชุมชน	 เครือข่ายองค์กรชุมชน	

และชุมชน	 ด้วยการเรียนรู้ตนเอง	 ก�าหนดทิศทางการ

พัฒนา	 ด�าเนินการพัฒนา	 และประเมินผลความส�าเร็จ

ด้วยตนเอง	 ระบบนี้ท�าให้ชุมชนตอบสังคมได้ว่า	 “การ
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เป็นคนคุณภาพ	 และชุมชนเข้มแข็งเป็นอย่างไร”	 และ 

ถอืเปน็	“เครือ่งชีว้ดัการพฒันาแบบบรูณาการทีม่ชีมุชนเปน็ 

ศูนย์กลาง”	สนับสนุนให้ชุมชนใช้แผนชุมชน เป็นเครื่องมือ 

สะท้อนปัญหา/ความต้องการของชุมชน	 จากล่างขึ้น 

สู่บน	 ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและ

แกไ้ขปญัหาของชมุชน	พฒันากลไกสนบัสนนุกระบวนการ 

บูรณาการแผนชุมชน	 ระดับต�าบล/อ�าเภอ/จังหวัด	 เพื่อ

เชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	 แผนพัฒนา

อ�าเภอ	และแผนพัฒนาจังหวัด	และพัฒนาระบบรับรอง

มาตรฐานแผนชุมชนให้ได้รับการยอมรับและน�าไปใช้

ประโยชน์อย่างจริงจัง

 น�าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชก้บัการจดัเกบ็

ข้อมูล	จปฐ.	 โดยส่งเสริมให้ใช้	pocket	pc	 ในการจัดเก็บ

ข้อมูลและได้พัฒนาโปรแกรมส�าเร็จรูปให้สามารถจัดเก็บ

ขอ้มลูได้ถกูต้องเทีย่งตรงมากขึน้	และสง่เสรมิใหว้เิคราะห์

ข้อมูลและน�าเสนอข้อมูลชุมชนในลักษณะสารสนเทศ

ชุมชนและเว็บไซต์ชุมชน

 โครงการปฏิบั ติ ก า รแก้ จนแบบเข้ าถึ ง 

ทุกครัวเรือน	เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนให้พ้น 

เส้นความยากจน	 โดยใช้หลัก	๔ ท.	 คือ	 ๑)	ทัศนะของ 

ครัวเรือน	๒)	ทักษะฝีมือแรงงาน	๓)	ทรัพยากรปัจจัยการ

ผลิต	 และ	๔)	ทางออกในการแก้ไขปัญหาความยากจน	

เพื่อให้เกิด	๓ พ	 ๑)	 เศรษฐกิจพอเพียง	 ๒)	 มีความสุข 

พอเพียง	และ	๓)	มีครอบครัวอบอุ่นพอเพียง	
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		 พฒันารปูแบบศนูยส์ง่เสรมิการเรยีนรูข้ององคก์ร

ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น	และออกแบบงานส่งเสริมการ

จัดการความรู้ของชุมชนอย่างเป็นกิจลักษณะ	ในรูปของ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน	 โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	 การ

สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

ยกระดับรายได้ของประชาชน

	 ขบัเคลือ่น	“ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง”	ให้เป็น

รากฐานของชีวิตประชาชนในหมู่บ้าน	 โดยใช้ตัวชี้วัด	 

๖	x	๒	เป็นเป้าหมาย	“ลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้ออม	เรียนรู้	

อนุรักษ์	 เอื้ออารีต่อกัน”	 ในปี	 ๒๕๕๔	 ด�าเนินโครงการ	

“หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	 เนื่องในพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา	 ๗	 รอบ	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๔	 

จ�านวน	๑,๗๕๖	หมูบ้่าน	ผลส�าเรจ็ทีเ่ป็นรปูธรรมคอื	“ไม่มี

ยาเสพติด	 ไม่มีคนจน	 ไม่มีหนี้นอกระบบ	 มีการจัด

สวัสดิการชุมชน	 มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม”	 และมีการยกระดับการประเมินผลการ

พัฒนาเชิงคุณภาพด้วยการวัดความสุขมวลรวมชุมชน	

(Gross	Village	Happiness	:	GVH)

	 ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุน

ชุมชน	ซึ่งเป็นองค์กรการเงินชุมชนของพี่น้องประชาชน

ในหมู่บ้านชุมชน	 ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบูรณาการด้านการ

บรหิารจดัการเงนิทนุในหมูบ้่านชมุชน	เพือ่ให้เกดิเอกภาพ	

สามารถใช้เงินทุนอย่างคุ ้มค่า	 เกิดประโยชน์สูงสุด	 

มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านชุมชน	

	 ในปลายยุคนี้	(ปี	๒๕๕๕)	กรมการพัฒนาชุมชน	

ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน	 พ.ศ.	

๒๕๕๕	–	๒๕๕๙	โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ว่า “ชุมชน

เข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง มีเป้าหมายคือ 

“ประชาชนมคีณุภาพชวีติดมีคีวามสุข” 

	 กระทรวงมหาดไทย	 ได้มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ

หลักในการแก้ปัญหาความยากจน	เพ่ือลดความเหลือ่มล�า้

ด้านรายได้	โดยน้อมน�า	“ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง”	และ	

“หลักการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ

บรูณาการ”	มาเป็นแนวทางการปฏบิตังิานและบรูณาการ

ภารกิจของทุกภาคส่วนในกระทรวงมหาดไทย	 ภายใต้

กรอบแนวคดิว่า	ความยากจนเกดิจากการบริหารจดัการ
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ชีวิตที่ไม่เหมาะสม	 เป็นปัญหาเชิงซ้อนไม่ใช่เชิงเดี่ยว	 

ต้องแก้ไขเป็นรายครัวเรือน	 ต้องใช้เวลาและแก้ไขเป็น 

กระบวนการแบบบูรณาการ	 โดยมี	 ๔	 กระบวนงานที่

ส�าคัญคือ	 กระบวนงานที่	 ๑	 ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน	

(Life	 identification)	 กระบวนงานท่ี	 ๒	 จัดท�าเข็มทิศ

ชีวิต	หรือ	“แผนที่ชีวิต”	(Life	Compass)	กระบวนงาน

ที่	 ๓	 บริหารจัดการชีวิต	 (การบูรณาการการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน)	 (Life	Management)	 และกระบวน

งานที	่๔	ดแูลชวีติ	(Life	improvement)	รวมถงึส่งเสรมิ

ชุมชนแห่งความเกื้อกูล	 โดยการรื้อฟื ้นวัฒนธรรม 

อันดีงาม	 อาทิ	 การลงแขก	 และการดูแลผู้ด้อยโอกาส 

ในชุมชน	นอกจากนี้	ในยุคนี้กรมการพัฒนาชุมชน	ยังได้

รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้รับผิดชอบงานสร้างพลัง

ชมุชนเพือ่แก้ไขปัญหายาเสพตดิ	โครงการกองทนุแม่ของ

แผ่นดนิ	และกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีซึง่เป็นนโยบาย

ส�าคญัของรฐับาลในการพฒันาสตรใีห้เป็นพลงัส�าคญัของ

การพฒันาชาติ	เป็นแหล่งทนุในการพฒันาศกัยภาพสตรี

ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้

 ในยุคนี้มีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู ้มี

บทบาทก�าหนดทศิทางสร้างสรรค์งานพฒันาชมุชน คอื

 ล�าดับที	่๑๔	นายสจุริต	ปัจฉมินนัท์	ด�ารงต�าแหน่ง	

๑	ต.ค.	๒๕๔๔	 -	๓๐	ก.ย.	๒๕๔๕	มีอุดมการณ์ในการ

ท�างาน	คอื	“การพฒันาจะไม่มทีางส�าเรจ็	ถ้าไม่พฒันาคน”

 ล�าดบัที	่๑๕	นายสจุรติ	นนัทมนตร	ีด�ารงต�าแหน่ง	

๑	ต.ค.	๒๕๔๕	-	๔	ม.ิย.	๒๕๔๖	มอีดุมการณ์ในการท�างาน	

คอื	“ขอให้ความส�าเรจ็จงเป็นของประชาชนและแผ่นดนิ”

	 ล�าดับที่	 ๑๖	 นายชัยสิทธิ์	 โหตระกิตย์	 ด�ารง

ต�าแหน่ง	๕	มิ.ย.	๒๕๔๖	-	๓๐	ก.ย.	๒๕๔๘	มีอุดมการณ์

ในการท�างาน	คือ	“สังคมน่าอยู่	เชิดชูคุณธรรม”

	 ล�าดับที่	 ๑๗	 ดร.นิรันดร์	 จงวุฒิเวศย์	 ด�ารง

ต�าแหน่ง	๑	ต.ค.	๒๕๔๘	-	๓๐	ก.ย.	๒๕๕๐	มีอุดมการณ์

ในการท�างาน	คือ	“เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้น”

	 ล�าดับที่	 ๑๘	นายปรีชา	บุตรศรี	 ด�ารงต�าแหน่ง	 

๑	ต.ค.	๒๕๕๐	-	๑๙	ต.ค.	๒๕๕๑	มีอุดมการณ์ในการ

ท�างาน	คือ	“บ้านเมืองน่าอยู่	ชุมชนเข้มแข็ง”

	 ล�าดับที่	๑๙	นายชุมพร	พลรักษ์	ด�ารงต�าแหน่ง	

๒๐	ต.ค.	๒๕๕๑	-	๑๕	มี.ค.	๒๕๕๒	มีอุดมการณ์ในการ

ท�างาน	คือ	“เข้าใจ	เข้าถึง	คือ	หัวใจของการพัฒนา”

 ล�าดบัที	่๒๐	นายไพรตัน์	สกลพนัธุ	์ด�ารงต�าแหน่ง	

๑๖	มี.ค.	๒๕๕๒	-	๓๐	ก.ย.	๒๕๕๒	มีอุดมการณ์ในการ

ท�างาน	คือ	“ถูกต้อง	กว้างไกล	ทันใจประชาชน”

	 ล�าดบัที	่๒๑	นายมงคล	สรุะสจัจะ	ด�ารงต�าแหนง่	

๑	ต.ค.	๒๕๕๒	-	๒๗	เม.ย.	๒๕๕๓	มีอุดมการณ์ในการ

ท�างาน	คือ	“ธรรมาภิบาล	ประสานสามัคคี	วิถีพอเพียง”

	 ล�าดับที่	 ๒๒	 นายวิเชียร	 ชวลิต	 ด�ารงต�าแหน่ง	 

๓	พ.ค.	๒๕๕๓	-	๑๔	ธ.ค.	๒๕๕๓	มีอุดมการณ์ในการ

ท�างาน	 คือ	 “ความส�าเร็จของงานพัฒนาชุมชน	 คือ	 

การท�างานให้ประชาชนมีความสุข”
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 ล�าดับที่	๒๓	นายสุรชัย	ขันอาสา	ด�ารงต�าแหน่ง	

๒๐	 ธ.ค.	 ๒๕๕๓	 –	 ๒๗	พ.ย.	 ๒๕๕๔	 มีอุดมการณ์ใน 

การท�างาน	 คือ	 “พัฒนาคือสร้างสรรค์	 สร้างสุขทั่ว

แผ่นดิน”

	 ล�าดบัที	่๒๔	นายประภาศ	บญุยนิด	ีด�ารงต�าแหนง่	

๒๘	พ.ย.	๒๕๕๔ –	ปัจจุบัน	มีอุดมการณ์ในการท�างาน	

คือ	“การส่งเสริมชุมชนแห่งความเกื้อกูล”

๕๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน : ๕๐ ปีของการ 

“บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข”
	 ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ใช้

กลวธิหีลากหลายทีจ่ะท�าใหค้นในชมุชนรว่มกนัรเิริม่และ

จัดการให้บริการประชาชนโดยความเต็มใจและพึ่งพา

บรกิารของรฐันอ้ยลง	พึง่ตนเองมากขึน้	กาลเวลาทีผ่่านไป 

ไม่ได้ท�าให้กรมการพัฒนาชุมชนเปลี่ยนแปลงภารกิจ 

ของตนแม้แต่น้อย	จะเห็นได้ว่า	หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

จากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเมื่อสถาปนากรมฯ	

คือ	 “การส่งเสริมการพัฒนาโดยประชาชน”	 หรือ	

“การส่งเสริมการจัดการของชุมชน”	 แม้ว่าเวลาและ

สถานการณ์เปลี่ยน	 แต่เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน

ไม่เคยเปลี่ยน	นั่นคือ	การพัฒนาคนให้มีทัศนคติที่จะพึ่ง

ตนเองและมีความสามารถในการปกครองตนเองของ

ชุมชนอย่างแท้จริง

	 จะเห็นได้ว่าเวลา	 ๕๐	 ปีที่ผ่านมานั้น	 กรมการ 

พัฒนาชุมชนมีส่วนส�าคัญในการวางรากฐานการพัฒนา

ชนบทไทย	 กิจกรรมการพัฒนาหลายกิจกรรมที่ได้

ริเริ่มด�าเนินการ	 ปัจจุบันกลายเป็นระบบงานที่ส�าคัญ

ของชาติ	 หลายกิจกรรมเป็นพื้นฐานให้ส่วนราชการ 

อื่นๆ	 เข้ามาปฏิบัติภารกิจและต่อยอดความส�าเร็จ	

หากเปรียบเทียบกับการสร้างตึกที่สวยงามภารกิจ

ของกรมการพัฒนาชุมชนก็คือการหล่อเสา เข็ม	 

การตอกเสาเขม็	ทีแ่มไ้มม่ใีครมองเหน็	แตก่ม็คีวามส�าคัญ 

ต่อความแข็งแรงของตึก	 การสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 

ก็เช่นกันหากชุมชนชนบทซ่ึงเปรียบเหมือนฐานราก 

ของประเทศไม่เข้มแข็ง	 ก็ย่อมส่งผลต่อการพัฒนา 

ประเทศชาติโดยรวม	 ดังนั้น	 ภารกิจการสร้างสังคม 

ฐานรากใหเ้ข้มแข็งนี	้กรมการพฒันาชมุชนจงึยังต้องพฒันา 

ต่อไปอีกหลายประการ	 โดยมี	 “พัฒนากร”	 เป็น 

บุคลากรหลักในการอุทิศตนดุจดัง	 “คนท�าทาง”  

แม้บทบาทที่ท� าจะแทบไม่มี ใครรู้ จั กหรือ เอ่ยถึ ง 

เปรียบเหมือนการ	 “ปิดทองหลังพระ”	 แต่ด้วยความ

รักความศรัทธาในหน้าที่ตน	 พัฒนากรจึงพร้อมอุทิศตน 

ในการท�างานท่ามกลางประชาชนอย่างมีศักดิ์ศรี  

และด้วยความภาคภมูใิจ	วนันี	้๕๐	ปแีล้วทีด่อกไมพ้ฒันา

ชุมชนยังเบ่งบานสะพร่ังอยู่ทั่วทุกหัวระแหงและพร้อม	

“อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน” ให้ 

สมกบัปณธิานของกระทรวงมหาดไทยในการ	“บ�าบดัทกุข ์

บ�ารุงสุข”	 โดยการออกพื้นที่ท�างานร่วมกับประชาชน

จนรองเท้าขาด มิใช่การนั่งท�างานบนเก้าอี้จนกางเกง

ขาด...
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 กรมโยธาธิการและผังเมือง	ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ

ด้านการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด	 เกินกว่าสิบสอง

ทศวรรษ	 ด้วยพระบรมราโชบายในการปฏิรูประบบราชการของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทีส่บืเนือ่งจากงานช่างและ

งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม	รวมทัง้ระบบสาธารณปูโภคต่างๆ	ในเขต

พระนครเริม่มมีากขึน้	ขณะทีห่น่วยงานราชการทีร่บัผดิชอบได้กระจาย

ไปอยู่ตามกรม	 กองต่างๆ	 อีกทั้งยังทีความจ�าเป็นต้องฝึกหัดนายช่าง 

รุ่นใหม่ให้มีความรู้เทคนิควิทยาการแบบตะวันตก	 พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 จึงทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้ทดลองจัดตั้ง	 

กรมโยธาธิการ	 ข้ึนในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๒	 เพ่ือควบคุมและด�าเนินการ

ก่อสร้างงานโยธาทั้งหมด	ดังมีพระราชด�ารัสความว่า..

	 “กรมโยธาธกิาร	เปนพนกังานทีจ่ะตรวจการก่อสร้าง	ท�าถนน

ขุดคลอง	แลการช่างทั่วไป	ทั้งการไปสณีย์แลโทรเลขหรือรถไฟซึ่งจะมี

สืบไปในภายน่า...”	โดยทรงโปรดเกล้าฯ	ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	

เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์	เป็นอธิบดีฯ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กับการพัฒนาประเทศ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

	 ต่อมาในปี	 ๒๔๓๕	 กรมโยธาธิการได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวง	 พร้อมกับการปฏิรูประบบราชการใน

ส่วนกลางให้เป็นแบบสมยัใหม่	กระทรวงโยธาธกิาร	มหีน่วยงานในสังกดัประกอบด้วย	กรมบญัชาการ	กรมโยธาธิการ 

กรมช่างทอง	 กรมช่างสิบหมู่	 กรมไปรษณีย์โทรเลข	 และกรมรถไฟ	 และได้ขยายงานออกไปสู่งานโยธาหัวเมือง	 โดย

ประสานงานใกล้ชดิกบักระทรวงมหาดไทย	ส�าหรบัการปฏบิตังิานในเขตกรงุเทพฯ	กต้็องประสานงานกบั	กรมสขุาภบิาล	

กระทรวงนครบาล	ซึ่งขณะนั้นท�าหน้าที่วางระบบงานสาธารณูปโภค	และสาธารณูปการ	

	 งานหลักของกรมโยธาธิการในการพัฒนาบ้านเมืองในยุคแรก	ที่ถือเป็นผลงานส�าคัญของกระทรวงโยธาธิการ	

ก็คือการก่อสร้างถนนในย่านชุมชนการค้าในกรุงเทพฯ	โครงการตัดถนน	๑๘	สาย	ในเขตส�าเพ็ง	อาทิ	ถนนเยาวราช	

จักรวรรดิ์	ราชวงศ์	อนุวงศ์	เป็นต้น	
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 เมื่อกรุงเทพฯ	 ขยายตัว	 ประชากรอยู่อาศัย 
หนาแน่นขึ้น	 จึงต้องมีการวางผังรองรับการขยายตัว 
ของเมอืง	ส�ารวจพืน้ที	่ออกแบบประเมนิราคา	ด�าเนนิการ
ตัดถนน	 ประกาศชี้แจงท�าความเข้าใจกับประชาชน	
เพราะงานผังเมืองและโยธาเป็นการวางแผนรองรับ
อนาคต
	 ส�าหรับการก่อสร้างสะพานได้ด�าเนินการควบคู่
ไปกับการท�าถนนเพราะต้องท�าสะพานข้ามคลอง 
เพื่อเชื่อมทาง	 มีท้ังสะพานเหล็ก	 สะพานหก	 สะพานไม้	 
ที่ส�าคัญ	เช่น	สะพานผ่านพิภพลีลา	สะพานผ่านฟ้าลีลาศ	
สะพานวิศศสุกรรมนิรมาณ	 สะพานมัฆวาน
รังสรรค์	เป็นต้น	
	 งานส�าคัญอีกงานหนึ่งในช่วงแรกนี้	คือ
การตรวจแบบและวิธีก่อสร้างพระราชฐานบน
เกาะสีชัง	 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่กรมโยธาธิการ
เริม่มบีทบาทในการควบคมุอาคารก่อสร้างทาง
ราชการ	 รวมทั้งการซ่อมแซมหมู ่พระท่ีนั่ง 
ในพระบรมมหาราชวัง	 การซ่อมยอดปราสาท
พระที่นั่งจักรีมหาประสาท	 และการปรับปรุง
ท้องสนามหลวง	 ซึ่งอาศัยหลักการวางผังเมือง
และการจัดการที่ดี	ท�าให้บริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
มีภูมิทัศน์อันงดงามจนถึงปัจจุบันนี้	
	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๔๑	 ได้โอนงานสร้างถนน 
ในเขตพระนครไปให้กรมศุขาภิบาล	 กระทรวงนครบาล	 
ในช่วงปี	๒๔๔๒	-	๒๔๔๘	กรมโยธาธิการ	มีบทบาทหลัก	
๒	ด้าน	คือ	การสร้างสะพานเชื่อมเส้นทางสัญจรทางบก
ในกรงุเทพฯ	ซึง่มลีกัษณะทางสถาปัตยกรรมทีง่ดงามและ
การขยายเส้นทางคมนาคมออกสู่หัวเมือง	 อาทิ	 การท�า
ถนนในเมอืงนครราชสมีา	พฒันาเส้นทางคมนาคมภาคใต้	
และการคมนาคมทางน�้าในหัวเมืองลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา
	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๕๕	 กระทรวงโยธาธิการได้ปรับ
เปลี่ยนฐานะเป็นกระทรวงคมนาคม	 โดยหน่วยงานช่าง 
ทีส่งักดักรมโยธาธกิารกระทรวงโยธาธกิารได้ย้ายไปอยูก่บั อาคารกรมการผังเมืองเดิม

กรมศขุาภบิาล กระทรวงนครบาล	ซ่ึงได้รบัโอนงานสร้าง
ถนนในเขตพระนครไปดูแลก่อนแล้ว	 กรมศุขาภิบาล	 
จึงสืบทอดภาระหน้าที่ของกรมโยธามาเกือบทุกด้าน	 
เว้นแต่งานโยธาหัวเมือง	 งานของกรมศุขาภิบาลจึงมี 
ความเป็นระบบโยธาเทศบาลนคร	หรอื	ระบบนคราภิบาล
อย่างชัดเจน	ด้วยแนวคิดการสร้างความเจริญให้แก่เมือง
ด้วย	การพฒันางานด้านสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ควบคู ่ไปกับงานโยธาก่อสร้าง	 ทั้งการไฟฟ้า	 จัดท�า 
ประปา	การสาธารณสุข	การดูแลความสะอาดเรียบร้อย	

ก�าจัดขยะสร้างสวนสาธารณะ
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  ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๕	 ได้มีการรวมกิจการของ
กระทรวงนครบาลเข้ากับกระทรวงมหาดไทยแล้ว	ต่อมา
ใน	ปี	พ.ศ.	๒๔๖๘	กรมศขุาภบิาลจงึได้ปรบัเปลีย่นชือ่เป็น 
กรมนคราทร	 ก�าหนดให้มีหน้าท่ี	 “ตัดถนน	 ขุดคลอง	 
สร้างสะพาน	 ท่อน�้าทางเดิน	 ดูแลรักษาความสะอาด	
ก�าจดัสิง่โสโครก	ตรวจตราการก่อสร้างซ่ึงต้องขออนญุาต	
เช่น	โรงมหรสพหรือการก่อสร้างต้องห้าม	เช่น	สิ่งที่เปน
เชื้อเพลิง	รวมทั้งตรวจตรา	ดูแลการสร้างทางเดินรถราง	
การไฟฟ้าสาธารณะแลโรงฆ่าสัตว์ใน	เขตนคราทร”	
	 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ.	๒๔๗๕	
รัฐบาลได้สนับสนุนให้ขยายงานและยกฐานะให้เป็นกรม
ขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	และในปี	๒๔๗๖	
ได้เปลี่ยนชื่อ กรมนคราทร	 เป็น	 กรมโยธาเทศบาล  
เพือ่ให้สอดคล้องกบับทบาทหน้าทีใ่นการขยายเมืองและ
ระบบสาธารณปูโภคในเขตเทศบาล	ด�าเนนิการออกแบบ	
ควบคมุการก่อสร้าง	ถนน	สะพาน	อาคารสถานทีร่าชการ
ในเขตเมืองทั่วราชอาณาจักร	
	 หลงัสงครามโลกครัง้ที	่๒	(พ.ศ.	๒๔๘๔)	ต่อเนือ่ง
มาจนถึงช่วงการด�าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๐๐	เป็นต้นมา)	
หน่วยงานในองค์กรหลายหน่วยงาน	ได้ขยายตวัก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว	
	 ในปี	พ.ศ.	๒๔๙๖	ได้ตั้งกองผังเมืองขึ้น	โดยแยก
มาจากกองแบบแผน	และในปี	พ.ศ.	๒๕๐๕	กองผังเมือง
ได้แยกไปต้ังเป็น ส�านักผังเมือง	 มีฐานะเทียบเท่ากรม 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมการผังเมือง	มีภารกิจหลักในการ
วางและจัดท�าผังเมืองในระดับต่างๆ	 ได้แก่	 ผังประเทศ	 
ผงัภาค	ผงัอนภุาค	ผงัเมอืงรวมจงัหวดั	ผงัเมอืงรวมเมือง/
ชุมชน	และผังเมืองเฉพาะ
	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๕	กรมโยธาเทศบาล ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น กรมโยธาธิการ อีกครั้ง	 โดยเป็นหน่วยงานช่าง
พลเรือน	สังกัดกระทรวงมหาดไทย	ที่มีลักษณะของงาน
ด้านโยธาอย่างชัดเจน	 และได้ขยายขอบเขตออกไปจาก

ผังประเทศ

ผังภาค ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน

ผังเมืองรวมจังหวัด

อาคารกรมโยธาธิการเดิม
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การวางผังเมืองรวมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์	(GIS)

	 โครงการป้องกันน�้าท่วมโบราณสถานสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์บริเวณวัดไชยวัฒนาราม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคันป้องกันน�้าท่วมรูปแบบใหม่สามารถพับเก็บได	้เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพโบราณสถาน

เดิมที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค	 และการก่อสร้าง	 โดย
ให ้มีหน ้าที่จัดหาแหล ่งทรัพยากร 
เชื้อเพลิง	 ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาการ
ผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นระบบเศรษฐกิจ 
ในเมือง	 แล้วยังขยายพื้นที่ออกไปสู่
ชุมชนชนบท	 โดยเฉพาะในเรื่อง
โครงการพัฒนาน�้าสะอาดและบ่อน�้า
บาดาล	เพือ่ให้ชวีติและสขุภาพอนามยั
ของชาวชนบทมีมาตรฐานที่ดีขึ้น	และ
ได้ด�าเนินโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
ในการพัฒนาประเทศหลากหลาย

โครงการ	อาท	ิโครงการก่อสร้างสะพาน

ข้ามแม่น�า้เจ้าพระยาและถนนเชือ่มต่อ

ในเขตปริมณฑล	 ยุทธศาสตร์ของ 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง	ให้สอดคล้อง 

กบัสงัคมยคุใหม่	โดยอาศยัการผสมผสาน

ระหว่างเทคโนโลย	ีกบัการบรหิารจดัการ 

อย่างมีประสิทธิภาพ

 จากภาวะวิกฤตน�้าท่วมครั้งประวัติศาสตร์ในปี	

๒๕๕๔	ทีผ่่านมา	กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง	ได้ออกแบบ

บ้านลอยน�า้	โดยใช้วสัดพุืน้ฐานส�าเรจ็รปูทีม่ขีายอยูท่ัว่ไป

ในท้องตลาด	เพือ่ให้ก่อสร้างได้ง่ายและประหยดั	มคีวาม

มัน่คงแข็งแรง	และสวยงาม	เป็นอกีแนวทางหนึง่ท่ีจะช่วย

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องอยู่อาศัยใน

พื้นที่ที่น�้าท่วมถึงได้เป็นอย่างดี	



284 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

	 จวบจนทุกวันนี้	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 

ยังเป็นองค์กรท่ียังคงรักษาบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนา

เมืองตั้งแต่สมัยเริ่มแรกมาอย่างต่อเนื่อง	 และได้พัฒนา

องค์กรมาโดยล�าดับ	 สามารถเปลี่ยนผ่านจุดส�าคัญมา

แบบบ้านลอยน�้าและที่จอดรถลอยน�้า

ท่าระหัดโมเดล                                                

	 โครงการจัดรูปที่ดินท่าระหัด	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

สุพรรณบุรี	 น�าแปลงที่ดินหลายแปลงมารวมกัน	 วางผังจัดรูป

แปลงที่ดินใหม่	 	 ให้เป็นระเบียบสวยงามตามความเหมาะสม	 

ทกุแปลงตดิถนน	แก้ปัญหาทีด่นิตาบอด	เพิม่มลูค่าทีด่นิให้สงูขึน้

 ส�านักงานลอยน�้า	นวัตกรรมยุคโลกร้อน
ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๔

ห้องสรงชนิดถอดประกอบได้	
	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	ติดตั้งได้เร็ว	เคลื่อนย้ายง่าย	ประหยัดงบประมาณ

	 ในปัจจบุนัภารกจิตามยทุธศาสตร์ของกรมโยธาธิการ

และผงัเมือง	ทัง้	๔	ด้าน	ซึง่ได้แก่		การผงัเมอืง	การอาคาร	

การพัฒนาเมือง		 	และการบริการด้านช่าง	 พร้อมที่จะ 

ขบัเคลือ่นและสนองตอบต่อความคาดหวงัของประชาชน

หลายคร้ัง	 ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน	 การสร้างสรรค์

นวตักรรมใหม่ๆ	ในรอบ	๒๐	ปีทีผ่่านมาได้แสดงให้ถงึการ

พัฒนาที่ก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง	

ที่มีความสลับซับช้อนมากขึ้น	 ด้วยความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดล้อม	 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

อ�านวยความผาสุกให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนอย่างสูงสุด
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	 กรมที่ดินเริ่มก่อตั้ง	เมื่อ	๑๗	กุมภาพันธ์	ร.ศ.	๑๒๐	จนถึงปัจจุบัน	พ.ศ.	๒๕๕๕	มีอายุครบ	๑๑๑	ปี	ได้
ผ่านยุคสมัย	ผ่านกาลเวลามายาวนาน	มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรมาหลายครั้ง	ตั้งแต่ก่อก�าเนิดชื่อกรมทะเบียน
ที่ดิน 	 สั งกัดกระทรวงเกษตราธิการ	 หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย	จากกรมทะเบียนที่ดินเปลี่ยนชื่อเป็นกรมที่ดินโอนมาสังกัด
กระทรวงมหาดไทย	และโอนกลับไปกลับมาหลายกระทรวงจนกระท่ัง	พ.ศ.	๒๔๘๔	มี	พ.ร.บ.	ปรับปรุงกระทรวง	
ทบวง	กรม	ใหม่	ให้กรมที่ดิน	สังกัดกระทรวงมหาดไทย	จนถึงปัจจุบัน	กรมที่ดินได้แบ่งโครงสร้างส่วนราชการ
ออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง	และราชการบริหารส่วนภูมิภาค	แบ่งเป็นส�านักงานที่ดินจังหวัด	ส�านักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา	ส�านักงานที่ดินจังหวัดส่วนแยก	และส�านักงานที่ดินอ�าเภอ	 รวมทั้งสิ้น	๘๓๑	ส�านักงาน	 ใน
ฐานะคนมหาดไทย	มีหน้าที่ในการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้แก่ประชาชน	ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจในการบริหาร
ส่วนราชการกรมที่ดินให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย	 แนวทางแผนการปฏิบัติราชการกระทรวง	 ซ่ึงสอดรับ
กับแผนบริหารราชการแผ่นดิน	บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๗๖	และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	๒๕๔๖	

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ สู่การบริการที่เป็นเลิศ”
พันธกิจกรมที่ดิน 
 ๑.	บรหิารจดัการข้อมลูทีด่นิ	และแผนทีเ่พือ่สนบัสนนุการน�าไปใช้ประโยชน์ทกุภาคส่วน
 ๒. ให้บริการเกี่ยวกับที่ดิน	เพื่อคุ้มครองสิทธิในที่ดินของประชาชนด้วยความถูกต้อง	และเป็นธรรม
 ๓.	บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ	และเกิดประโยชน์สูงสุด

 ๔. ส่งเสริมและด�าเนินการตามหลักเกณฑ์	และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

F กรมที่ดินในบริบทของความเปล่ียนแปลง
	 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 การปกครอง	 และเทคโนโลยี	

รวมทั้งการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่	ส่งผลให้กรมที่ดินต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้บริการโดยการน�า

เทคโนโลยีสมัยใหม่	ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ๆ	มาใช้ในการบริหารงานให้บังเกิดผลดีเป็นประโยชน์

สุขต่อประชาชน	โดยการพัฒนากรมท่ีดินเป็น	๓	ส่วนใหญ่	ประกอบด้วย	การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ	

การพัฒนาระบบการถือครองที่ดิน	การพัฒนาระบบงานบริการประชาชน	ในการผลักดันพันธกิจของกรมที่ดิน

มุ่งสู่วิสัยทัศน์ให้ได้ผลอย่างจริงจัง

กรมที่ดินสู่การบริการที่เป็นเลิศ

กรมที่ดิน
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๑. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
	 	 กรมท่ีดินได้เตรียมความพร้อมในด้านการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่	รวมทั้งข้อมูล
ที่ดินที่จะน�าไปพัฒนาระบบสารสนเทศของส�านักงาน
ที่ดินทั่วประเทศให้ครอบคลุม	ถูกต้อง	ครบถ้วน	ไม่ซ�้าซ้อน 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียนและแผนที่ได	้
โดยด�าเนินโครงการจัดท�าฐานข้อมูลท่ีดินและแผนที่
รูปแปลงที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	 รวมถึงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการ
และให้บริการข้อมูลที่ดิน	 ประกอบด้วย	 ๒	 โครงการ	
ดังนี้
 • โครงการศนูย์ข้อมลูทีด่นิและแผนทีแ่ห่งชาติ
	 	 เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลท่ีได้แถลงต่อ
รัฐสภา	 เมื่อวันที่	 ๒๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๑	 ในประเด็น
นโยบายสงัคมและคณุภาพชวีติ ซึง่มุง่การแก้ไขคณุภาพ
การอยู่อาศัย	 สิ่งแวดล้อม	 และชุมชน	 การปรับคุณภาพ
และขยายการให้บรกิารสาธารณปูโภคให้ทัว่ถงึ	นโยบาย
เศรษฐกิจ	 คุ้มครองและรักษาพื้นที่ที่เหมาะกับการท�า
เกษตรกรรม	 และเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่
เกษตรกรรม	นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม เร่งรัดจัดท�าแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน	
โดยจัดแบ่งประเภทท่ีดินให้ชัดเจน	 รวมท้ังจัดให้มีระบบ
บรหิารจดัการในระดบัประเทศ	และนโยบายการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนการกระจายอ�านาจ
ทางการคลงัสูท้่องถิน่	เพิม่ขดีความสามารถและความเป็น
อสิระขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพึง่พาตนเอง	
โดยการปรับปรุงกฎหมาย	เพิ่มอ�านาจท้องถิ่น	จัดเก็บรายได้
จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มได้มากขึ้น
	 แต่ในปัจจุบันระบบข้อมูลดังกล่าว	 ยังไม่มีการ 
จัดเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกัน	และยงัไม่ได้จดัเกบ็ในระบบ
ดจิิทลั	รวมทัง้ระบบแผนท่ีท่ีมอียูม่คีวามหลากหลาย	ทัง้ทีม่า
ของการจดัท�ามาตราส่วน	การน�าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ	 ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

จึงยังคงมีข้อจ�ากัดประกอบในเวลาต่อมา	 ได้มีระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยมาตรฐานแผนที่รูปแปลง
ท่ีดินของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ก�าหนดให้กรมท่ีดินมีหน้าที ่
รบัผดิชอบในการน�าเข้าข้อมลู	ส�าเนาแผนทีร่ปูแปลงทีด่นิ	
และข้อมูลดิจิทัลของแปลงท่ีดิน	 และจัดท�าฐานข้อมูล
แผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐในระบบภูมิสารสนเทศ	 
พร้อมทัง้ดูแลรกัษาฐานข้อมลูดังกล่าวให้ถกูต้องและทนัสมยั 
จึงเป็นที่มาที่ท�าให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้น
 
 วัตถุประสงค์หลักที่ส�าคัญของโครงการ
	 ๑.	เพื่อจัดระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ในระบบ
ภมูสิารสนเทศ	(GIS)	ให้เป็นมาตรฐานส�าหรบัน�าไปจัดท�า
แนวเขตการใช ้ประโยชน์ที่ ดินให้เกิดความชัดเจน	
สนบัสนนุงานราชการส่วนท้องถิน่ในการจดัเกบ็ภาษแีละ
การใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน
	 ๒.	เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ	 การใช้
ประโยชน์ข้อมูลท่ีดินและแผนท่ี	 ระหว่างกรมที่ดินกับ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 รองรับการด�าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล
  
 สาระส�าคัญของโครงการ
	 โครงการดังกล่าวนี้จัดท�าขึ้นเพื่อรองรับกลยุทธ์
ในการขับเคล่ือนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและของ
กระทรวงมหาดไทย	 เพื่อจัดการให้ประชาชนได้รับการ
บ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 อยู่ดีกินดี	 มีความผาสุก	 โดยได้รับ
การคุม้ครองสทิธใินทีด่นิอย่างถกูต้องตรงกบัการครอบครอง
ท�าประโยชน์ที่มีแนวเขตรูปแปลงที่ชัดเจน	 และรัฐมี 
ข้อมลูแผนทีร่ปูแปลงทีด่นิภาพรวมของประเทศในระบบ 
ภมูสิารสนเทศส�าหรบัน�าไปบรูณาการ	ในการใช้ประโยชน์
ร่วมกันของทุกหน่วยงาน	โดยมีวงเงินค่าใช้จ่ายโครงการ
รวมทั้งสิ้น	๔,๕๒๐	ล้านบาท	ระยะเวลาด�าเนนิงานโครงการ	
รวม	๓	 ปี	ประเภทข้อมลูท่ีจะจัดเกบ็ในระบบภมูสิารสนเทศ
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ประกอบด้วยชั้นข้อมูล	(Map	layer)	ต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑)		แผนทีร่ปูแปลงทีด่นิ	เครือ่งหมายทีดิ่น	เนือ้ที่	

จ�าแนกตามประเภทของเอกสารสิทธิ์การได้มารวมถึง 

ที่ดินของรัฐให้สิทธิประชาชนครอบครอง	 เช่น	 ที่ดิน	

ส.ป.ก.	ที่นิคมฯ	ที่ราชพัสดุ	ฯลฯ

 ๒)	แผนท่ีท่ีดินของรัฐ	 เช่น	 เขตอุทยาน	 เขตป่า	

ฯลฯ

 ๓)	แผนที่ราคาประเมิน

 ๔) แผนที่อาคาร	สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

 ๕)	แผนที่สารบัญ	 (Index	Map)	 แสดงแผนท่ี

มาตราส่วน	๑	 :	๕๐,๐๐๐	 ๑	 :	 ๔,๐๐๐	 ๑	 :	 ๒,๐๐๐	 

๑	:	๑,๐๐๐

 ๖) แผนที่และชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน	

(Fundamental	Geographic	Data	Set	-	GEDS)

 ๗) แผนที่การใช้ที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ใน

ที่ดิน

 ๘) แผนที่จ�าแนกประเภทที่ดิน

 รายละเอียดชุดข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย

 ๑)	ข้อมลูแผนท่ีรปูแปลงท่ีดนิและข้อมลูเอกสาร

สิทธิ์ครอบคลุมทั่วประเทศ	จ�านวน	๓๐	ล้านแปลง	

กลุ่มเป้าหมาย

ถนน

แปลงที่ดิน

แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูง

แผนที่แสดงการใช้ที่ดิน

พื้นที่ภูมิประเทศจริง
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ภาพจ�าลองข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ๒)	ข้อมูลและแผนที่รูปแปลง

ที่ดินของรัฐของส ่วนราชการต่างๆ	

ประกอบด้วย	ป่าสงวนแห่งชาต	ิอทุยาน

แห่งชาต	ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า	เขตห้าม

ล ่าสัตว ์ 	 วนอุทยานฯ	 ป ่าไม ้ถาวร	 

ป่าชายเลน	 สปก.๔	 -	 ๐๑	 ท่ีราชพัสดุ	

นิ คมสร ้ า งตน เอง 	 นิ คมสหกรณ ์	 

ที่สาธารณะต่างๆ	

 ๓)	ข้อมลูแผนที	่อาคารบ้านเรอืน	

ส่ิงก่อสร้างต่างๆ	จากกรมโยธาธกิารและ

ผงัเมอืงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ต่างๆ	และจากการส�ารวจภาคสนาม

 ๔)	ข ้อมูลการจ�าแนกประเภทที่ดิน	 (Land	 

Classification)	และการใช้ที่ดิน	(Land	Use)

 ๕)	ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน	 (Funda-

mental	Geographic	Data	Set	-	FGDS)	ส�าหรับการ

ตรวจสอบ	 การอ้างอิง	 ต�าแหน่งของกลุ่มข้อมูลอื่นๆ	

ครอบคลุมทั่วประเทศ	 ประกอบด้วย	 ชุดข้อมูล	 และ

มาตราส่วนของข้อมลู	รวมถงึหน่วยงานเจ้าของข้อมลูหรอื

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท�าข้อมูล

	 ทั้งนี้	 ฐานข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ	 (GIS)	

จะถูกเก็บไว้ส่วนกลาง	ที่กรมที่ดิน	๑	แห่ง	และส�ารองไว้

อีก	๑	แห่ง	ส�าหรบัในส่วนภมูภิาค	มอีปุกรณ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองลูกข่ายส�าหรบัใช้งานฐานข้อมลูไว้ทีส่�านกังานทีด่นิ

จังหวัด/สาขา	 และส�านักงานที่ดินอ�าเภอ	 โดยมีระบบ

เครือข่ายเชื่อมโยงศูนย์ส่วนกลาง

	 ปัจจุบันกรมที่ดิน	ได้ด�าเนินโครงการน�าร่องในปี	

พ.ศ.	๒๕๕๔	ในพื้นที่	๗	จังหวัด	ได้แก่	กรุงเทพฯ	นนทบุรี	

ปทุมธานี	 สมุทรปราการ	 สมุทรสาคร	 สมุทรสงคราม	

ฉะเชิงเทรา	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ในพื้นท่ี	 ๔	 จังหวัด	 ได้แก่	

ชลบุรี	ระยอง	นครนายก	สระบุรี

 • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน  

ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

	 	 โครงการนี้ถูกพัฒนาขึ้น	 ภายใต้แนวคิด 

การบรูณาการโครงการต้นแบบและโครงการเต็มรปูแบบ	

เพื่อปรับปรุงระบบที่ใช้อยู ่เดิมด้วยการน�าข้อดีและ 

ข้อด้อยของทั้ง	 ๒	 โครงการ	 มาพิจารณาร่วมกัน	 โดย 

ด�าเนนิการในพืน้ที	่๔	จงัหวดั	ได้แก่	หนองคาย	อบุลราชธาน ี

สงขลา	และกรงุเทพมหานคร	จ�านวน	๒๕	ส�านกังาน	ทัง้นี้	

มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์สารสนเทศที่ดิน	ส�าหรับใช้

เป ็นศูนย ์กลางข ้อมูลที่ดินในภาพรวมทั้งประเทศ	

สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการปฏิบั ติงานบริการ

ประชาชน	 รวมทั้งพัฒนาระบบงานของส�านักงานที่ดิน	

และศนูย์สารสนเทศท่ีดิน	ตลอดจนพัฒนาระบบงานอืน่ๆ

เพิม่เตมิ	เพือ่ให้สอดคล้องกบับรบิทของความเปลีย่นแปลง 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน	และอนาคต	ดังนี้	

	 	 -	 ในส่วนของระบบงานจดทะเบยีนสทิธแิละ

นติกิรรม	ได้เพิม่ระบบงานจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมต่างๆ 

ส�านักงานที่ดินแบบ	Online	 ระบบรับค�าขอผ่านระบบ	

Internet	 ระบบการขอนัดจดทะเบียนล่วงหน้าแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

 ๔๘

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท้ังนี้  ฐานข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ  (GIS)  จะถูกเก็บไว้ส่วนกลาง      ท่ีกรมท่ีดิน  ๑  แห่ง  
และสํารองไว้อีก  ๑  แห่ง  สําหรับในส่วนภูมิภาค  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่ายสําหรับใช้งานฐานข้อมูลไว้ท่ีสํานักงานที่ดินจังหวัด/ 
สาขา  และสํานกังานที่ดินอําเภอ  โดยมีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงศูนย์ส่วนกลาง 

ปัจจุบันกรมที่ดิน  ได้ดําเนินโครงการนําร่องในปี พ.ศ.  ๒๕๕๔  ในพ้ืนที่  ๗  จังหวัด  ได้แก่  กรุงเทพ ฯ  นนทบุรี  
ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  ฉะเชิงเทรา  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ในพื้นที่  ๔  จังหวัด  ได้แก่  ชลบุรี  ระยอง  
นครนายก  สระบุรี 
  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน  ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ –  ๒๕๕๕) 

โครงการนี้ถูกพัฒนาขึ้น ภายใต้แนวคิดการบูรณาการโครงการต้นแบบและโครงการเต็มรูปแบบ เพ่ือปรับปรุง

ระบบท่ีใช้อยู่เดิมด้วยการนําข้อดีและข้อด้อยของทั้ง ๒ โครงการ มาพิจารณาร่วมกัน โดยดําเนินการในพื้นที่ ๔ จังหวัด  ได้แก่  หนองคาย  
อุบลราชธานี  สงขลา  และกรุงเทพมหานคร  จํานวน ๒๕ สํานักงาน ท้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์สารสนเทศที่ดิน สําหรับใช้เป็น

ศูนย์กลางข้อมูลท่ีดินในภาพรวมทั้งประเทศ สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานบริการประชาชน รวมท้ังพัฒนาระบบงานของ

ถนน 

กลุมเปาหมาย 

แปลงที่ดิน 

แผนที่แสดงเสนชั้นความสูง 

แผนที่แสดงการใชท่ีดิน 

พื้นท่ีภูมิประเทศจริง 

ภาพจําลองขอ้มูลระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 
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	 	 -	 ระบบงานการช�าระค่าธรรมเนียมในการ 

จดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม	ผ่านช่องทาง	e-Payment

	 	 -	 ระบบการรักษาความปลอดภัย	 ให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์

พ.ศ.	๒๕๔๔

	 	 -	 ระบบงานสนบัสนนุการปฏบิตังิานด้านการ

บริหารจัดการของหน่วยงานส่วนกลาง

	 	 -	 พฒันาเพิม่เตมิในส่วนของระบบงานทีใ่ช้ใน

ปัจจบุนัให้สามารถใช้งานกบัระบบงานและโครงสร้างฐาน

ข้อมูลที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมตามระบบใหม่

	 	 ในการด�าเนินการตามโครงการนี้	 จะต้องมี

การถ่ายโอนข้อมูลจากโครงการต้นแบบ	 จ�านวน	 ๒	

ส�านักงาน	 และจากโครงการเต็มรูปแบบ	 จ�านวน	 ๕๐	

ส�านักงาน	 เข้าสู ่ระบบฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่	 

รวมทัง้ต้องท�าการตดิตัง้ระบบคอมพวิเตอร์	และระบบงาน

ต่างๆ	ในส�านักงานที่ดินทั้ง	๕๒	แห่ง	ให้สามารถด�าเนินการ

ได้ตามระบบงานใหม่ที่ได้ออกแบบไว้ด้วย

๒. การพัฒนาระบบการถือครองที่ดิน

 บทบาทของกรมที่ดินต ่อการถือครองที่ดิน	

อาจมองไว้เป็น	๒	ส่วน	ส่วนแรกเป็นเรื่องการบริหาร

จัดการที่ดินของรัฐตั้งแต่การจัดที่ดินเพื่อประชาชน	

การออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง	ไปถึงการจัดการ

ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 การขอขึ้นทะเบียน	 การขอ

อนุญาตใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	 และส่วนที่สอง

เป ็นเร่ืองการจัดการท่ีดินของเอกชน	 ในการออก

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของเอกชนประเภทต่างๆ	 

ทั้งสิทธิการครอบครองและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 • การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

   ๑) การจัดที่ดินเพื่อประชาชน	 ก ร ม ท่ี ดิ น	 

มภีารกจิรบัผดิชอบในการจดัทีด่นิตามประมวลกฎหมาย

ที่ดินและตามนโยบายของรัฐบาล	คือ

	 	 	 ๑.๑)	 การจดัทีด่นิตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน

	 	 	 	 ประมวลกฎหมายท่ีดินให้อ�านาจ

อธิบดีกรมที่ดิน	น�าที่ดินซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง

และเป็นท่ีดินท่ีอยู่นอกเขตป่าไม้	 มิใช่ท่ีสงวนหวงห้าม	

หรอืทีส่าธารณประโยชน์ไปจดัให้ประชาชนอยูอ่าศยัและ

ท�ากิน	แบ่งประเภทการจัดที่ดินเป็น	๒	ลักษณะ

	 	 	 	 ๑.๑.๑)	 การจดัทีด่นิผนืใหญ่	ได้แก่	

การจัดที่ดินของรัฐ	ซึ่งมีเนื้อที่ติดต่อกันตั้งแต่	๑,๐๐๐	ไร่

ขึ้นไป	จัดให้ราษฎรโดยด�าเนินการรังวัดวางผังแบ่งแปลง	

และจดัสร้างถนน	ขดุสระน�า้	บกุเบกิปรบัพืน้ที	่(กรมทีด่นิ

ได้ยุติการจัดที่ดินผืนใหญ่เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 เนื่องจาก

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ไม่ให้ขยายพื้นที่

ด�าเนินการ)	ผลการด�าเนินงาน	๖๕,๒๖๖	แปลง

	 	 	 	 ๑.๑.๒)	 การจัดที่ดินแปลงเล็ก

แปลงน้อย	 ได้แก่	 การจัดที่ดินของรัฐ	 ซ่ึงมีเนื้อที่ต�่ากว่า	

๑,๐๐๐	 ไร่	 ที่ดินต้ังอยู่กระจัดกระจายไม่ติดต่อกันหรือ 

ทีห่วัไร่ปลายนาของราษฎร	(จงัหวดัยตุกิารจดัทีด่นิแปลง
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เล็กแปลงน้อยตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	เนื่องจากกรมที่ดิน

มีโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินตามนโยบายการ

แปลงสินทรัพย์เป็นทุน	 จังหวัดจึงด�าเนินการออกโฉนด

ที่ดินให้แก่ประชาชน	 ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้

ประชาชนมากกว่า)	 ผลการด�าเนินงาน	 ๑,๐๒๐,๔๒๑	

แปลง

	 	 ๑.๒)		การจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล

	 	 	 	 ปัจจบุนัการจดัทีด่นิทีก่รมทีดิ่นด�าเนินการ 

อยู่เป็นการสนับสนุนการด�าเนินงานตามโครงการต่างๆ	 

ซึ่งเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล	ได้แก่

	 	 	 	 ๑.๒.๑)	 โครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	 เป็นการด�าเนินงานตามพระราชด�าริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ท่ีจะช่วยเหลอืราษฎรทีอ่ยู่

ในพืน้ทีท่รุกนัดารให้มทีีด่นิท�ากนิ	มรีายได้ในการเล้ียงชพี	

นอกจากนั้น	 ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

ตามแนวชายแดนเพือ่เป็นยามแจ้งเหตปุ้องกนัการล่วงล�า้

อธิปไตยของกองก�าลังต่างชาติ	การลักลอบเข้าเมืองโดย

ผดิกฎหมาย	ตดัเส้นทางการน�าเข้ายาเสพตดิจากชายแดน	

ผลการด�าเนินงาน	๓๙,๖๓๗	แปลง

	 	 	 	 ๑.๒.๒)	 โครงการพัฒนาเพื่อความ

มั่นคง	เป็นการด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี	เพื่อช่วย

สนับสนุนการด�าเนินงานด้านความมั่นคงในพ้ืนท่ีตลอด

แนวชายแดนไทย	–	พม่า	และชายแดนไทย	–	ลาว	และ

ช่วยแก้ปัญหาของราษฎรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัย 

พื้นฐานในด้านแหล่งน�้าและท่ีดินท�ากิน	 รวมทั้งเป็นการ

สนบัสนุนนโยบายของรฐับาลในด้านการต่อต้านยาเสพตดิ 

การค้าสิ่งผิดกฎหมาย	 และการลักลอบเข้าเมือง	 โดยได้

จดัตัง้โดยมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่๑๙	มกราคม	๒๕๒๐	

ปัจจบุนัได้ด�าเนนิการในพืน้ทีจ่งัหวดัตาก	แม่ฮ่องสอน	และ

เชียงราย	ผลการด�าเนินงาน	๘๕,๙๗๒	แปลง

	 	 	 	 ๑.๒.๓)	 โครงการหมู ่บ ้านป้องกัน

ตนเองชายแดน	เป็นการด�าเนนิงานตามมตคิณะรฐัมนตร	ี

ทีจ่ะช่วยเหลอืราษฎรตามแนวชายแดนในด้านต่างๆ	การ

ด�าเนินงานเป็นลักษณะเดียวกันกับโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ	 และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง	

และป้องกันไม่ให้ราษฎรละทิ้งหมู่บ้านในพื้นที่ชายแดน	

โดยได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๓	ตุลาคม	

๒๕๒๑	 ปัจจุบันด�าเนินการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	 

ผลการด�าเนินงาน	๘๒,๔๐๐	แปลง

	 ในการด�าเนินงานตามภารกิจแต่ละโครงการ	 

กรมท่ีดินประสานงานกับกองอ�านวยการประสานงาน

ของกองทพัภาคเพือ่ก�าหนดและจดัท�าแผนการด�าเนนิงาน

ร่วมกับหน่วยจัดท่ีดินในพ้ืนท่ีโดยพ้ืนท่ีเป้าหมายต่างๆ	

ทางกองทัพภาคและกองอ�านวยการโครงการฯ	 ได้ขอใช้

จากหน่วยงานที่ดูแลรักษา	 โดยกรมที่ดินมีหน้าที่ในการ

รังวัดท�าแผนที่แปลงที่อยู่อาศัยและที่ท�ากิน

	 นอกจากนัน้	 ยงัได้ด�าเนนิการก่อสร้างถนนล�าลอง 

สายหลักและสายซอย	 ซึ่งเป็นการก่อสร้างเฉพาะใน

ขอบเขตพื้นที่ของโครงการฯ	 เท่านั้น	 เนื่องจากในพื้นที่ 

ดังกล่าวยังไม่มีเส้นทางคมนาคม	 และยังไม่มีหน่วยงาน

อืน่เข้าไปด�าเนนิการ	ถ้าเพยีงแต่จะท�าการรงัวดัท�าแผนที่

แปลงที่ดินที่ราษฎรถือครอง	 ราษฎรก็จะได้รับความ

ล�าบากในการทีจ่ะเดนิทางไปประกอบอาชพี	และการน�า

ผลผลิตไปจ�าหน่าย

 ๒) การจัดที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจน

	 	 รัฐบาลปัจจุบันได้แถลงนโยบายสังคมและ

คณุภาพชวีติ	โดยได้ก�าหนดให้ม	ี๖	นโยบายหลกั	เพือ่แก้ไข

ปัญหาสังคมแล้วเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน	 

หนึ่งในนั้น	 คือ	 นโยบายสวสัดกิารสงัคม	และความมัน่คง

ของมนษุย์	 ซ่ึงได้ก�าหนดให้การแก้ไขปัญหาความยากจน	 

โดยการจดัทีด่นิท�ากนิให้แก่ผู้มีรายได้น้อย	 ส่งเสริมอาชีพ	

และสร้างรายได้	เป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและ
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เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีดินท�ากินและท่ีอยู่อาศัยในที่ดิน

สาธารณประโยชน์	 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินได้

ด�าเนนิการตามแผนปฏิบัตกิารบรหิารจดัการท่ีดินของรฐั	

กรณมีกีารบกุรกุท่ีดนิสาธารณประโยชน์	เพือ่แก้ไขปัญหา

ความยากจนซึ่งกรมท่ีดินได้ด�าเนินการมาตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	

๒๕๔๗	จนถึงปัจจุบัน	โดยการรงัวดัแบ่งแปลงทีด่นิ	เพือ่จดั

ให้แก่ประชาชนในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชน

เลิกใช้ร่วมกันและมีราษฎรเข้าครอบครองท�าประโยชน์

เต็มแปลงหรือบางส่วน	ในพื้นที่กว่า	๕๖	จังหวัดทั่วประเทศ 

เพื่อให้เป็นที่ดินท�ากินและที่อยู ่อาศัยแก่ผู ้ที่ไม่มีที่ดิน 

ท�ากินเป็นของตนเองหรือมีท่ีดินแต่ไม่เพียงพอ	 และ

ด�าเนินการจัดที่ดินตามสภาพเดิมที่ครอบครองอยู ่	

ครอบครวัละไม่เกนิ	๑๕	ไร่	พร้อมท้ังจดัท�าสาธารณปูโภค

ขั้นพื้นฐาน	 ได้แก่	 ถนน	 แหล่งน�้าเพื่อใช้ในการอุปโภค

บริโภคและการเกษตร	 และออกหนังสืออนุญาตให้ใช้

ประโยชน์ที่ดินของรัฐไว้เป็นหลักฐาน	ผลการด�าเนินงาน

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 จนถึงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 จ�านวน	

๘๐,๓๒๘	 แปลง	 ๖๖,๘๕๔	 ครัวเรือน	 เนื้อที่ประมาณ	

๓๐๖,๒๒๗	ไร่	ส�าหรับปี	๒๕๕๕	(๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๕)	

ด�าเนินการจัดสรรงบประมาณในการรังวัดวางผัง 

แบ่งแปลงแล้วจ�านวน	๗,๗๓๔	แปลง	

  ๓) การรังวดัออกหนงัสอืส�าคญัส�าหรบัทีห่ลวง

	 	 	 การออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง	 

เป็นมาตรการหนึ่งที่จะป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินมิให้ถูกบุกรุกหรือเสื่อมสภาพ	 อีกทั้งยัง

สามารถลดปัญหาการพิพาทโต้แย้งเกี่ยวกับแนวเขต

ระหว่างรัฐกับเอกชน	 ซึ่งไม่มีแนวเขตที่แน่นอนและยัง 

ไม่ได้มีการรังวัดท�าแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ

อีกจ�านวนมาก	กรมที่ดินได้เห็นความส�าคัญดังกล่าว	จึงจัด

ท�าโครงการรงัวดัและจดัท�าแผนทีเ่พือ่แสดงแนวเขตท่ีดิน

ของรฐัท�าให้ทีด่นิสาธารณประโยชน์ทีป่ระชาชนใช้ร่วมกัน 

มีเอกสารแสดงขอบเขตทีแ่น่นอน	หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

สามารถป้องกันมิให้ที่สาธารณประโยชน์ถูกบุกรุกได้	 

และลดปัญหาข้อพิพาทแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์

เริ่มการรังวัดมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๔๖๑	–	๒๕๕๕	สามารถ

ด�า เนินการออกหนังสือส� าคัญส�าหรับที่หลวงได ้	

๑๒๗,๑๐๗	แปลง	เนื้อที่	๘,๘๙๔,๕๘๗	ไร่	และได้น�าเข้า

ข้อมลูแผนทีร่ปูแปลงทีดิ่นของรฐัระบบดิจทิลั	เพือ่เตรยีม

ความพร้อมโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ	

 •  การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

	 	 นับแต่กรมท่ีดินได้ก่อก�าเนิดและเติบโตแขง็แรง

มาจนถงึวนันี	้ได้ก้าวผ่านปัญหาอปุสรรคนานปัการ	ท่ามกลาง

กระแสการเปลีย่นแปลงทีห่ลากหลายและรวดเรว็	พร้อม

แบกรับภารกิจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการที่ดิน	 เพื่อ

สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างความเชื่อมั่นของ

ประชาชนบนพื้นฐานของการด�ารงชีวิตที่ปกติสุข	 

กับระบบเศรษฐกิจของชาติและการตอบสนองต่อ

นโยบายแห่งรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม

  การด�าเนินงานยุค ส.ค.๑
	 	 การด�าเนนิงานเกีย่วกบัการออกหนงัสอืแสดง

สิทธิในที่ดินของกรมที่ดินได้ด�าเนินการมาต้ังแต่สมัย

รัชกาลที่	 ๕	 ซึ่งได้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการออก

หนังสือส�าคัญให้แก่ราษฎรจ�านวนหลายฉบับ	 เพือ่เปิด

โอกาสให้ราษฎรทีม่คีวามประสงค์ขอจับจองทีดิ่นของรฐั	 

ยื่นค�าขอต่อทางราชการ	 ซึ่งจะออกใบเหยียบย�่า	 หรือ	
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ตราจองให้แล้วแต่กรณี	 เมื่อผู้ขออนุญาตจับจองไว้ท�า

ประโยชน์แล้วจึงขอไปให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรับรอง 

การท�าประโยชน์ให้	 โดยออกเป็นแบบหมายเลข	 ๓	 

หรือ	ตราจองที่ตราว่า	“ได้ท�าประโยชน์แล้ว”	ให้

	 	 ต่อมาเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗	 ได้มีการตรา 

พระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่นิ	พ.ศ.	๒๔๙๗	ขึน้ 

สืบเนื่องมาจากแนวคิดว่ารัฐจะเป็นผู้พิจารณาก�าหนด

ที่ดินให้คนจับจอง	 และรัฐมีหน้าที่ช่วยแหลือในการ

สาธารณูปโภคสาธารณูปการบางประการ	 รวมท้ังจ�ากัด

การถอืครองท่ีดนิของบุคคลเพือ่ให้แต่ละคนมทีีดิ่นพออยู่

พอกินแล้ว	 เพื่อมิให้เป็นภัยกระทบกระเทือนต่อคนไทย	

โดยมาตรา	๕	แห่งพระราชบัญญัติฯ	ดังกล่าว	ก�าหนดให้

ผู ้ที่ครอบครองและท�าประโยชน์ในท่ีดินอยู ่ก่อนวันที่

ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือส�าคัญ

แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน	 แจ้งการครอบครองต่อนายอ�าเภอ

ท้องที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราช

บัญญัติน้ีใช้บังคับ	 และทางราชการจะมอบแบบการ 

ครอบครอง	(ส.ค.๑)	ให้ถือไว้เป็นหลกัฐาน	ต่อมาแบบแจ้ง

การครอบครองได้ใช้เป็นหลักฐานออกหนังสือแสดงสิทธิ

ในทีด่นิ	เช่น	หนงัสอืรบัรองการท�าประโยชน์และโฉนดทีด่นิ

 การด�าเนินงานยุค น.ส.๓ก

	 ภายหลงัจากท่ีมกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัใิห้

ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗	 และประมวล

กฎหมายที่ดิน	พ.ศ.	๒๔๙๗	ใช้บังคับแล้ว	ได้มีบทบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา	๒๗	ตรี	และมาตรา	๕๙	ทวิ	แห่ง

ประมวลกฎหมายท่ีดิน	 เพื่อช่วยเหลือผู้ตกค้างแจ้งการ

ครอบครอง	 นอกจากนั้น	 ยังได้มีการแก้ไขประมวล

กฎหมายที่ดินมาตรา	๕๘	ซึ่งเดิมเป็นเรื่องการเดินส�ารวจ

เพื่อออกโฉนดที่ดินทั้งต�าบลเพียงอย่างเดียว	 ให้เพ่ิมวิธี

การเดินส�ารวจเพื่อออกหนังสือรับรองการท�าประโยชน์

เข้าไว้ด้วย	เนื่องจากรัฐมีนโยบายที่จะเร่งรัดให้มีการออก

หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินของประชาชนให้แล้วเสร็จ 

ทัว่ประเทศโดยเรว็ทีส่ดุ	และงานนีไ้ด้เริม่ทดลองท�าตัง้แต่

ปี	พ.ศ.	๒๕๑๕	เป็นโครงการออกหนังสือรับรองการท�า

ประโยชน์	(น.ส.๓ก)	โดยใช้รปูถ่ายทางอากาศทัว่ประเทศ	

ผลของโครงการดงักล่าวท�าให้สามารถออกหนงัสอืรบัรอง

การท�าประโยชน์	(น.ส.๓ก)	ได้เป็นจ�านวนถึง	๗,๖๑๑,๙๙๕	

แปลง	 เนื้อที่	 ๔๘,๘๒๑,๘๔๖	 ไร่	 (ปีงบประมาณ	พ.ศ.

๒๕๑๕)

 การด�าเนินงานยุคโฉนดที่ดิน

	 นับต้ังแต่ได้มีการออกโฉนดที่ดินคร้ังแรกใน

ประเทศไทยมาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๔๔ (โฉนดที่ดินฉบับแรก

คือโฉนดที่ดินเลขที่ ๑ หน้าที่ ๑ เลขที่ดิน ๑๑๗ ระวาง 

๑๗ ต ๓ อ ต�าบลบ้านแป้ง อ�าเภอพระราชวงั แขวงเมอืง

กรงุเก่า เมอืงกรงุเก่า (จงัหวดัพระนครศรอียธุยา) ออกเมือ่

วนัที ่๑ ตลุาคม รตันโกสนิทรศกหนึ่งร้อยยี่สิบ มีพระนาม 

“สมเดจ็พระปรมนิทรมหาจฬุาลงกรณ์ ” ทรงถอืกรรมสทิธิ)์ 

และกรมท่ีดินได้มีการพัฒนาวิธีการรังวัดออกโฉนดที่ดิน

มาเป็นล�าดับเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน

ในการถือครองที่ดินให้เป็นหลักประกันที่มั่นคงทั้งด้าน

ชีวิตความเป็นอยู่	 หลักประกันทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม	ทั้งยังเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการที่ดิน

ของรัฐบาล	จึงได้เกดิโครงการพัฒนากรมทีดิ่นและเร่งรดั

การออกโฉนดทีดิ่นทัง้ประเทศ	ซ่ึงได้เริม่ด�าเนนิการปีแรก

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๒๘	โดยกรมทีดิ่นท�าหน้าทีเ่ป็น

ศูนย์ประสานงานระหว่างส่วนราชการภายนอกและ

ภายในกรมท่ีดิน	 ธนาคารโลกและส�านักความช่วยเหลือ

เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศออสเตรเลีย	หรือ	AIDAB	

(Australian	International	Development	Assistance	

Bureau)	

	 ผลการเดินส�ารวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ

พฒันากรมทีด่นิและเร่งรดัการออกโฉนดทีด่นิทัว่ประเทศ

ให้แล้วเสรจ็ภายใน	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๒๘	–	๒๕๔๗)	ได้ผลการ

ด�าเนินการรวมทั้งสิ้น	 ๙,๓๗๖,๐๙๐	 แปลง	 เนื้อที่	
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๕๒,๖๐๐,๒๗๗	ไร่	และกรมทีด่นิยงัได้มโีครงการเกีย่วกบั

การรงัวดัออกโฉนดทีด่นิต่อเนือ่งอกีหลายโครงการจนถงึ

ปัจจุบัน	

๓. การพัฒนาระบบงานบริการประชาชน

	 	 กรมที่ดินได้น�ารูปแบบการให้บริการใหม	่

วิธีการท�างานใหม่	 น�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการ

ป ฏิบั ติ ง าน 	 พัฒนาบุ คลากร ให ้ มี คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ	รวมทั้งเสริมสร้างจิตส�านึกในการบริการ

ยึดมั่นในคุณธรรม	 จริยธรรม	 ประพฤติปฏิบัติหน้าที่

ตามจรรยาบรรณของกรมที่ดิน	โดยการท�างานเชิงรุก	

เพื่อน�าไปสู่การบริการท่ีเป็นเลิศ	และประสบผลส�าเร็จ

ในการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน	

จากส�านักงาน	ก.พ.ร.	ประกอบด้วย	

 • การน�าระบบคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบมา

ช่วยในด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

  การพัฒนาระบบงานด้านทะเบียนที่ดินเพื่อ

ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและคาดหวังของ

ปริมาณเอกสารสิทธิ์ที่ดินทั่วประเทศ

ตั้งแต่เริ่มออกโฉนดที่ดินครั้งแรก (พ.ศ. ๒๔๔๔) 

ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ที่มา		:		รายงานปริมาณเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตั้งแต่ปี	

พ.ศ.	๒๔๔๔

ประชาชนท่ีต้องการได้รับการให้บริการด้วยความสะดวก	

รวดเร็ว	 และถูกต้อง	 กรมที่ดินจึงต้องยกระบบงาน

ทะเบียนท่ีดินจากการใช้ระบบเอกสารมาเป็นระบบ

คอมพวิเตอร์	โดยเริม่ด�าเนนิการน�าระบบคอมพวิเตอร์มา

ใช้ในการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม	เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๓	

มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในส�านักงานท่ีดิน

โดยเน้นระบบงานจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม	งานเก็บ

ข้อมูลด้านทะเบียนที่ดินและระบบสารสนเทศที่ดิน	เพื่อ

น�าไปใช้ในระบบงานรังวดัและท�าแผนที	่และต่อมาปี	พ.ศ.	

๒๕๔๘	กรมทีดิ่นได้พฒันาระบบสารสนเทศทีดิ่นเพือ่การ

บริหารจัดการระบบที่ ดินหรือเรียกว ่า	 “โครงการ

ต้นแบบ”	และบรูณาการระบบคอมพวิเตอร์ในส�านกังาน

ท่ีดินเต็มรูปแบบหรือเรียกว่า	 “โครงการเต็มรูปแบบ”	 

ในภาพรวมถึง	๒	โครงการ	มีลักษณะคล้ายกัน	คือ	เป็น

ระบบเครอืข่ายในลกัษณะศนูย์กลางและเชือ่มโยงเครอืข่าย

ไปยังส�านักงานที่ดินเป้าหมาย	 โดยที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

กลางจัดเก็บฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินและรูปแปลงที่ดิน	

โดยมีระบบโปรแกรมที่ใช้เป็นการเรียกใช้ข้อมูล	 ระบบ

โปรแกรมที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	 เช่น	
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การรับค�าขอ	 การพิมพ์สัญญา	 การตรวจสอบอายัด	 

การค้นหาสารบบที่ดิน	 ค�านวณการช�าระค่าธรรมเนียม	

และระบบโปรแกรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการและระบบ

สารสนเทศที่ดิน	 ปัจจุบันโครงการต้นแบบด�าเนินการใน

ส�านกังานทีด่นิจงัหวดัเชยีงใหม่และสาขาพร้าว	โครงการ

เต็มรูปแบบด�าเนินการ	 ส�านักงานที่ดินจังหวัดและสาขา	

จ�านวน	๕๒	ส�านักงาน	ในปัจจุบันส�านักงานที่ดินจังหวัด	

สาขา	ส่วนแยกทุกส�านักงาน	จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใน

การจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมทัง้โครงการเต็มรูปแบบ

และระบบอื่นๆ	 เพื่อให้บริการประชาชนให้สะดวกและ

รวดเร็วขึ้น

 • การรับค�าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ต่างส�านักงาน

	 	 โดยผู้ขอรับบริการทั้งสองฝ่ายต้องการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างส�านักงานในทุกประเภท

ยกเว้นประเภทที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมีการรังวัด	

เพื่อให้ผู้รับบริการท่ีไม่สามารถไปใช้บริการในส�านักงาน

ที่ดินที่ เป ็นท่ีตั้งของท่ีดินท่ีต ้องการจะท�านิติกรรม	

สามารถไปใช้ยืน่ค�าขอพร้อมกนั	ณ	ส�านกังานทีดิ่นแห่งใด

แห่งหนึ่งที่ผู้ขอรับบริการทั้งสองฝ่ายสะดวกที่จะไป	 เมื่อ

ส�านักงานที่ดินรับค�าขอตรวจสอบเอกสารและรับช�าระเงิน

เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 จะส่งเรื่องให้ส�านักงานที่ดินซึ่ง 

ทีด่นิตัง้อยู	่เมือ่พนกังานเจ้าหน้าทีผู่จ้ดทะเบยีนตรวจสอบ

ค�าขอและเอกสารต่างๆ	แล้ว	ไม่มีเหตุขดัข้องกจ็ะด�าเนนิการ

จดทะเบียนฯ	 เสร็จแล้วส่งเอกสารหลักฐานพร้อมท้ัง

เอกสารสิทธิ์คืนให้กับส�านักงานที่ดินที่รับค�าขอเพื่อแจก

ให้กับผู้ขอต่อไป	 เพื่อเป็นการประหยัดเวลา	 ประหยัด 

ค่าใช้จ่าย	เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ขอ

 • การรับค�าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ล่วงหน้า

	 	 โดยผู้ขอทั้งสองฝ่าย	ที่มีความประสงค์จะจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	 โดยมีก�าหนดเวลาว่าจะต้อง

ให้แล้วเสร็จภายในเวลาใดเวลาหนึ่ง	หรือผู้ขอที่ไม่มีเวลา

ว่างในการไปติดต่อกับส�านักงานที่ดิน	 สามารถที่จะส่ง

เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะไปด�าเนินการซื้อ	ขาย	

ให้จ�านองฯ	 ไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

ว่าครบถ้วนหรือไม่	 เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วนัดหมายให้

มาด�าเนินการจดทะเบียนในวันที่ผู ้ขอพร้อม	 เป็น

ประโยชน์ส�าหรับผู้ขอที่ไม่มีเวลา	 ท�าให้สะดวก	 รวดเร็ว	

เป็นที่พึงพอใจของประชาชน

 • การรับค�าขอทราบราคาประเมินต ่าง

ส�านักงาน

	 	 โดยผู ้ขอทราบราคาประเมินสามารถขอ

หนังสือรับรองราคาประเมินได ้ทุกส�านักงานที่ดิน 

ทั่วประเทศโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการไป	 

ณ	 ส�านักงานท่ีดินท่ีดินนั้นต้ังอยู่	 เป็นการบ�าบัดทุกข	์

บ�ารุงสุข	ให้แก่ผู้ขอรับบริการโดยตรง

 • การรับช�าระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมด้วยบัตรธุรกิจกสิกรไทย และธนาคาร 

กรุงไทย (K – Corparat Card)

	 	 เป็นการเปิดใช้บริการการช�าระเงินเพิ่มเติม

ให้กับกรมที่ดินอีกทางหนึ่ง	 เมื่อผู ้ขอมาจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมในรูปแบบการใช้บัตรธุรกิจ	 (Debit	

Card)	 ของธนาคารกสิกรไทย	 ผ่าน	 ๓	 ช่องทาง	 คือ	

ระบบ	 Internet/ATM	 ในรูปแบบควรใช้บัตรธุรกิจ	

(Debit	 Card)	 ของธนาคารกสิกรไทย	 เพื่อให้ผู ้ใช้

บริการไม่ต้องพกเงินสดในการท�าธุรกรรมอีกต่อไป	 

ไม่เส่ียงต่อการสูญหาย	ถกูโจรกรรม	ประหยดัเวลาในการ

เดินทางไปท�าธรุกรรมต่างๆ	ทีธ่นาคาร	 ไม่ว่าจะเป็นการ

ออกแคชเชียร์เช็ค	 ถอนเงิน	 หรือโอน	 เพ่ือไปช�าระ 

ค่าธรรมเนียมให้กับกรมที่ดินและมีความปลอดภัย 

ต ่อชีวิตและทรัพย ์สิน	 และกรมที่ดินไม ่ต ้องเสีย 

ค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารกสิกรไทย	จึงถือเป็นนวัตกรรม 

ใหม่เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน
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	 	 เพื่อเป็นการขยายผลการพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการประชาชนท่ีได้รับรางวัลจากส�านักงาน	

ก.พ.ร.	 กรมที่ดิน	 ได้เปิดให้บริการผ่านทางธนาคาร

กรุงไทยอีก	 ๒	 ช่องทาง	 คือ	 ระบบ	 Internet/ATM	 

ของธนาคารกรุงไทย	รวมเป็น	๕	ช่องทางในพื้นที่	๕๒	

แห่ง	 ๑๓	 จังหวัด	 ในเขตกรุงเทพมหานครและสาขา	

ปริมณฑล	และอนุมัติให้ส�านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา	

๑๕	 แห่ง	 ในพื้นที่ 	 ๘	 จังหวัด	 ให้บริการรับช�าระ 

ค่าธรรมเนียมธนาคารกสิกรไทยในวันที่	๑๕	สิงหาคม	

๒๕๕๕	ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา	และสาขาบางปะกง	

สาขาพนมสารคาม	 จังหวัดชลบุรีและสาขาสัตหีบ	

จังหวัดประจวบครีขีนัธ์และสาขาปราณบรุ	ีจงัหวดัสงขลา

และสาขาหาดใหญ่	 ส่วนแยกคอหงส์	 ส่วนแยกควนลัง	

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จังหวัดระยองและสาขาบ้านฉาง	

สาขาปลวกแดง	จังหวัดอุดรธานี	จังหวัดมหาสารคาม

 • การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน

	 	 กรมที่ดินได้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

ที่ดิน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗	 มาตรา	 ๗๑	 วรรคสอง	 “ในกรณีที่

ส�านักงานที่ดินจังหวัดหรือส�านักงานที่ดินสาขาได้น�า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแล้ว	 ให้เจ้าพนักงานที่ดิน

เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส�าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่ส�านักงานท่ีดิน

จังหวัดหรือส�านักงานที่ดินสาขาอื่นได้ด้วย	 เว้นแต่การ 

จดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมีการรังวัด	

	 	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี

ประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา”

	 	 เพือ่รองรบัการให้บรกิารประชาชนทัง้ในด้าน

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	 เพื่ออ�านวยความ

สะดวกโดยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ	 มาใช้ใน

การบริการ	 เช่น	 การให้บริการ	 จดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินข้ามพื้นที่หรือข้ามส�านักงาน	 

(Online)	ในอนาคต	ซ่ึงขณะนีส้�านกังานทีดิ่นอยูร่ะหว่าง

การด�าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน	 

หากโครงการแล้วเสร็จ	 จะสามารถจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรม	(Online)	ได้ทุกส�านักงาน	

 • นวัตกรรมการให้บริการ : รางวัลคุณภาพ

การให้บริการประชาชน

	 	 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ  ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 

ได้ก�าหนดแนวทางในการปรับปรุงงานของรัฐให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยให้ส่วนบริหารราชการเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน	 การบริหารราชการอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ	

การพฒันาคณุภาพการให้บรกิาร	การอ�านวยความสะดวก 

ในการบริการ	และปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
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	 	 ส�านักงาน	ก.พ.ร.	 จึงได้สนับสนุนให้ทุกส่วน

ราชการด�าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	และมกีารตดิตาม

ประเมินผลการด�าเนินงาน	โดยคณะอนุกรรมการพัฒนา

ระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

เพือ่อ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน	(อ.ก.พ.ร.)	เพื่อมอบ	“รางวัลคุณภาพการให้

บริการประชาชน”	 แก่ส่วนราชการที่สามารถพัฒนา

คุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด

	 	 ผลการด�าเนินการปรับปรุงการบริการ

ประชาชนในด้านต่างๆ	 ที่ท�าให้กรมที่ดินได้รับรางวัล	

ประเภท	 “คุณภาพการให้บริการประชาชน”	 มาทุกปี	 

นับตั้งแต่ส�านักงาน	ก.พ.ร.	จัดให้มีรางวัลคุณภาพการให้

บริการประชาชน	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	–	พ.ศ.	๒๕๕๔	

ดังนี้

  พ.ศ. ๒๕๔๖	 ได ้รับรางวัลประเภทราย

กระบวนงาน “ระดับดีเด่น”	ได้แก่	กระบวนงานจ�านอง

เป ็นประกัน	 ของส�านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่	

ส�านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา	 ส�านักงานที่ดินจังหวัด

ระยอง

  พ.ศ. ๒๕๔๗	 ได ้รับรางวัลประเภทราย

กระบวนงาน “ระดับดีเด่น”	ได้แก่	กระบวนงานไถ่ถอน

จากจ�านอง	ของส�านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย

  พ.ศ. ๒๕๔๘	 ได้รบัรางวลัประเภทภาพรวม

กระบวนงาน “ระดบัชมเชย”	ได้แก่	กระบวนงานไถ่ถอน

จากจ�านอง	ของส�านักงานที่ดินทั่วประเทศ

  พ.ศ. ๒๕๔๙	 -	 ได้รับรางวัลประเภทราย

กระบวนงาน “ระดับดีเด่น”	 ได้แก่	 กระบวนงานขาย	

ของส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

	 	 	 	 -	 ได้รับรางวัลประเภทราย

กระบวนงาน “ระดับชมเชย”	ได้แก่	กระบวนงานขาย	ของ

ส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	สาขาบึงกุ่ม

	 	 	 	 -	 ได้รบัรางวลัประเภทภาพรวม

กระบวนงาน “ระดับดีเด่น”	ได้แก่	กระบวนงานจ�านอง

เป็นประกัน	ของส�านักงานที่ดินทั่วประเทศ

  พ.ศ. ๒๕๕๐	 -	 ได้รับรางวัลประเภทราย

กระบวนงาน “ระดับชมเชย”	ได้แก่	กระบวนงานประเมนิ

ราคาที่ดิน	ของส�านักงานที่ดินจังหวัดล�าพูน

	 	 	 	 -	 ได้รบัรางวลัประเภทภาพรวม

กระบวนงาน “ระดับชมเชย”	 ได้แก่	 กระบวนงานขาย	

ของส�านักงานที่ดินทั่วประเทศ

  พ.ศ. ๒๕๕๑	 -	ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ป ร ะ เ ภท

นวัตกรรมการให้บริการ “ระดับชมเชย”	ได้แก่	การให้

ข้อมลูราคาประเมนิทีด่นิรายแปลงด้วยสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	

ของส�านักงานที่ดินจังหวัดล�าปาง

	 	 	 	 -	ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ป ร ะ เ ภท

กระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ 

“ระดับดีเด่น” ได้แก่	 การรังวัดสอบเขต	แบ่งแยก	รวม

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

	 	 	 	 -	ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ป ร ะ เ ภท

กระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ 

“ระดับชมเชย”	 ได้แก่	 การออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน 

เฉพาะราย

  พ.ศ. ๒๕๕๒	 -	ได้รับรางวัลประเภทราย

กระบวนงาน “ระดับดีเด่น”	ได้แก่	ค�าขอราคาประเมิน	

(รายแปลง)	 ของส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	 

สาขาประเวศ

	 	 	 	 -	ได้รับรางวัลประเภทราย

กระบวนงาน “ระดับดีเด่น”	 ได้แก่	จ�านองเป็นประกัน	

ของส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	สาขาบางขุนเทียน
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	 	 	 	 -	ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ป ร ะ เ ภท
นวัตกรรมการให้บรกิาร “ระดบัดเีด่น”	ได้แก่	การตรวจ
สอบหลักทรัพย์	ของส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
	 	 	 	 -	ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ป ร ะ เ ภท
กระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ 
“ระดับดีเด่น”	 ได้แก่	 การขอถอนสภาพที่ดินสาธารณ-
สมบัติของแผ่นดินเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ใน
ราชการของส�านักจัดการที่ดินของรัฐ
  พ.ศ. ๒๕๕๓	 -	ได้รับรางวัลประเภทราย
กระบวนงาน “ระดับดีเด่น”	ได้แก่	การจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิรรมประเภทมรดกใบแทน	และงานโรงเรอืน	ของ
ส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	สาขาบางขุนเทียน
	 	 	 	 -	ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ป ร ะ เ ภท
กระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ 
“ระดับดีเด่น”	ได้แก่	การขออนญุาตใช้ประโยชน์ในทีด่นิ
ของรัฐ	มาตรา	๙	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
	 	 	 	 -		ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ป ร ะ เ ภท
นวัตกรรมการให้บริการ “ระดับดีเด่น”	ได้แก่	
	 	 	 	 	 ๑)	ก า ร ช� า ร ะ เ งิ น ค ่ า
ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้วยบัตรธุรกิจ
กสิกรไทย	(K-Corporate	Payment	Card)	และ
	 	 	 	 	 ๒)	การส ่งข ้อมูลผ ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการออกโฉนดท่ีดินโดยวิธีการเดิน
ส�ารวจ	 ของศูนย์อ�านวยการเดินส�ารวจออกโฉนดที่ดิน	
จังหวัดนครพนม	-	มุกดาหาร
  รายงานการศกึษาวจิยัของธนาคารโลกเกีย่วกบั
การจัดอันดับความยาก	 –	 ง่าย	 ในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจของประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	โดยมีตัวชี้วัด	๑๐	ด้าน	
ปรากฏว่าในปี	 ๒๕๕๓	 เฉพาะด้านการจดทะเบียน
ทรพัย์สนิ	ซึง่กรมทีด่นิเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ	ได้รบัการ
จัดอันดับที่	๖	จาก	๑๘๓	ประเทศ	ส่วนในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	
ได้รบัการจัดอันดบัท่ี	๑๙	จาก	๑๘๓	ประเทศ	โดยประเมนิ
จากขัน้ตอนการท�างาน	ระยะเวลาทีใ่ช้	และค่าใช้จ่าย

	 	 ส�าหรับปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ส�านักในส่วนกลาง
ของกรมท่ีดินได้รับรางวลัคณุภาพการให้บริการ	ประเภท
นวัตกรรมการให้บริการ ๒ รางวัล	คือ
	 	 (๑)		รางวลัดเีด่น : กระบวนงานการให้บริการ
ประชาชนค้นหาต�าแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบ 
ภมูสิารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	 เสนอโดยส�านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 	 	 เป็นกระบวนงานทีบ่รกิารให้แก่ผูม้คีวาม
ประสงค์จะค้นหาต�าแหน่งทีต่ัง้แปลงทีด่นิของตน	ว่าทีด่นิ
ต้ังอยู ่บริเวณใด	 จะเดินทางไปยังที่ดินแปลงดังกล่าว 
ได้อย่างไร	 สภาพแวดล้อมของแปลงที่ดินเป็นอย่างไร	 
การค้นหาแปลงท่ีดินได้ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต 
ร่วมกับ	Google Map	ที่	 “dolwms.dol.go.th”	โดย 
ไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่	 เป็นการบริการตลอด	 ๒๔	
ชั่วโมง	ในพื้นที่	๒๓	จังหวัด	๔๖	ส�านักงานที่ดิน	มีแปลง
ที่ดินจ�านวน	๖	ล้านแปลง	
	 	 (๒)		รางวัลชมเชย : กระบวนงานการน�า
ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม KPI มาประเมิน ผลงาน
และสมรรถนะเจ้าหน้าที่เดินส�ารวจออกโฉนดที่ดิน  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน	 เสนอโดย
ส�านักมาตรฐานการออกหนังสือส�าคัญ
	 	 	 	 เป็นกระบวนงานที่สร้างตัวชี้วัดที่เป็น
มาตรฐานและเป็นรูปธรรม	ส�าหรับเจ้าหน้าที่เดินส�ารวจ
ออกโฉนดที่ดิน	ประกอบด้วย	๑๕	ตวัชีว้ดั	ซึง่เป็นผลมา
จากการปฏบิติังานของเจ้าหน้าทีท่กุส่วนในการปฏบิตังิาน
แต่ละขั้นตอนแล ้วน�าข ้อมูลมาบันทึกลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม SUR๓๒	 มีการก�าหนด
คะแนนและเกณฑ์การวัดเพ่ือการประเมินผล	 การนับ
เวลาแห่งผลส�าเร็จของแต่ละช่วงงาน	รวมถึงปริมาณงาน
ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละคร้ังมาเป็นสถติิ	ท�าการส่งข้อมลูผลการ
ปฏิบัติงานผ่านทาง	 Internet	 แล้วประมวลผลโดยใช้
โปรแกรม KPI	 ในทุกสิ้นเดือนๆ	ละ	๑	ครั้ง	 จะได้สถิต ิ
ผลการปฏิบัติงาน	 และสมรรถนะแสดงในรูปของตาราง
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เปรียบเทียบ	ท�าให้เห็นสมรรถนะของแต่ละศูนย์/บุคคล

อย่างละเอียด	 สามารถอธิบายในเชิงสถิติได้	 นอกจากนี้

โปรแกรม	KPI	และโปรแกรม	SUR๓๒	ท�าให้เจ้าของทีด่นิ

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างละเอียด	 ในระดับชื่อ	

อายุ	ที่อยู่	บัตรประจ�าตัวประชาชน	ทะเบียนบ้าน	โฉนด

ทีด่นิ	หลกัฐานเดมิ	การท�าประโยชน์ฯ	รวมถงึการวางแผน

ก�าหนดวันแจกโฉนดที่ดินได้ล่วงหน้า

	 	 นอกจากนี	้ส�านกังานทีด่นิในส่วนภมูภิาคยงั

ได้รับรางวัล	ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ๒ รางวัล 

คือ

  (๑) รางวัลดีเด่น : กระบวนงานยกระดับ

การท�างานสู่การบริการที่เป็นเลิศ เสนอโดยส�านักงาน

ที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ

	 	 	 	 เป็นการพฒันาโปรแกรม	Land Office 

Forms	เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท�างาน

ของส�านกังานทีด่นิ	เช่น	การจดัพมิพ์ด้านต่างๆ	แบบพิมพ์

เดมิ	๑๒๐	แบบ	พฒันาเพิ่มเป็น	๑,๙๕๐	แบบ	ครอบคลมุ

งานนิติกรรมทุกประเภท	 และสามารถคิดค่าธรรมเนียม

ภาษีและอากรได้ภายใน	 ๑	 นาที	 นอกจากนี้ยังได้สร้าง

โปรแกรมขึ้นมาใช้งานอีกจ�านวน	 ๗	 โปรแกรม	 ได้แก่	 

๑.	 โปรแกรมกันเขตเพื่อคิดค่าธรรมเนียมและภาษีอากร	

๒.	 โปรแกรมตัวอย่างหนังสือมอบอ�านาจ	 ๓.	 โปรแกรม

งบใบสัง่ค่าธรรมเนยีมและภาษอีากร	๔.	โปรแกรมรายงาน

งบเดือน	 (บทด.	 ๗๒,	 ๗๓)	 ๕.	 โปรแกรมควบคุมงาน

ระหว่างด�าเนินการของส�านักงานที่ดิน	 ๖.	 โปรแกรม 

จัดท�าบัญชีของหน่วยงานย่อย	และ	๗.	โปรแกรมการท�า

บัญชีเงินมัดจ�า	(บทด.	๕๙)

  (๒) รางวัลชมเชย : กระบวนงานการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเชื่อมฐาน

ข้อมูลบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ 

(Smart Card) เสนอโดยส�านกังานทีด่นิจังหวดัสงิห์บรุี

	 	 	 	ส�านักงานท่ีดินจังหวัดสิงห์บุรีได้เห็น

ความส�าคัญของบัตรประจ�าตัวประชาชน	(Smart	Card)	

ที่บรรจุข้อมูลส่วนบุคคลไว้	และมีความคิดที่จะน�าข้อมูล

ในบัตรประจ�าตัวประชาชนมาพัฒนาคุณภาพการให้

บริการประชาชน	 โดยการดึงข้อมูลในบัตรฯ	 มาพิมพ์ลง

ในแบบค�าขออัตโนมัติ	 จึงได้ติดต่อกับสถาบันวิจัยและ 

ให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาความ

เป็นไปได้	 และพัฒนาระบบต้นแบบการประยุกต์ใช้บัตร

ประจ�าตัวประชาชนมาติดต้ังในระบบคอมพิวเตอร์ของ

ส�านักงานที่ดิน	 เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการ 

จดทะเบียน	 และด้านการเงิน	 ได้แก่	 ค�าขอตรวจสอบ

กรรมสิทธิ์ที่ดิน	ค�าขอถ่ายเอกสาร	ค�าขอแก้ชื่อตัว	-	ชื่อสกุล 

ค�าขอแบบรบัเงนิมดัจ�ารงัวดัทีเ่หลอืคนื	วธิกีารปฏบัิต	ิคือ	

เจ้าหน้าทีส่อบสวนสทิธ	ิน�าบตัรประจ�าตัวประชาชนแบบ

อเนกประสงค์	 (Smart	Card)	เสียบเข้ากับอุปกรณ์อ่าน

บัตร	(Card	reader)	ข้อมูลบุคคลผู้ยื่น	ค�าขอจะปรากฏ

ในจอคอมพิวเตอร์ภายใน	๑	นาที	คอมพิวเตอร์จะบันทึก

ข้อมูลลงในโปรแกรม	แล้วเลือกแบบค�าขอ	หากมีข้อมูล

ที่ต้องเพิ่มเติมก็ให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลแล้วสั่งพิมพ์

ค�าร้อง	 (ค�าขอ)	 เพื่อให้ผู้ขอลงลายมือชื่อในแบบค�าร้อง	

(ค�าขอ)	อันเป็นการบริการที่สะดวกรวดเร็ว

	 	 	 	จะเห็นได้ว่า	 การขับเคลื่อนภารกิจของ

กรมท่ีดินนัน้ร้อยปีท่ีผ่านมา	กรมท่ีดินได้พัฒนาระบบงาน	

ระบบสารสนเทศที่ดิน	 รวมทั้งการน�านวัตกรรมใหม่ๆ	 

มาใช้ในการบริหารจัดการในการบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 

แก่ประชาชน	ท่ามกลางบริบทของการเปล่ียนแปลงอย่าง

เป็นรูปธรรม	เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์กรมที่ดิน	“เป็นศูนย์

ข้อมลูทีดิ่นและแผนทีแ่ห่งชาติ สู่การบริการทีเ่ป็นเลศิ” 

ให้จงได้



๑ ทศวรรษ ปภ. จากอดีตถึงปัจจุบัน.... 
สู่การจัดการภัยพิบัติเชิงรุก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทย 
	 	 ในอดตีประเทศไทยจดัอยูใ่นกลุม่ประเทศทีไ่ม่ต้องเผชญิภยัพบิติัรนุแรงเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ๆ	ในภมูภิาค
เดียวกัน	โดยส่วนใหญ่มักเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในลักษณะที่เป็นภัยตามฤดูกาล	มีขอบเขตจ�ากัด	ไม่รุนแรง	อยู่ใน
ภาวะทีชุ่มชนสามารถควบคมุและจดัการเองได้	แต่ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะ	อากาศโลกในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมา	 ส่งผลให้สถานการณ์ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย	ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดจากการ 
กระท�าของมนุษย์มีขนาดใหญ่	มีแนวโน้มทวีความรุนแรง	และมีความถี่	ในการเกิดบ่อยครั้ง	อีกทั้งยังมีรูปแบบที่หลากหลาย 
สลับซับซ้อนมากข้ึนจนยากต่อการคาดการณ์สถานการณ์	 ภัยพิบัติ	 ส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างมหาศาล	 อีกทั้งห้วงระยะเวลาในการเกิดภัยพิบัติยังไม่เป็นไปตามฤดูกาล	ส่งผลให้การบริหารจัดการ
ภัยพิบัติรูปแบบเดิมไม่สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรง	ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น
	 	 ปัจจยัส�าคญัทีเ่ป็นตวัเร่งให้สถานการณ์ภยัพบิตัขิองประเทศไทยมแีนวโน้มรนุแรงเพิม่มากขึน้	ได้แก่	การพฒันา
ประเทศอย่างรวดเร็ว	 แต่ขาดการวางแผนงานที่เป็นระบบและขาดความเชื่อมโยงในทุกมิติ	 มุ่งพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเพียงด้านเดียว	 โดยมิได้วางแผนรองรับผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดจากการพัฒนาประเทศ	ประกอบกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย	 การตัดไม้ท�าลายป่า	 ส่งผลให้ระบบนิเวศวิทยาขาดความสมดุล	 การใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม	 การขยายตัวของสังคมเมือง	 การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม	 การคมนาคมขนส่ง	 ตลอดจน 
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	ปรากฎการณ์เอลนโิญ	ลานญิา	ท�าให้อณุหภมูผิวิโลกเพิม่สงูขึน้เฉลีย่	๒	–	๔	องศาเซลเซยีส	
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอย่างผิดปกติ	 ท�าให้ยาก
ต่อการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภยั	โดยเฉพาะภยัพบิตัทิีม่สีาเหตจุากน�า้และลมเกดิบ่อยครัง้และรนุแรงมากขึน้	
ทั้งอุทกภัย	 วาตภัย	 ดินโคลนถล่ม	 และภัยแล้ง	 โดยฤดูฝนมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น	ท�าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
และอุทกภัยที่รุนแรง	 พื้นที่ที่ไม่เคยประสบภัยน�้าท่วมก็กลับได้รับผลกระทบ	 ขณะที่พื้นที่ที่เกิดน�้าท่วมซ�้าซากก็ได้รับ
ผลกระทบอย่างหนักและมีระยะเวลาในการเกิดภัยที่ยาวนานมากขึ้น	 ส่วนฤดูร้อน	 เกิดสถานการณ์ภัยแล้งที่ขยาย 
วงกว้างและครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่วประเทศ	 สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล 
จนมิอาจประเมินค่าได้	
	 	 กล่าวได้ว่า	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติท่ีเกิดจากการกระท�าของมนุษย์ถือเป็นภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ที่ประเทศไทยต้องเผชิญโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้	 การบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ	 จึงนับเป็น
กลไกส�าคัญในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ	ความรุนแรง	และความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติ

 วิวัฒนาการการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย
		 ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจ 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัโดยตรง	ภารกจิดงักล่าวกระจายอยู่ในความรับผดิชอบของหลายหน่วยงาน	อาทิ	
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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาต	ิ 
กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	กรมการปกครอง	กระทรวง
มหาดไทย	กองสงเคราะห์ผูป้ระสบภัย	กรมประชาสงเคราะห์		
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	 การด�าเนินงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของประเทศในระยะแรก
มุง่เน้น	“บรรเทาและปฏบัิตกิาร”	และ	“การฟ้ืนฟภูายหลงั
เกิดภัย” เป็นหลัก	 ซึ่งเป็นขั้นตอนการด�าเนินงานใน 
ขณะเกิดภัยและภายหลังภัยสิ้นสุด	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น 
แก่ผู้ประสบภัย	 โดยมิได้ให้ความส�าคัญกับการก�าหนด
มาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบ
จากภัยพิบัติอย่างยั่งยืนในระยะยาว	
	 จากการปฏิรูประบบราชการตามพระราช
บัญญัติปรับปรุง	กระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	ได้
จัดตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 กระทรวง
มหาดไทย	 มีภารกิจหลักในการด�าเนินการป้องกัน	
บรรเทา	ฟ้ืนฟสูาธารณภยัและอบุตัภิยั	โดยด�าเนนิงานใน
รูปแบบการบูรณาการและประสานการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ทั้งการวางนโยบาย	
การก�าหนดมาตรการ	 การพัฒนาระบบเตือนภัย	 และ
บรรเทาสาธารณภัย	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการ
สร ้างเครือข ่ายป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 
การสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการอ�านวยการ
และประสานการปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัยกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายสงูสดุ	
คอื	การท�าให้ประชาชนชาวไทย มคีวามปลอดภยั ในชวีติ
และทรพัย์สนิ และมแีนวทางการป้องกนัและบรรเทาทีม่ี
มาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
		 	 ท่ามกลางบรบิทความเปลีย่นแปลงทางสงัคม
ปัจจุบัน	ท�าให้แนวโน้มภัยพิบัติของประเทศไทย	มีความ
รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น	 กระทรวงมหาดไทย	 โดย 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย	ได้ปรับเปล่ียนแนวคดิ 
ในการบรหิารจดัการภัยพบัิตยิคุใหม่ว่า	“สาธารณภยัเป็น

เรื่องที่สามารถเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันและลด
ความเสียหายได้” พร้อมปรับยุทธศาสตร์การบริหาร
จดัการภยัพบิตัขิองประเทศ	โดยให้ความส�าคญักบั	“การ
ลดผลกระทบและเตรยีมความพร้อม”	ในช่วงก่อนเกดิภยั
พิบัติ	 ควบคู่กับการจัดการภาวะฉุกเฉินในขณะเกิดภัย	
รวมถึงการฟื้นฟูบูรณะภายหลังภัยพิบัติสิ้นสุด	
	 อย่างไรกต็าม	การบรหิารจดัการสาธารณภยัของ
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	ในระยะแรก	ยงัไม่มี
กฎหมายรองรับที่ครอบคลุมในทุกประเด็น	 ขาดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ	 ไม่มีผู ้รับผิดชอบ	 ที่ชัดเจน	 การ
อ�านวยการและการสั่งการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 
ส่งผลให้การประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	
กระทรวงมหาดไทย	 โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	 จึงได้ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการสาธารณภัย	 และตราพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 โดยมีผล
บังคับใช้มาตั้งแต่วันที่	๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๐	เป็นต้นมา	
ส�าหรับใช ้เป ็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการ
สาธารณภัยของประเทศที่หน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง
ต้องยดึเป็นแนวทางส�าคญัในการด�าเนนิงาน	โดยพระราช
บัญญัติดังกล่าว	 ได้ก�าหนดให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	 (ปภ.)	 เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการ
ด�าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประเทศ	 มีหน้าที่ในการจัดท�าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 รวมถึงมีการระบุบทบาท
หน้าทีข่องหน่วยงาน	ทีเ่กีย่วข้องอย่างเป็นรปูธรรม	ทัง้ใน
ระดับนโยบาย	 ระดับอ�านวยการ	 และระดับปฏิบัติการ	
ส่งผลให้หน่วยงาน	 ทุกระดับมีบทบาทภารกิจในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างชัดเจน	โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มหีน้าท่ีด�าเนนิการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัในระดับพ้ืนท่ี	ท้ังยงัได้ก�าหนดให้
มผีูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ในแต่ละระดบัอย่างชดัเจนตัง้แต่
ระดับท้องถ่ินถึงระดับชาติ	 ก่อให้เกิดเอกภาพในการ
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บรหิารจดัการสาธารณภยั	ผูป้ระสบภยัได้รบัความช่วยเหลอื 
อย่างรวดเร็ว	 ทั่วถึงและเป็นธรรม	 บรรลุเป้าหมาย 
ในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัย

นวัตกรรมการบริหารจัดการสาธารณภัย
	 นอกเหนือจากแนวทางการบริหารจัดการ
สาธารณภัยภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	พ.ศ.	๒๕๕๐	ซึ่งเป็นกฎหมายหลักด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศแล้ว	
กระทรวงมหาดไทย	 โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	 ได้น�าแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัต ิ
เชิงรุก	(Proactive	Approach)	ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการ
บริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ	เพื่อพัฒนากลไก
และศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
โดยแนวคิดดงักล่าวเป็นการปฏบัิตกิารทีค่รอบคลมุวงจร	
การบรหิารจัดการภยัพบัิต	ิมุง่เน้นการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่
ลดผลกระทบและเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ	
ควบคูก่บัการจดัการภาวะฉุกเฉินในระหว่างเกดิภยั	รวมถงึ 
การฟื้นฟูบูรณะภายหลังเกิดภัยพิบัติ	 ทั้งนี้	 กลไกการ
บริหารจัดการภัยพิบัติภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติเชิงรุก	(Proactive	Approach)	ประกอบด้วย
 8  การจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ แผนแม่บทการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่
	 กลไกส�าคัญหนึ่งท่ีช่วยขับเคลื่อนให้การบริหาร
จัดการสาธารณภัยของประเทศไทย	 ภายใต้พระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ	 คือ	
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	ดังนั้น	
กระทรวงมหาดไทย	 โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	 จึงได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท�า	
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 พ.ศ.
๒๕๕๓	–	๒๕๕๗	ส�าหรับใช้เป็นแผนหลักในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ	 และเป็นกรอบให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนต้ังแต่ระดับท้องถ่ินถึงระดับ
ประเทศใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ซึ่งมีขอบเขต
การปฏบิัติงาน	ที่ครอบคลุมสาธารณภัย	๑๘	ประเภทภัย	
ประกอบด้วย	ภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระท�า
ของมนุษย์	๑๔	ประเภทภัย	ประกอบด้วย	อุทกภัยและ
ดินโคลนถล่ม	พายุหมุนเขตร้อน	ภัยแล้ง	ภัยหนาว	ไฟป่า
และหมอกควัน	แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม	คลื่นสึนามิ	
โรคระบาดในมนุษย์	 โรค	 แมลง	 สัตว์	 ศัตรูพืชระบาด	 
โรคระบาดสตัว์และสตัว์น�า้	ภยัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ	
อคัคภียั	สารเคมแีละวตัถอุนัตราย	อบุตัเิหตทุางถนน	และ
ภัยด้านความมั่นคง	๔	ประเภทภัย	ประกอบด้วย	ภัยจาก
การก่อวินาศกรรม	 ภัยจากทุ่นระเบิดกับระเบิด	 ภัยทาง
อากาศ	และภยัจากการชมุนมุประท้วงและก่อการจลาจล	
มีการก�าหนดโครงสร้างองค์กร	 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน	 
รวมถงึก�าหนดผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ตามระดบัความรุนแรง
ของสาธารณภัยใน	๔	ระดับ	ส่งผลให้การบริหารจัดการ
สาธารณภัยของประเทศไทยมีเอกภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน	 ท�าให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว	 และเป็นการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยของประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล	
	 นอกจากการขับเคล่ือนการด�าเนินงานตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 พ.ศ.	
๒๕๕๓	 –	 ๒๕๕๗	 แล้ว	 กระทรวงมหาดไทย	 โดยกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ยังได้ให้ความส�าคัญกับ
การจดัท�าแผนแม่บทการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ประเภทต่างๆ	อาทิ	แผนแม่บทการป้องกันและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากอทุกภยั	วาตภยั	และโคลนถล่ม	
(ระยะ	๕	ปี)	แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่น
สึนามิ	พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๕๖	แผนปฏิบัติการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 -	
๒๕๖๒	และแผนแม่บทพฒันาความปลอดภยัด้านอคัคภียั
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แห่งชาติ	 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการเตรียมการป้องกัน	 การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน	และจัดการภายหลังภัยพิบัติสิ้นสุด	
	 นอกจากนี	้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ได้เร ่งจัดท�าแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ในทุกระดับ	 
ซึง่แผนฯ	ดงักล่าวมุง่เน้นการบรหิารจดัการภยัพิบติัท่ีเป็น
ระบบและเชื่อมโยงในทุกกระบวนการ	 โดยบูรณาการ	
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียม
ความพร้อมและประสานการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	 
รวมถงึได้มกีารระบขุัน้ตอนการด�าเนนิงานและหน่วยงาน 
รบัผิดชอบทีชั่ดเจน	ครอบคลมุการด�าเนนิงานในทกุขัน้ตอน 
ของวงจรภัยพิบัติ	 ทั้งแผนการเตรียมความพร้อมก่อน 
เกดิเหต	ุแผนเผชญิเหตใุนขณะเกดิภยั	และแผนปฏบิติัการ
ภายหลังภัยสิ้นสุด	 โดยให้ความส�าคัญและเน้นหนัก 
การด�าเนินงานใน	 ๔	 มิติหลัก	 ได้แก่	 การแจ้งเตือนภัย	 
การอพยพผู้ประสบภัย	 การเผชิญเหตุ	 และการบริหาร
จัดการศูนย์พักพิง	 นอกจากนี้	 ยังได้น�าระบบบัญชาการ
เหตุการณ์	(ICS)	มาใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหาร
จดัการสาธารณภยั	ซึง่เมือ่เกดิสถานการณ์ภยัพบิติัขึน้จริง
ในพืน้ที	่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกส็ามารถน�ามาใช้เป็นแผน
เผชิญเหตุสาธารณภัยอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาเป็น
แนวทางปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ผูป้ระสบภัยได้รบัการช่วยเหลอือย่างรวดเรว็และ
ทันท่วงที
 8  การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดย
อาศยัชมุชนเป็นฐาน (Community Based Disaster 
Risk Management : CBDRM)
	 	 จากการศึกษา	พบว่า	การจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน เป็นแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ได้ผลดีที่สุด	 เนื่องจาก
คนในชุมชนรู้สภาพความเสี่ยงภัยและศักยภาพในการ
รับมือภัยพิบัติของชุมชนเป็นอย่างดี	ส่งผลให้การเตรียม
การรบัมอื	การก�าหนดแนวทางป้องกนัภยัพบิตัขิองชมุชน
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย 

ของพื้นที่	 ดังนั้น	 กระทรวงมหาดไทย	 โดยกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย	จึงได้น�าแนวคิดกล่าวมาใช้เป็น
แนวทางส�าคัญในการเตรียมความพร้อมและลดผล 
กระทบจากภัยพิบัติในระดับชุมชน	 โดยให้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลางและเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน	 การ
ด�าเนินการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติในระดับชุมชน	 
ด้วยการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงสภาพ
ความเสีย่งภยัพบิตัใินพืน้ที	่และเข้ามามส่ีวนร่วมในทกุขัน้ตอน
ของการจัดการภัยพิบัติ	 ต้ังแต่การคิด	 การวางแผน	 
การเตรียมการป้องกัน	การรับมือภัยพิบัติ	การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน	รวมถงึการฟ้ืนฟูบรูณะ	โดยใช้ทรัพยากรทีมี่
อยู่ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการ
ด�าเนินการลดความเสี่ยง	และลดผลกระทบจากภัยพิบัติ	
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส�าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพ
และขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ	 ให้ชุมชน
สามารถรบัมอืภยัพบิตัไิด้ด้วยตนเองในเบือ้งต้น	ก่อนทีจ่ะ
ได้รบัความช่วยเหลอืจากหน่วยงานภายนอก	ซึง่จะท�าให้
ชมุชนในพืน้ทีเ่สีย่งภยัมคีวามพร้อมในการจดัการภยัพบัิติ
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
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 8 การเสริมสร้างความรู้และจิตส�านึกด้าน
ความปลอดภัย
	 การเสริมสร้างความรู้และจิตส�านึกด้านความ
ปลอดภัย	 ถือเป็นหัวใจส�าคัญในการเตรียมการป้องกัน
และลดผลกระทบในช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ	 กระทรวง
มหาดไทย	โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	ได้ให้
ความส�าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเตรียม
พร้อมรับมือภัยพิบัติแก่ประชาชนผ่านกระบวนการ
ด�าเนินงานในรูปแบบต่างๆ	อาทิ
		 -	 กระบวนการฝึกอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏบิตังิานด้านการจดัการภยัพบิตั	ิเพ่ือเสริม
สร้างศกัยภาพให้บคุลากรทัง้ภายในหน่วยงาน	หน่วยงาน
ภาคเีครอืข่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	มขีดีความ
สามารถในการบริหารจัดการสาธารณภัย	 และร่วมเป็น
ก�าลังส�าคัญของหน่วยงานในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศ
		 -		กระบวนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	 โดยมุ่ง
เสรมิสร้างความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนั	การปฏบิตัตินอย่าง 
ถูกต้องและปลอดภัยจากภัยพิบัติผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	
อย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 หนังสือพิมพ์	 
สื่อสิ่งพิมพ์	นิทรรศการ	และการจัดกิจกรรมรณรงค์	
	 นอกจากนี	้กระทรวงมหาดไทย	โดยกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั	ยงัให้ความส�าคญักบัการเสรมิสร้าง
จิตส�านึกด้านความปลอดภัยในกลุ ่มเยาวชน	 โดยได ้
ร่วมลงนามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ	 และ
ก�าหนดให้เป็นนโยบายเน้นหนักของหน่วยงาน	ด้วยการ
ด�าเนินกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนผ่านโครงการต่างๆ	 เช่น	
โครงการค ่ายเยาวชนอาสาป ้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั	โครงการคาราวานเรยีนรูสู้ภั้ยพบัิต	ิโครงการ
ลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย	 เป็นต้น	 ในรูปแบบการ
บรรยาย	การจดันทิรรศการ	การฝึกปฏบิตั	ิการสาธติการ
ป้องกันสาธารณภัย	 การจัดเวทีอภิปราย	 การแบ่งกลุ่ม
ระดมความคิด	 เพื่อให้เยาวชนมีจิตส�านึกด้านความ
ปลอดภัย	และร่วมเป็นเครอืข่ายของหน่วยงานในการน�า

ความรู้ทีไ่ด้รับไปถ่ายทอดขยายผลให้เกดิความปลอดภยั
สู่เพื่อนร่วมโรงเรียน	คนในครอบครัว	และคนในชุมชน	

	 8 การเสริมสร้างเครือข่ายด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
	 กระทรวงมหาดไทย	 โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย	ได้น�าแนวคิดระบบงาน	อาสาสมัคร
และเครอืข่ายด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมา
เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน	
เพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่มีศักยภาพในการรับมือ
และเผชญิเหตสุาธารณภยัในเบือ้งต้น	โดยเร่งจดัฝึกอบรม
เพ่ิมจ�านวนอาสาสมคัรทีร่่วมเป็นเครือข่ายการด�าเนนิงาน
ของหน่วยงาน	 รวมถึงการจัดกิจกรรม	 เพิ่มศักยภาพให้
อาสาสมัคร	 (เดิม)	 ของหน่วยงานมีขีดความสามารถใน
การรับมอืภยัพิบติัทีรุ่นแรงและซับซ้อน	มากขึน้	โดยอาสา
สมคัรทีร่่วมเป็นเครอืข่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ของหน่วยงาน	ประกอบด้วย	อาสาสมัครเตือนภัย	หรือ	
“มสิเตอร์เตอืนภยั”	ท�าหน้าทีเ่ฝ้าระวงัตดิตามสถานการณ์ภยั 
ประสานการแจ้งเตือนภัยและการอพยพผู้ประสบภัย 
ในระดับพ้ืนท่ี	ทีมกูช้พีกูภ้ยัประจ�าต�าบล	(One	Tambon	
One	Search	and	Rescue	Team	:	OTOS)	ท�าหน้าที่
เป็นหน่วยเผชิญเหตุ	 ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 
ณ	จุดเกดิเหตุ	อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน	(อปพร.) 
ท�าหน้าทีเ่ป็นก�าลงัส�าคญัภาคประชาชนในการสนบัสนนุ
การด�าเนนิงานป้องกนั	บรรเทา	และช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
ของภาครัฐ	 นอกจากนี้ 	 กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	 ยังได้ความส�าคัญกับการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
เจ้าหน้าท่ีชุดเผชิญเหตุสถานการณ์วิกฤต	 (Emergency	
Response	 Team	 :	 ERT)	 เพื่อเป็นหน่วยเผชิญเหตุ 
ในการกู้ชีพ	 กู้ภัย	 และช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิด
สถานการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่	รุนแรง	และเกินขีดความ
สามารถของหน่วยงานในระดับพื้นที่	
	 นอกจากการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ีแล ้ว	 กระทรวง
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มหาดไทย	 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 
ยงัได้ประสานความร่วมมอืในเชงินโยบายด้านการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	มูลนิธิ	องค์กร
การกศุล	ในประเทศและต่างประเทศ	โดยเฉพาะในระดับ
ภูมภิาคอาเซยีน	เพือ่น�าไปสูค่วามร่วมมอืด้านการจัดการ
ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน	

 8 การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทุกระดับ
	 การฝ ึกซ ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยถือเป็นกระบวนการที่มีความส�าคัญยิ่ง	 
ในการเตรยีมความพร้อมรบัมอืและเผชญิเหตสุถานการณ์
ภัยพิบัติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ดังนั้น	 กระทรวง
มหาดไทย	โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	จงึได้
มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการฝึกซ้อม
แผนในประเภทภยัพบิตัทิีส่อดคล้องกบัสภาพความเสีย่งภยั
ของพืน้ทีอ่ย่างสม�า่เสมอ	โดยก�าหนดให้มกีารฝึกซ้อมแผน
ในระดับต่างๆ	 ครอบคลุมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น	 ระดับ
อ�าเภอ	 ระดับจังหวัด	 ระดับกลุ่มจังหวัด	 ระดับประเทศ	
(C-MEX)	และระดับภูมิภาคอาเซียน	(ARDEX)	ทั้งในรูป
แบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ	(Table	-	top	exercises	:	
TTX)	ในลกัษณะการสัง่การแก้ไขและตอบโต้สถานการณ์
ในห้องบญัชาการการฝึกซ้อมปฏบัิตกิารภาคสนาม	(Field	
Training	 Exercise	 :	 FTX)	 ในลักษณะการจ�าลอง
สถานการณ์ภยัและฝึกซ้อมแบบปฏบิตักิารจรงิ	ทัง้นี	้การ
ฝึกซ้อมแผนฯ	 นอกจากจะท�าให้หน่วยปฏิบัติหลักและ
หน่วยสนับสนุนได้เรียนรู้ขั้นตอนการประสานงาน	 และ
ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยในระดับพื้นที่	 รวมท้ังมีความ
ช�านาญและประสบการณ์ร่วมกันในการป้องกัน	 แก้ไข	
และบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ	 ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้ว	ยงัส่งผลให้ประชาชนได้เรยีนรูข้ัน้ตอนการปฏบิติัตน	
สามารถอพยพหนีภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย	 ซ่ึงจะ
ช่วยสร้างความเชือ่มัน่ในศกัยภาพการจดัการภยัพบิตัขิอง

ภาครัฐ	 และลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

 8 ระบบการบญัชาการเหตุการณ์ (Incident 
Command System) 
		 ในแต่ละคร้ังท่ีเกิดสาธารณภัยหรือสถานการณ์
ฉุกเฉิน	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เครื่องมือ	 ในการจัดการ
ภาวะวิกฤตท่ีเป็นระบบเดียวกัน	 โดยเคร่ืองมือหนึ่งที่
เหมาะสมต่อการจัดการในภาวะวิกฤต	 คือ	 ระบบการ
บัญชาการเหตุการณ์	(Incident	Command	System	:	
ICS)	 ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เพื่อการสั่งการ	 ควบคุม	 และ
ประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหาร
สถานการณ์ฉกุเฉิน	จงึถอืเป็นระบบปฏิบัตกิารเพื่อระดม
ทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ	 โดยมีเป้าหมายส�าคัญเพื่อ
ให้การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินสามารถปกป้องชีวิต	
ทรัพย์สิน	และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 กระทรวงมหาดไทย	 โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย	 ในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐ
ด�าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประเทศ	จงึได้รเิริม่น�าระบบการบญัชาการเหตกุารณ์	
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(Incident	Command	System)	มาเป็นเครือ่งมอืส�าคญั
ในการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน	 ซึ่งระบบดังกล่าว
สามารถน�ามาปรบัใช้ในการจดัการภัยพบัิตใินทุกรปูแบบ	
ทั้งภัยพิบัติฉุกเฉิน	 และเหตุการณ์ในภาวะปกติ	 รวมถึง	 
สามารถบรูณาการโครงสร้างองค์กรในการจดัการภยัพบิติั
ที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม	 สอดคล้องกับ
สถานการณ์ภัยพบิตั	ิโดยมองข้ามเส้นแบ่งขอบเขตอ�านาจ
หน้าทีข่องแต่ละหน่วยงาน	พร้อมทัง้สนบัสนนุให้เกดิการ	
บรูณาการทรพัยากร	เครือ่งมอื	อปุกรณ์ในการปฏิบติังาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	รวมถงึผนกึก�าลังคนจาก
ทกุภาคส่วนในการควบคมุ	จดัการ	เผชญิเหต	ุค้นหา	และ
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์	 โดยมุ ่งรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน	 และผู้ประสบภัยเป็นหลัก	 
ส่งผลให้การบริหารจัดการภัยในภาวะฉุกเฉินบรรลุ
วตัถปุระสงค์ในการลดความสญูเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ	
ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 และสามารถตอบ
สนองความต ้องการในการจัดการเหตุฉุกเฉินบน
มาตรฐานและการสื่อสารในรูปแบบเดียวกัน	 ก่อให้เกิด
เอกภาพในการบริหารสั่งการ	 และการแก้ไขปัญหา
สาธารณภัย	

 8 การน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
	 การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ถือเป็นกลไกส�าคัญที่
สนบัสนนุให้การบรหิารจดัการสาธารณภัยมปีระสทิธภิาพ
เพิ่มมากขึ้น	 กระทรวงมหาดไทย	 โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย	 จึงได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยเีพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	
ทั้งในด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	 
(Management	Information	System	:	MIS)	และระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ	 (Geographic	 Information	 
Systems	:	GIS)	8โดยบรูณาการความร่วมมือกับ	หน่วยงาน

ทุกภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และองค์กรต่าง
ประเทศ	 พัฒนาและจัดท�าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณภัยให้มีมาตรฐานสากลและสามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน	 
ที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมน�าอุปกรณ์เครื่องมือที่มีความทันสมัย
มาวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณภัยในด้านต่างๆ	 เพ่ือให้ได้
ข้อมลูทีถ่กูต้อง	แม่นย�า	และน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาอย่าง
รวดเรว็	ตลอดจนใช้ประโยชน์จากข้อมลูเชงิพืน้ที	่(Spatial	
Data)	อาทิ	แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข	แบบจ�าลอง
ภูมิประเทศลักษณะ	๓	มิติ	มาบูรณาการอย่างเป็นระบบ	
รวมถงึประยกุต์ใช้เป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห์คาดการณ์
แนวโน้มสถานการณ์ภยัพบิตั	ิเพือ่ให้การจดัท�าแผนทีเ่สีย่งภยั 
(Risk	Map)	และแผนทีส่าธารณภยั	(Multi	-	Hazard	Map) 
ในการเตรียมการป้องกัน	 การคาดการณ์	 การสั่งการ	 
การแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
สามารถระบพุืน้ทีเ่สีย่งภยั	พืน้ทีป่ระสบภยั	และแจ้งเตอืน
ภัยได้อย่างแม่นย�า	 รวมถึงใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให ้
ผู้บริหารประกอบการอ�านวยการ	สั่งการ	ตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความเสี่ยงภัย
ของพื้นที่	 ส่งผลให้การบริหารจัดการสาธารณภัยของ
ประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	
 ตลอดระยะเวลากว่า ๑ ทศวรรษ ทีก่รมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) ท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงาน
กลางของภาครฐัในการด�าเนนิการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศ ได้มุ่งมั่นพัฒนา กลไกการ
บริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ    
และวิกฤตการณ์ที่มีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงน�า
นวัตกรรมที่เป็นแนวคิดส�าคัญด้านการบริหารจัดการ      
สาธารณภัยมาปรับใช้ในการด�าเนินงาน เพื่อให้
ประเทศไทยมีแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติที่ได้
มาตรฐานในระดับสากล ส่งผลให้ประชาชนและ
ประเทศไทยมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
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การพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน
 หากย้อนกลบัไปดงูานให้บรกิารของการประปานครหลวงในอดตี	แล้วเปรยีบเทยีบกบัการให้บรกิารในปัจจบุนั

จะพบว่ามกีารพฒันาด้านการให้บรกิารแก่ผูใ้ช้น�า้ก้าวหน้าไปอย่างมาก	โดยผู้ใช้บริการต่างได้รับความพึงพอใจเพิม่มาก

ขึ้น	ซึ่งการประปานครหลวงได้พัฒนางานให้บริการดังนี้

	 การแบ่งพื้นที่ ให ้บริการในระยะเริ่มแรก 

การประปานครหลวงได้แบ่งพืน้ทีใ่ห้บรกิารออกเป็นเขต

บริการ	และปรับเปลี่ยนเป็นส�านักงานประปาสาขา

โดยในปี	๒๕๒๒	มีการแบ่งสาขาออกเป็น	๗	สาขา	

เมือ่จ�านวนผูใ้ช้น�า้เพิม่ขึน้มาก	จงึได้เพิม่จ�านวนสาขา

ให้สอดคล้องตามไปด้วยโดยเพิม่เป็น	๑๐	สาขาในปี	

๒๕๒๘	จนปัจจุบันมี	๑๖	สาขาและ	๑	กองประปา

สวุรรณภมู	ิทัง้นี	้	สถานทีต่ัง้ของส�านกังานประปาสาขา

จะกระจายทั่วพ้ืนท่ีให้บริการเพ่ือให้ประชาชน

สามารถมาติดต่อหรือใช้บริการได้สะดวก	นอกจากนัน้

ได้ปรบัปรงุสถานท่ีให้สวยงาม	และน�าระบบ One Stop Service มาใช้ครบทุกสาขาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕	 เป็นต้นมา	 

พร้อมทั้งน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับทุกระบบงานจึงท�าให้การบริการที่ส�านักงานประปาสาขาทันสมัย	

รวดเร็วมากขึ้น	โดยมีสาขามีนบุรีได้เป็นสาขาน�าร่องในการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีรูปแบบทันสมัยเป็น	Modern 

Branch Office 

	 การจัดเก็บและการรับช�าระเงินค่าน�้าและค่าบริการก่อนปี	๒๕๔๕	การประปานครหลวงจัดเก็บค่าน�้าโดยให้

พนักงานอ่านมาตรท�าหน้าทีจ่ดปรมิาณการใช้น�า้จากมาตรของผูใ้ช้น�า้	เพือ่น�ามาออกใบแจ้งหนีแ้ล้วให้พนกังานจัดเก็บ

ไปเก็บหนี้ค่าน�้าตามสถานที่ใช้น�้าโดยเฉพาะบ้านพักอาศัย	ซึ่งท�าให้ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในบ้านพักอาศัยในช่วงเวลาดังกล่าว

ไม่สามารถจ่ายเงินได้	 จ�าเป็นต้องไปจ่ายที่สาขาได้เพียงแห่งเดียว	 ดังนั้นในปี	 ๒๕๔๕	 การประปานครหลวงจึงเริ่ม

โครงการอ่านมาตรพร้อมออกใบแจ้งหนีโ้ดยเริ่มด�าเนินการที่ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่นเป็นแห่งแรก	และด�าเนินการ

ครบทุกสาขาในปี	 ๒๕๔๖	 โดยพนักงานอ่านมาตรท�าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น�้าด้วยเคร่ือง Hand Held 

และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ออกมาได้ทันทีและใส่ในตู้รับจดหมายหรือกล่องที่การประปานครหลวงจัดให้หน้าสถานที่ใช้น�้า 

นัน้ๆ	ด้วยวธินีีท้�าให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถตรวจสอบยอดการใช้น�า้ของตนได้ทนัทหีลังจากการอ่านมาตร	ท�าให้เกิดความ

โปร่งใสส่งผลให้ลดระยะเวลาในการจัดเก็บลง	 และจ�านวนหนี้ค้างช�าระก็ลดลงด้วย	 รวมทั้งอ�านวยความสะดวกแก ่

ผู้ใช้น�้าที่สามารถน�าใบแจ้งหนี้ไปช�าระที่จุดบริการต่างๆ	

การประปานครหลวงกับการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข

การประปานครหลวง
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	 ส�าหรบัมาตรวดัน�า้จากเดมิทีอ่ยูใ่นอาคารจ�านวน

มาก	 ไม่สะดวกต่อการอ่านมาตร	 จึงได้ด�าเนินการ 

ย้ายออกมาไว้นอกอาคาร	และก�าหนดระยะเวลาในการ

เปลีย่นใหม่หรอืทดแทนมาตรเก่าเพือ่ให้การอ่านปรมิาณ

การใช้น�้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ในส่วนของการช�าระเงินค่าน�้าและค่าบริการ	 

ได้เพิ่มช่องทางเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกช่องทาง 

การช�าระได้สะดวกหลายช่องทาง	 เช่น	 เคาน์เตอร์

ส�านกังานประปาสาขาของการประปานครหลวงทกุแห่ง	

นอกจากนี้	 สามารถช�าระผ่านตัวแทนและหักบัญช ี

เงินฝากธนาคาร	บัญชีบัตรเครดิต	 รวมทั้งการช�าระผ่าน

ทางโทรศัพท์มือถือ	และทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วย

	 การพัฒนาการให้บริการด้านอื่นๆ	 การประปา

นครหลวงไดเ้ชื่อมโยงระบบข้อมูลผู้ใช้น�้า (Customer  

Information System : CIS) เข้ากับข้อมูล สารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร ์  (Geographic Information  

System : GIS)	 ท�าให้สามารถค้นข้อมูลผู้ใช้บริการได้

สะดวกรวดเร็ว	รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงกับระบบงาน	

Call	Center	โทรศัพท์หมายเลข	๑๑๒๕	เพื่อประสานงาน 

การให้บริการและการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ของผู้ใช้บริการ

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 รวมไปถึงได้ปรับปรุง 

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของงานบริการ

ประชาชนให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น	อาทิ	

 - เร่งรดัระยะเวลาการตดิตัง้ประปาใหม่รายเดีย่ว

ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๒๔	 ชั่วโมง	 โดยใช้ระบบน�าร่อง

ดาวเทียม	 (GPS)	 มาประยุกต์ใช้	 เพื่อให้ทราบค่าพิกัด

ต�าแหน่งที่มีการติดตั้งประปาใหม่	 แล้วน�าไปแสดงใน

ระบบแผนที่	GIS

 - โครงการ	จอด	จ่าย	จร	(Drive	Thru	Payment) 

เป็นการเพิม่จดุบรกิารให้ประชาชนทีข่บัรถมาช�าระค่าน�า้	

ค่าบริการที่ส�านักงานประปาสาขา	 และส�านักงานใหญ่	

สามารถจ่ายเงินทีจ่ดุบรกิารได้ทนัท	ีโดยไม่ต้องลงจากรถ	

 - ให้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	 หรือ

บนอนิเตอร์เนต็	ในเรือ่งต่างๆ	เช่น	ผูใ้ช้น�า้สามารถค�านวณ

ค่าน�า้	รับช�าระค่าน�า้และรับเร่ืองเพ่ือขอติดต้ังประปาใหม่

พร้อมตรวจสอบสถานะการติดตั้งได้	

 - ส่งข้อมลู	และข่าวประชาสมัพนัธ์ให้กบัผูใ้ช้น�า้

ทาง	SMS	ในกลุ่มผู้ใช้น�้าที่เข้าร่วมโครงการ	Customer	

Alert	และเริม่ส่งข้อมลูการหยดุสบูจ่ายน�า้ให้กบัผูใ้ช้น�า้ที่

แสดงความประสงค์ในการรับข้อมูลทาง	SMS

	 นอกจากนี้	 ได้มีการจัดท�าโครงการคลินิกน�้า

สะอาด	 ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางวิชาการ	 บริการด้าน

ความรู้เกี่ยวกับน�้าสะอาด	 และให้ค�าแนะน�าเพื่อใช ้

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมโดยผู ้เชี่ยวชาญของการ

ประปานครหลวงทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพือ่บรกิาร

สังคมที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดีทั่วหน้าของคนไทย	 และ

ชาวต่างชาติ	

 วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อให้ค�าปรึกษา	 ค�าแนะน�า	 และแก้ปัญหา

ด้านเทคนิควิชาการแก่บุคคลทั่วไป

	 ๒.	ส่งเสรมิให้ประชาชนน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้

ในการด�ารงชีวิตอย่างปลอดภัย	 เพื่อสร้างมาตรฐาน

คุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมกันของชนในชาติ

	 ๓.	เพื่อเป็นสื่อกลางประสานแหล่งข้อมูล	 และ 

ผู้เชี่ยวชาญ	เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการที่ทันสมัย

	 ๔.	เพือ่เป็นศนูย์วชิาการรวบรวมเทคโนโลย	ีและ

ข้อมูลด้านน�้าสะอาดของประเทศ

	 ๕.	เพื่อให้บริการเชิงสังคม

	 โดยให้บริการผ่านทาง	 Website	 http:// 

cwc.mwa.co.th	หรือท่ีหน่วยงานของฝ่ายคณุภาพน�า้ได้

โดยตรง	 พร้อมทั้งมีการจัดท�ารายการวิทยุ	 :	 คลินิกน�้า

สะอาด	 On	 Radio	 (ทางสถานีวิทยุของ	 สวพ.๙๑)	 

รวมไปถึงสามารถตรวจสอบคุณภาพน�้าประปา	ณ	เวลา

ปัจจุบัน	(Real	Time	Water	Quality)	หรือตรวจสอบ



308 ๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

คุณภาพน�้าประปาแบบ	Online	ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบ
คุณภาพน�้าประปาระยะไกลของ	กปน.	 โดยเป็นเว็บไซต์
แห่งแรกของโลกที่แสดงผลคุณภาพน�้าประปาแบบเป็น
ปัจจุบัน	

การพัฒนาระบบการผลิตและส่งจ่ายน�้า
 การพัฒนาท่อประปาเพื่อบริการประชาชน	 
การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงชนิดท่อประปาที่ใช้ในอดีต
เริ่มจากการใช้ท่อเหล็กหล่อ	 (Cast	 Iron	 Pipe)	 หรือ 
ท่อเหล็กหล่อเหนียว	 (Ductile	 Iron	 Pipe)	 เป็นท่อ
ประธานและท่อจ่ายน�้าและใช้ท ่อเหล็กอาบสังกะส	ี 
(Galvanized	 Steel	 Pipe)	 เป็นท่อบริการ	 จากปัจจัย 
ในเรื่องราคา	 และต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ	 ในด้าน
ความคงทนในการใช้งาน	 และความเหมาะสมกับสภาพ
สิง่แวดล้อม	ดงัน้ันการประปานครหลวงจงึได้พฒันาเลอืก
ชนิดวัสดุที่ใช้ท�าท่อแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมของกรงุเทพมหานครในราคาทีเ่หมาะสมเพ่ือใช้
ในกิจการ	 ดังนี้	 น�าท่อคอนกรีตอัดแรง	 (Prestressed	
Concrete	 Pipe)	 ท่ีสามารถผลิตได้ในประเทศมาใช ้
เป็นท่อประธานแทนท่อเหล็กหล่อฯที่ต้องน�าเข้าจาก 

ต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง	 แต่การใช้ท ่อคอนกรีตฯ	 
ไม่ประสบความส�าเร็จ	 เนื่องจากเป็นท่อท่ีมีน�้าหนักมาก 
ไม่เหมาะสมกับสภาพดินอ่อนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
และชุมชนที่มีความแออัด	 ประกอบกับสภาพการจราจร
คับคั่ง	 เนื่องจากในการซ่อมท่อแต่ละครั้งท�าได้ยาก	 
จ�าเป็นต้องใช้พื้นท่ีมากในการเปลี่ยนท่อ	 การประปา
นครหลวงจึงน�าท่อเหล็กเหนียว	(Steel	Pipe)	ซึ่งท�าจาก
เหล็กแผ่นม้วนขึ้นรูป	 เคลือบวัสดุป้องกันสนิมมาใช้ใน
ปัจจุบันเพราะเป็นท่อที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ
ไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องขนาดของท่อ	และราคาถูก	
	 ส�าหรับท่อจ่ายน�้าได้เปลี่ยนจากท่อเหล็กหล่อ 
มาใช้ท่อซีเมนต์ใยหิน	(Asbestos	Cement	Pipe)	แทน	
เนื่องจากราคาถูก	 สามารถผลิตได้ในประเทศ	 มีความ
เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองท่ีมีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว	 แต่เมื่อกรุงเทพมหานครเริ่มมีปัญหาในเรื่องการ
จราจร	 การขออนุญาตก่อสร้างวางท่อท�าได้ยากขึ้น	 
การประปานครหลวงจึงต้องเลือกท่อทีม่คีณุภาพมากขึน้	
มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและสามารถก่อสร้างได้
สะดวกรวดเร็ว	ปัจจุบนัจึงเปล่ียนจากท่อซีเมนต์ใยหนิมา
ใช้ท่อพีวีซี	(Polyvinyl	Chloride	Pipe)	แทนท่อบริการ	
ซึ่งเดิมใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีแต่เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง
มักเกิดปัญหาท่อภายในอุดตันเนื่องจากสนิมเหล็ก	 
ท ่อภายนอกเกิดการกัดกร ่อนจากสภาพดินของ
กรุงเทพมหานคร	 ประกอบกับการทรุดตัวของพื้นดิน	
ท�าให้พบท่อขาด	 เกิดการรั่วของน�้าเป็นเหตุให้ท่อมี 
อายุการใช้งานต�่า	 การประปานครหลวงจึงน�าท่อพีวีซี 
ชั้นคุณภาพ	๑๓.๕	ต่อด้วยข้อต่อโดยใช้น�้ายาเชื่อมประสาน	
(Solvent	 Cement)	 มาใช้งาน	 แต่การใช้งานไม่ประสบ
ความส�าเร็จ	 เนื่องจากการท�างานประกอบท่อจะต้องมี
ความแห้ง	 สะอาด	 และต้องเว้นระยะเวลาให้เกิดการ
ประสานตัวอย่างสมบูรณ์	(Curing)	ซึ่งการท�างานจริงใน
ภาคสนามมีสภาพเปียกชื้น	 และสิ่งสกปรกจากดินท�าให้
การต่อท่อไม่ได้คุณภาพ	การประปานครหลวงจึงเปลี่ยน
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มาใช้ท่อพีบี	(Polybutylene	Pipe)	เป็นท่อบริการแทน	
โดยต่อจากท่อจ่ายน�้าไปยังมาตรวัดน�้า	ซึ่งมีข้อได้เปรียบ
ที่มีราคาถูกกว่าท่อชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน

การพัฒนาระบบงานด้านลดน�้าสูญเสีย
	 น�า้สญูเสยีเป็นปัญหาส�าคญัในการด�าเนนิกจิการ
ประปา	 การประปานครหลวงตระหนักถึงความส�าคัญ 
ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า	 และ
ความสูญเสียเชิงธุรกิจจากมูลค่าของน�้าสูญเสีย	จึงด�าเนิน
กิจกรรมเพื่อลดและควบคุมน�้าสูญเสียอย่างต่อเนื่อง	 และ
ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการด�าเนินงานตลอดจนเทคนิค	
เครื่องมือ	 และอุปกรณ์ต่างๆ	 โดยเริ่มด�าเนินการลดน�้า 
สูญเสียเชิงรุก	 ในปี	 ๒๕๒๕	 มีการส�ารวจหาท่อร่ัวใต้ดิน 
และวัดปริมาณน�้าสูญเสียเป็นระบบ	Block	โดยได้รับการ
สนับสนุนด้านเทคนิค	เครื่องมือ	และวิธีการด�าเนินงานจาก
ผูเ้ชีย่วชาญชาวญีปุ่่นภายใต้ความร่วมมอืระหว่างประเทศ	
(JICA)	 ท�าให้การด�าเนินงานด้านลดน�้าสูญเสียของ 
การประปานครหลวงเป็นไปตามแนวทางซึ่งปฏิบัติกัน 
ในกจิการประปาในประเทศท่ีพฒันาแล้วท่ัวโลก	หลงัจาก
ได้ด�าเนินการลดน�า้สญูเสยีเชงิรกุ	ส่งผลให้การลดน�า้สญูเสยี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	จึงได้จัดท�าเป็นแผนกลยุทธ์
หลักด้านลดน�้าสูญเสียขึ้นในปี	๒๕๓๙	ประกอบด้วยการ
ส�ารวจหาท่อรัว่ใต้ดนิ	การซ่อมและปรบัปรงุท่อการบ�ารงุ
รักษามาตรวัดน�้าหลัก	 และการปรับปรุงระบบแผนท่ี	 
ซึ่งได้ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปีจนถึงปัจจุบัน	แต่ต่อมา
อัตราน�้าสูญเสียได้เพิ่มสูงขึ้นทุกปี	 สาเหตุมาจากการ
ประปานครหลวงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญในการขยาย
ก�าลงัการผลติและการให้บรกิารเพือ่ตอบสนองการเตบิโต
อย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกจิประเทศไทย	จงึพจิารณา
ทดลองให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านลดน�้า
สูญเสีย	 โดยคัดเลือกพื้นที่ส�านักงานประปาสาขาที่มีน�้า
สูญเสียสูงที่สุด	 ในขณะนั้น	 คือ	 ส�านักงานประปาสาขา
สุขุมวิท	 ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี	 และส�านักงาน

ประปาสาขาภาษีเจริญ	 โดยจัดท�าสัญญาจ้างเอกชน
ด�าเนินการลดน�้าสูญเสียแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ดังกล่าว	 
มีเป้าหมายเพื่อลดน�้าสูญเสียลงให้อยู ่ในระดับไม่เกิน 
ร้อยละ	๓๐	ภายในระยะเวลา	๔	ปี	จากการด�าเนินงาน 
ดังกล่าวเป็นคร้ังแรกที่มีการน�าเทคนิคระบบพื้นที่เฝ้า
ระวังน�้าสูญเสีย	(District	Metering	Area	:	DMA)	และ
ประตูน�้าลดแรงดัน	(Pressure	Reducing	Valve	:	PRV)	
มาใช้งาน	 โดยผลการด�าเนินงานเมื่อสัญญาแล้วเสร็จ	 
ผู้รับจ้างสามารถลดน�า้สูญเสียได้ต�า่กว่าร้อยละ	๓๐	ส�าเรจ็
ตามเงื่อนไขของสัญญา
	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	หลังจากท่ีได้จ้างเอกชนด�าเนนิ
การในพ้ืนท่ี	 ๔	 สาขาไประยะหนึ่ง	 และมีระบบพื้นที่	 
DMA	 แล้วเสร็จบางส่วนพร้อมทั้งได้ทดลองการใช้งาน
แล้ว	พบว่าสามารถสนับสนุนงานลดน�้าสูญเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 การประปานครหลวงจึงมีแนวความคิด 
ที่จะจัดตั้งระบบ	 DMA	 ในพื้นที่ส�านักงานประปาสาขา 
ทีเ่หลอื	และพจิารณาน�าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้ระบบ	 DMA	
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ท�างานได้ดขีึน้	จงึได้จดัจ้างบรษิทัเอกชนเข้ามาด�าเนนิการ
ในปี	๒๕๔๘	ทุกพื้นที่รับผิดชอบ	ท�าให้มีระบบเฝ้าระวัง
เพื่อบริหารจัดการน�้าสูญเสียท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ
ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบท่อประปาได้อย่างรวดเร็ว	
และได้รับข้อมูลส�าคัญต่างๆ	อาทิ	แรงดันน�้าและปริมาณ
การใช้น�้าในแต่ละพื้นที่เพื่อน�ามาปรับปรุงการให้บริการ
ต่อไปในอนาคต	

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแรงดันน�้า
ประปา
 ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน�้า	 มีหน้าที่ควบคุม	
บริหาร	 จัดการการส่งน�้าจากโรงงานผลิตน�้าบางเขน	 
มหาสวัสดิ์	 เพื่อส่งน�้าทางอุโมงค์ส่งน�้า	 และท่อส่งน�้า	 
ให้สถานีสูบจ่ายน�้าต่างๆ	 ก่อนจ่ายออกสู่ท่อประธานไป
ยังส�านักงานประปาสาขา	และต้องบริหารจัดการน�้าเพื่อ
ให้เกิดความเหมาะสมกับปริมาณน�้าสูญเสียกับความ
สามารถในการรบัแรงดนัน�้าของท่อต่างๆ	ในระบบจ่ายน�า้ 
อย่างพอดี	มีประสิทธิภาพ	จึงจ�าเป็นต้องสร้างเครื่องมือ
เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถควบคุมการจ่ายน�้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยการติดตั้งระบบ	 SCADA	 

(Supervisory	 Control	 And	 Data	 Acquisition)	 
น�าข้อมลูแรงดันน�า้	(Pressure)	และ	ปริมาณการไหลของ
น�้าในท่อ	 (Flow)	 จากจุดเป้าหมาย	 (Target	 Node)	 
ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน	(Real	Time)	เข้ามายังห้องควบคุม
และเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เพ่ือท�าการวิเคราะห์ปัจจุบัน
และย้อนหลังในฐานข้อมูล	(Database)
		 ระบบ	SCADA	ได้ด�าเนนิการส�าเรจ็ตามเป้าหมาย
มาต้ังแต่ปลายปี	๒๕๔๘	โดยเป็นระบบซ้ือขาดจากบรษิทั	
แต่เนื่องจากการแสดงผลวิเคราะห์จาก	 Software	 ของ
บริษัท	 มีลักษณะทั่วๆ	 ไปใช้ได้กับกระบวนงานทาง
อุตสาหกรรมทุกประเภท	 ไม่ได้เน้นหนักในกิจการที่เป็น	
Waterworks	ฝ่ายควบคมุการส่งและจ่ายน�า้	จงึได้พฒันา	
Software	 ส�าหรับแสดงผลวิเคราะห์ที่เหมาะสมส�าหรับ
ควบคมุการส่งและสูบจ่ายน�า้มาใช้เสรมิ	เรยีกว่า	กราฟแรง
ดันมาตรฐาน	(Pressure	Trend	Curve)	โดยแสดงข้อมูล
แรงดันน�้าและปริมาณการไหล	ณ	จุดเป้าหมาย	บนแกน
เวลา	(แกน	x)	เป็นรายชั่วโมง	และได้พัฒนา	Pressure	
Trend	 Curve	 แสดงผลทาง	 Browser	 ซึ่งผู ้ใช้งาน	 
(สถานีสูบจ่ายน�้า	โรงงานผลิตน�้า	ส�านักงานประปาสาขา	
และผู ้สนใจ)	 สามารถเข้ามาใช้งานได้ใน	 Intranet	 
ของการประปานครหลวง	 โดยเส้นกราฟ	 Real	 Time	 
จะเคลื่อนไหวเมื่อกด	Refresh	บน	Browser	ซึ่งด�าเนินการ
แล้วเสร็จและใช้งานมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๐	 และพัฒนา 
ต่อยอด	โดยใช้เส้นกราฟแสดงผลการเคลือ่นไหวตามเวลา
จริงไม่เกิน	๑	นาที	(Real	Time	Graph)	โดยไม่ต้องกด 
Refresh	 ใน	Browser	ด�าเนินการแล้วเสร็จใช้งานได้ใน 
ปี	๒๕๕๑	จากนั้นได้มีการพัฒนา	Software	อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถประเมินผลการควบคุมการจ่ายน�้าตาม	
Pressure	Trend	Curve	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 จากการบริหารจัดการแรงดันน�้าข้างต้นท�าให้
ประชาชนผู้ใช้น�้าได้รับความพึงพอใจ	 เนื่องจากได้รับ
ความแรงของน�า้และปรมิาณน�า้ประปาทีเ่พยีงพอต่อการ
ใช้งานเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา	
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	 ตลอดระยะเวลากว่า	 ๓๓	 ปี	 ที่การประปาส่วนภูมิภาค	 (กปภ.)	 ด�าเนินกิจการประปาทั้งด้านการผลิตและ

จ�าหน่ายน�้าประปาที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนทั้ง	๗๔	จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค	(ยกเว้นพื้นที่ของการ

ประปานครหลวง	 ได้แก่	 กรุงเทพมหานคร	 นนทบุรี	 และสมุทรปราการ)	 ภายใต้หลักจริยธรรมเพื่อประชาชน	 โดย 

ยึดมั่นอยู่บนหลัก	“ธรรมาภิบาล	หรือ	CG	:	Corporate	Governance”	ควบคู่กับ	“การใส่ใจสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม	

หรือ	Corporate	Social	Responsibility	:	CSR”	โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการประปาเพื่อปวงชน 

อีกทั้ง	กปภ.	ยังมุ่งมั่นสร้างความผาสุกให้แก่คนในสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholders)	ซึ่ง	กปภ.	ได้ด�าเนิน

โครงการและกิจกรรมต่างๆ	เพื่อสังคมมาโดยตลอด

ประวัติการก่อตั้ง
 “การประปาส่วนภมูภิาค”	 เรยีกโดยย่อว่า	“กปภ.”	 เป็นหน่วยงานรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวงมหาดไทย	 

ที่ตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับปรุงและขยายกิจการประปาในส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งข้ึน	 โดยการโอนกิจการ

ของ	 ๒	 หน่วยงานหลัก	 ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาน�้าสะอาดในรูปแบบของน�้าประปาส�าหรับประชาชน 

ใช้อุปโภคและบริโภค	คือ

 ๑. กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการด�าเนินการก่อสร้างระบบ

ประปาและดแูลการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาในเขตเมอืงหรือในชมุชนทีม่จี�านวนประชากรต้ังแต่	๕,๐๐๐	คนขึน้ไป	 

ซึง่มกีารประปาในความดูแลรับผิดชอบ	๑๘๕	แห่ง	

 ๒. กองประปาชนบท กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ มหีน้าทีด่�าเนนิการและรบัผดิชอบการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน	หรือการประปาขนาดเล็กในชุมชน	ที่มีจ�านวนประชากรไม่เกิน	๕,๐๐๐	คน	โดยร่วมกับท้องถิ่น	และ

เมือ่ก่อสร้างระบบประปาแล้วเสรจ็	กม็อบให้แก่ท้องถิน่ซึง่ได้แก่	สขุาภบิาล	หรอืหมูบ้่าน	เป็นผูด้แูลบ�ารงุรกัษาต่อไป	ซึ่งมีอยู่

จ�านวน	๕๕๐	แห่ง	

	 เมื่อรวมสองหน่วยงานนี้เข้าด้วยกันแล้ว	 ได้ตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค	 ให้ก�าเนิดแก่

หน่วยงานใหม่	เรียกว่า	การประปาส่วนภูมิภาค	สังกัดกระทรวงมหาดไทย	เพื่อให้มีหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับการผลิต	

จัดส่ง	และจ�าหน่ายน�้าประปาในส่วนภูมิภาค	เมื่อวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๒๒

ทิศทางมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศของการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค
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กว่าจะมาเป็น กปภ.
	 ความคิดริเริ่มท่ีจะก่อตั้งการประปาส่วนภูมิภาค

เป็นรัฐวิสาหกิจเกิดจากกลุ ่มข้าราชการและลูกจ้าง 

ของกองประปาภูมิภาค	กรมโยธาธิการ	โดยได้พิจารณา

เห็นว่าความต้องการน�้าสะอาดส�าหรับใช้อุปโภคและ

บริโภค	ขยายตวัเพิม่ความต้องการมากขึน้	แต่การด�าเนนิงาน

มข้ีอจ�ากดัในด้านระบบราชการ	ท�าให้การบริการประปา	

ไม่คล่องตัว	 และไม่สามารถท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

น่าจะได้จดัอยูใ่นรปูรฐัวสิาหกจิดงัเช่นสาธารณปูโภคอืน่ๆ

	 กลุ่มผู้คิดริเริ่ม	 ได้เสนอเรื่องต่อรัฐบาล	 ม.ร.ว. 

คึกฤทธ์ิ	ปราโมช	เมือ่เดอืนตลุาคม	๒๕๑๘	และได้ตดิตาม

เร่ืองน้ีอย่างใกล้ชิด	 จนมาถึงรัฐบาลสมัย	 ม.ร.ว.เสนีย์	

ปราโมช	และรัฐบาลนายธานินทร์	กรัยวิเชียร	ทุกรัฐบาล

ได้ให้ความเห็นชอบที่จะให้จัดการบริหารประปาในรูป

รัฐวิสาหกิจ	 แต่ยังไม่ทันได้ด�าเนินการแล้วเสร็จก็เปล่ียน

รัฐบาลเสียก่อน

	 ในสมยัรฐับาล	พลเอก	เกรยีงศกัดิ	์ชมะนนัทน์	ได้

ส่งเรือ่งให้สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์	 ศกึษาถงึวิธี

การจัดรูปบริหารประปาในส่วนภูมิภาค	 และคณะ

รัฐมนตรีได้มีมติ	เมื่อวันที่	๙	พฤษภาคม	๒๕๒๑	ให้จัดตั้ง

องค์การบรหิารประปาในรปูรฐัวสิาหกจิตามข้อเสนอของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ัง 

การประปาส่วนภูมิภาคขึ้น	โดยมี	นายจ�ารูญ	ปิยัมปุตระ	 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธาน	 

ได้ด�าเนินการจดัตัง้และตราเป็น	พ.ร.บ.การประปาส่วนภมูภิาค 

พ.ศ.	๒๕๒๒	เมื่อวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๒๒	และให้ใช้

บังคับตั้งแต่วันท่ี	 ๒๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๒๒	 ซึ่งเป็นวันถัด

จากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป	 โดยโอน

กิจการประปาตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกอง

ประปาภูมิภาค	 กรมโยธาธกิาร	และข้าราชการและลกูจ้าง

ของกองประปาชนบท	 กรมอนามัย	 มาเป็นลูกจ้างและ

พนักงานของการประปาส่วนภมูภิาค	และถือเอาวนัที	่ ๒๘	

กมุภาพนัธ์	 ของทกุปีเป็นวนัก่อตัง้การประปาส่วนภมิูภาค	 

ซึง่ในปี	๒๕๕๕	การประปาส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินกิจการ

ด ้านการผลิตและจ�าหน ่ายน�้ าประปาเพื่อบริการ

ประชาชนในส่วนภูมิภาค	 ๗๔	 จังหวัดทั่วประเทศ	 

มาเป็นเวลา	๓๓	ปีแล้ว

เครือข่ายบริการน�้าประปาท่ัวไทย
	 การประปาส่วนภมูภิาค	จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์

หลกัในการประกอบ	และส่งเสรมิธรุกจิการประปา	ดังนี้

 ๑. ส�ารวจ	จัดหาแหล่งน�้าดิบ	และจัดให้ได้มา

ซึ่งน�้าดิบเพื่อใช้ในการประปา

 ๒. ผลิต	 จัดส่ง	 และจ�าหน่ายน�้าประปาทั่ว

ประเทศ	 นอกเหนือจากเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร	

นนทบุรี	และสมุทรปราการ

 ๓.	ด�าเนินธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวข้อง	 หรือต่อเนื่องกับ

ธุรกิจการประปา	 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการ

สาธารณปูโภค	โดยค�านงึถงึประโยชน์ของรฐั	และสขุภาพ

อนามัยของประชาชนเป็นส�าคัญ

	 ภารกิจหลักของการประปาส่วนภูมิภาค	 คือ	 

การผลิต	 จัดส่ง	 จ�าหน่าย	 และให้บริการน�้าสะอาดแก่

ประชาชนในส่วนภูมิภาคให้ท่ัวถึงและเพียงพอในทุก 

ครัวเรือนท่ัวประเทศ	 โดยมีปณิธานและความปรารถนา 

อนัแรงกล้าทีจ่ะให้ประชาชนทัว่ทกุภมูภิาคได้มนี�้าประปา 

ที่สะอาด	ปลอดภัย	 ได้มาตรฐานไว้ใช้อย่างเพียงพอและ

ทัดเทียมกัน	 ปัจจุบันได้แบ่งสายการปฏิบัติงานออกเป็น	

๕	 ภาค	 รับผิดชอบท้ังหมด	๑๐	 เขต	 มีการประปาส่วน

ภูมิภาคสาขาในสังกัดทั่วประเทศ	๒๓๑	 สาขา	 ในพื้นท่ี	

๗๔	จงัหวดัทัว่ประเทศ	ยกเว้น	กรงุเทพมหานคร	นนทบุรี	

และสมทุรปราการ	โดยมสี�านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี	่เลขที	่๗๒	

ถนนแจ ้งวัฒนะ	 แขวงตลาดบางเขน	 เขตหลักสี	่

กรุงเทพมหานคร
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ทิศทางมุ ่งสู ่องค์กรที่เป็นเลิศของการประปา 
ส่วนภูมิภาค 
	 เมื่อย้อนมองกลับไปในอดีต	นับตั้งแต่ปี	๒๕๒๒	

ซึ่ง	 กปภ.	 เริ่มเป ิดให้ด�าเนินการมาจนถึงป ัจจุบัน	 

จะพบว่าทิศทางการเติบโต	 มีลักษณะข้ึนบ้างลงบ้าง	

สลับกันเป็นช่วงๆ	โดยเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบ

จากวิกฤตเศรษฐกิจ	ทั้งนี้เกิดจากที่	กปภ.	ยังไม่มีความ

แข็งแกร่งเพียงพอหรือมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ค่อนข้างต�่า	การเติบโตจึงขาดความต่อเนื่อง	จึงเกิดการ

ระดมความคิดของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร	ท�าให้

ได้ข้อสรุปว่า	“ในอนาคตอีก	๑๐	ปี	ข้างหน้า	กปภ.	ควร

เร่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู	หรอื	

องค์กรที่เป็นเลิศ	(High	Performance	Organization	:	

HPO)	 เพื่อก้าวข้ึนเป็นผู้น�าด้านการให้บริการน�้าประปา

ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ”	 ดังนั้น	 ทิศทาง

องค์กรนับจากปัจจุบันถึงอนาคต	๑๐	ปี	ข้างหน้า	จึงมุ่ง

สู่การเป็น	HPO	ซึง่จะท�าให้	กปภ.	มมีาตรฐานการท�างาน

ที่เป็นเลิศ	 เป็นที่ยอมรับในกลุ ่มธุรกิจประปา	 หรือ

รัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาธารณูปโภคด้วยกัน	สามารถสร้าง

ผลงานและผลตอบแทน	 ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง

ยั่งยืนและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น	 โดย 

มีการแบ่งการด�าเนินงานเป็น	๔	ระยะ

	 ระยะที	่๑	(ปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	มุง่สูก่ารเป็นองค์กร

ทีม่รีะบบจ่ายน�า้	-	บรกิารลกูค้าทีเ่ป็นเลศิ

	 ระยะที	่๒	(ปี	๒๕๕๗	-	๒๕๕๙)	มุง่สูก่ารเป็นองค์กร

แห่งการเรยีนรู้

	 ระยะที	่๓	(ปี	๒๕๕๙	-	๒๕๖๑)	มุง่สูก่ารเป็นองค์กร

ทีม่รีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างครบวงจร

	 ระยะที	่๓	(ปี	๒๕๖๑	-	๒๕๖๔)	มุง่สูก่ารเป็นองค์กร

ระดบัสากล

	 การก�าหนดยทุธศาสตร์	 เพือ่ใช้ในการขบัเคลือ่น

องค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลัก	 (Goal)	 ในช่วงปี	

๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	ได้ให้ความส�าคญัในส่วนของภารกจิหลกั	 

๒	ส่วน	คอื	ระบบการผลติจ่ายน�า้	และระบบบรกิารลกูค้า	

เป็นพเิศษ	ทัง้นี	้เพือ่เป็นการวางรากฐานในภารกจิหลกัของ

องค์กรให้มคีวามแขง็แกร่งและมัน่คงก่อนทีจ่ะพฒันาไปสู่

การด�าเนนิงานด้านอืน่ในระยะต่อไป

	 จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 กปภ.	 ได้ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการลูกค้าและประชาชนมาอย่าง 

ต่อเนื่อง	และได้น�าหลกัการองค์กรสมรรถนะสงู	หรอื	High	

Performance	Organization	:	HPO	มาเป็นจดุมุง่หมาย

ในการบรหิารจดัการองค์กรให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื	และก้าว

เป็นผู ้น�าด้านการให้บริการน�้าประปาทั้งในและนอก

ประเทศและระดบัสากล	พร้อมปรบัเปลีย่นวสิยัทศัน์ใหม่

ให้สอดรบักบัทศิทางการบรหิารจดัการองค์กร	คอื	“กปภ.

จะเป็นองค์กรชัน้น�าระดบัสากลทีใ่ห้บรกิารน�า้ประปาด้วย

มาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ”	 ซ่ึงจะเป็นตัวก�าหนด

ทิศทางให	้กปภ.พฒันาตนเองในทกุด้าน	ทัง้ด้านการผลติ

จ่ายน�า้และการให้บริการเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชัน้น�า

อย่างยั่งยืนต่อไป

กปภ. มุ่งมั่นบริการเพื่อสังคม
	 นอกเหนือจากการก�าหนดทิศทางขององค์กรแล้ว	

กปภ.	 ยังมุ่งเน้นการสร้างสรรค์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ	
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แบบบูรณาการครบห่วงโซ่ธุรกิจ	 โดยเริ่มต้นจากภายใน

องค์กรภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน	

ควบคู่ไปกับการด�าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการเจริญ

เติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมไทย	 ท้ังนี้	 เพื่อให้พนักงาน	

กปภ.	 ทั่วทั้งองค์กรสั่งสมคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติต่อ

ชุมชน	 สังคม	 และสิง่แวดล้อม	ภายใต้แนวคดิ	“พนกังาน	 

กปภ.	ทกุคนมดีเีอน็เอจติสาธารณะ	 (Individual	 Social	 

Responsibility)”	 นอกจากนี้ 	 ยังก�าหนดให้	 CSR	 

เป็นส่วนหนึ่ง	 ของแผนยุทธศาสตร์องค์กร	 ฉบับที่	 ๒	 

ปี	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙	อีกด้วย

	 ด้วยพันธกิจของ	 กปภ.	 ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ

ด�าเนินงานเพื่อชุมชนและสังคมเป็นส�าคัญ	กปภ.	จึงได้มี

กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน	 สังคม	 และ 

สิง่แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่งยาวนานตัง้แต่เริม่ก่อต้ัง	และ

ได้ก�าหนดนโยบายด้าน	CSR	ให้ชดัเจนยิง่ขึน้	ภายใต้กรอบ

อนัเป็นมาตรฐานสากล	ISO	๒๖๐๐๐	ท่ีได้ก�าหนดไว้	อาท	ิ

ความรับผิดชอบ	 ความมีจริยธรรม	 หรือความเคารพต่อ

สทิธมินษุยชน	 เป็นต้น	 โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบายด้านการ

แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ	กปภ.	ภายใต้ชือ่ว่า	“CSR	

๔	CARE”	ซึ่งประกอบด้วย	CSR	๔	ด้าน	หรือ	๔	CARE	

คอื	ด้านชมุชนและสงัคม	(Social	Care)	ด้านส่ิงแวดล้อม	

(Environment	Care) ด้านผูบ้รโิภค	(Consumer	Care)	

และด้านการพัฒนาจิตสาธารณะของพนักงาน	 (Public	

Care)	ซึ่งโครงการ	CSR	ที่โดดเด่นของ	กปภ.	มีดังนี้

 ๑. โครงการ กปภ. ช่วยเหลือประชาชน	 เช่น	

โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”	กปภ.	ได้

ให้การสนับสนุนน�้าประปาแก่หน่วยงานท่ีร่วมโครงการ	

ได้แก่	 กองทัพบก	 กรมทรัพยากรน�้าบาดาล	 การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค	และบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อน�าไป

แจกจ่ายประชาชนท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน�้าอุปโภค

บริโภค	 จากเหตุการณ์สาธารณภัยและภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ	 ท่ีเกดิข้ึนในภูมภิาคต่างๆ	 ของประเทศ	ซึง่ในปี	

๒๕๕๔	 กปภ.	 ได้แจกจ่ายน�้าฟรีรวมทั้งสิ้น	 ๓๙๕.๑๘๐	 

ล้านลติร	คดิเป็นเงนิ	๖,๓๒๒,๑๗๖	บาท	

 ๒. โครงการน�้าประปาดื่มได้	 นับเป็นอีกหนึ่ง

กจิกรรม	CSR	ที	่กปภ.จดัท�าขึน้โดยร่วมมอืกบักรมอนามัย	

กระทรวงสาธารณสุข	 ด�าเนินโครงการน�้าประปาดื่มได้

อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 โดยจะมีการตรวจ

วเิคราะห์	และเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้ประปาทีไ่หลผ่านระบบ

ท่อให้มมีาตรฐานความสะอาด	ปลอดภยั	และสามารถดืม่

ได้จากก๊อกโดยตรง	 ตามเกณฑ์คุณภาพน�้าประปาของ

องค์การอนามัยโลก	(WHO)	เพื่อให้ประชาชนได้บริโภค

น�้าประปาที่มีคุณภาพด่ืมได้	 และเป็นการแบ่งเบาภาระ

ค่าใช้จ่ายในการซือ้น�า้บรโิภคของประชาชน	อกีทัง้ยงัช่วย

ลดปัญหาขวดพลาสติกย่อยสลายยาก	 ล่าสุด	 กปภ.ได้

ด�าเนินการประกาศพื้นที่น�้าประปาดื่มได้รวม	๑๕๓	แห่ง
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ความเป็นอยู่ของเยาวชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น	 ล่าสุดในปี	

๒๕๕๕	กปภ.	ได้มีส่วนปลูกฝังเยาวชนไทยให้รูค้ณุค่าของ

ทรัพยากรน�้า	 ในโครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน�้า 

อกี	๓	รุน่	รุน่ละ	๖๐	คน	รวมทัง้สิน้	๓๒	รุน่แล้ว	

 ๓. โครงการโรงเรียนประหยัดน�้า	เป็นโครงการ

ที่มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่ง	 กปภ.	 ได้เริ่ม

ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี	๒๕๕๑	มภีาคเีครอืข่ายเป็นโรงเรียน

ทีอ่ยูใ่นทกุ	กปภ.เขต	และทกุ	กปภ.สาขา	โดยมเีป้าหมาย

ว่าเม่ือถงึปี	๒๕๕๘	จะมโีรงเรยีนภาคเีครอืข่ายทีอ่ยูใ่นทกุ

พื้นที่ของ	กปภ.เขต	และ	กปภ.สาขา	ซึ่งจะจัดกิจกรรม

บรรยายและนนัทนาการเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจและ

ปลูกจิตส�านึกให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของน�้าและ

ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าและน�้าประปา	 พร้อมน�า

นักเรียนชมกระบวนการผลิตน�้า	 รวมทั้งมอบเกียรติบัตร

และทุนการศึกษาแก่เยาวชนท่ีชนะเลิศการประกวด

ค�าขวัญและเรียงความ	ส�าหรบัปี	๒๕๕๕	กปภ.	มโีรงเรยีน

ประหยัดน�้ารวม	๑๒๔	โรงเรียน	

 ๕. โครงการเตมิใจให้กนั	 เป็นโครงการที	่ กปภ.	

เร่ิมด�าเนนิการมาต้ังแต่ปี	๒๕๔๘	 ซ่ึง	 กปภ.	๒๓๑	สาขา	 

น�าทีมโดยผู้จัดการประปา	พร้อมทีมบริการ	ทีมค้นหาน�้า

สูญเสีย	 ทีมซ่อมบ�ารุง	 และทีมประชาสัมพันธ์	 ออกไป

เยีย่มเยยีนลกูค้าถงึบ้าน	เพือ่ให้บรกิารช่วยเหลอืตรวจสอบ

และซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านให้ถูกสุขอนามัย

โดยไม่เสียค่าแรง	 รวมทั้งพูดคุยรับฟังปัญหาเรื่อง 

น�า้ประปาจากลกูค้าพร้อมให้ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้อง

ในเรื่องของกระบวนการจัดหาน�้าดิบ	 กระบวนการผลิต

น�า้ประปา	ตลอดจนการขาดแคลนน�า้ดบิจากสถานการณ์
 ๔. โครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน�้า	ด้วย

ความตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดกิจกรรมเสริม

สร้างประโยชน์ต่อสงัคม	(CSR)	กปภ.	จงึได้จดั	“โครงการ

ค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน�้า”	 ขึ้นอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี	

๒๕๔๕	 จัดมาแล้ว	 ๒๙	 รุ่น	 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้

เรียนรู้คุณค่าและความส�าคัญของทรัพยากรน�้าและน�้า

ประปา	รวมทั้งใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้

เกิดประโยชน์และพาตนให้ห่างไกลยาเสพติด	 โดยเปิด

โอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง	๑๐	-	๑๒	ปี	ร่วมท�ากิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์	 เรียนรู้เรื่องน�้าผ่านกิจกรรมหลากหลาย

รูปแบบทั้งเชิงวิชาการ	ทัศนศึกษา	การละเล่น	รวมไปถึง

ธรรมะที่ได้สอดแทรกไว้เป็นแนวทางพัฒนาทักษะชีวิต
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แหล่งน�้าในปัจจุบัน	เพื่อให้ลูกค้าเกิดความตระหนักและ

รู้คุณค่าของน�้าประปา	ส�าหรับปี	๒๕๕๕	กปภ.	ได้จัดทีม

บริการออกพบลูกค้าเป็นปีที่	 ๘	 ภายใต้ชื่อ	 “โครงการ 

๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เตมิน�า้ใจให้ประชาชน”	เนือ่ง

ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ	 ๑๒๐	 ปี	 กระทรวง

มหาดไทย	ในปี	๒๕๕๕

สะอาดปลอดภัยให้แก่นักเรียนและเป็นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเยาวชน	 ตลอดจนเป็นการสร้างความ

มัน่ใจเรือ่งน�า้ดืม่สะอาด	ปลอดภยัและได้มาตรฐานน�้าดืม่

ให้แก่ผูป้กครอง	นกัเรยีน	ผูบ้รหิารโรงเรยีน	และประชาชน

ทั่วไป	 ทั้งนี้	 ก�าหนดให้จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่น�าร่อง

โครงการเป็นจังหวดัแรก	และจะขยายโครงการไปจนกว่า

จะครบทุกจังหวัด

 ๘.  โครงการปล่อยรถยนต์บรรทกุน�า้ ส่งต่อความ

สขุให้ชุมชน เพือ่สงัคมทีย่ัง่ยนื เนือ่งจาก	กปภ.	มหีน้าทีใ่น

การบ�าบดัทกุข์	 บ�ารงุสขุให้แก่ประชาชน	 โดยได้ให้ความ 

ช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภยัอย่างต่อเนือ่ง	 ด้วยการ 

แจกจ่ายน�า้สะอาดเพ่ือการอปุโภคบริโภคโดยไม่คดิมลูค่า	

ทัง้นี	้เพือ่แจกจ่ายน�า้ประปาให้กบัประชาชนทีข่าดแคลนน�า้

และยกระดับคุณภาพชีวิต	ของชุมชนให้มีน�้าสะอาดไว้ใช้

อุปโภคบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง	แม้ในสภาวะวิกฤต	จาก

ภัยธรรมชาติ	เช่น	น�้าท่วม	ภัยแล้ง	เป็นต้น

 ๖. โครงการตรวจสอบน�า้ดืม่ กปภ. เพือ่น้องคนดี

  เป็นโครงการ	CSR	ด้านผู้บริโภคที่	กปภ.	เริ่ม

ด�าเนินการในปี	 ๒๕๕๔	 ซึ่งงานควบคุมคุณภาพน�้า	 

กองระบบผลติและควบคมุคณุภาพน�า้	กปภ.	เขต	และ	กปภ.

สาขา	 ได้ส่งทีมงานออกเก็บตัวอย่างน�้าประปาภายใน

บริเวณโรงเรียนท่ีเป็นจุดให้บริการน�้าดื่มส�าหรับนักเรียน

แล้วน�ามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพท้ังด้านกายภาพ	 เคมี	

แบคทีเรีย	 สารพิษโลหะหนัก	 เพื่อสร้างความมั่นใจกับ

เยาวชนและผู้ปกครองว่าน�้าประปาของ	 กปภ.	 สะอาด

ปลอดภยั	ได้มาตรฐานตามค�าแนะน�าขององค์การอนามยั

โลก	(WHO)	๒๐๐๖	พร้อมทั้งจัดท�าป้ายรับรองคุณภาพ

น�้าประปาบริเวณหน้าโรงเรียน	รวมทั้งมอบทุนสนบัสนนุ

กจิกรรมและทนุการศกึษาให้กบัโรงเรยีน	ส�าหรบัปี	๒๕๕๔	

กปภ.	มโีรงเรยีนน�า้ดืม่	กปภ.	เพือ่น้องคนด	ี๕๑	โรงเรียน	

 ๗. โครงการ PWA น�า้ดืม่โรงเรียน	 เป็นโครงการ	

CSR	ที	่กปภ.	จดัท�าขึน้ในปี	๒๕๕๕	โดยร่วมมอืกบัจงัหวดั

และโรงเรียนติดตั้งตู้น�้าเย็นพร้อมเครื่องกรองน�้า	 เพื่อ

สนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนให้สามารถจัดหาน�้าดื่ม
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การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 ในด้านความร่วมมอืกบัต่างประเทศ	กปภ.	 ได้ให้
ความร่วมมอืและความช่วยเหลอืแก่หน่วยงานหรอืองค์กร
จากต่างประเทศ	เช่น	USAID/ECO	-	Asia,	K-water	จาก
ประเทศเกาหล	ี JICA	และ	 SAITAMA	จากประเทศญีปุ่น่	
ธนาคารพฒันาเอเชยีหรอื	 Asian	Development	 Bank	
(ADB)	และให้ความรูแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์กบับคุลากร
ระดบัผูบ้รหิารจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	
หรือ	สปป.ลาว	พม่า	เวยีดนาม	และกมัพชูา	เพือ่เตรยีมพร้อม
ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยอกีส่วนหนึง่ด้วย
ศนูย์รบัเรือ่งร้องเรียน กปภ. : PWA Call Center ๑๖๖๒
	 กปภ.	 ได้เลง็เหน็ช่องทางการตอบสนองลกูค้าผู้ใช้น�า้
และสร้างช่องทางให้ลกูค้าสามารถเข้าถงึองค์กรได้ง่ายขึน้	
ซึง่เป็นจดุสมัผสัทีส่ามารถสร้างความประทบัใจ	หรือตอบ
ข้อร้องเรียนได้ตลอดเวลา	กปภ.	จึงได้ก่อตั้ง	ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน	PWA	Call	Center	๑๖๖๒	เพื่อให้ลูกค้าและ
ประชาชนสามารถติดต่อและได้รับการตอบสนองจาก
หน่วยงานได้อย่างทนัท่วงท	ีโดยศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีน	PWA	
Call	Center	๑๖๖๒	เปิดให้บรกิารตั้งแต่เวลา	๐๗.๐๐	-	
๒๓.๐๐	 น.	 ไม่เว้นวันหยุดราชการ	 โดยลูกค้ามิเพียงใช้
บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน	PWA	Call	Center	ในการ
ร้องเรียนได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 แต่ยังให้บริการด้าน
การสอบถามข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัการให้บรกิารของ	กปภ.	
ให้กับลูกค้าด้วย	

นวัตกรรม ผลงานจากหนึ่งสมอง สองมือ
ของพนักงาน กปภ.
 จากความมุ่งมั่นในการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	 เพือ่

พฒันาตนเองของ	กปภ.	ทัง้ด้านการผลติจ่ายน�า้	และการ

ให้บริการ	 อีกทั้งยังมีจุดมุ ่งหมายในการเป็น	 องค์กร

สมรรถนะสงู	หรอื	High	Performance	Organization	:	

HPO	ท�าให้	กปภ.	ไม่หยดุยัง้ในการคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ	

เพ่ือให้การผลิตจ่ายน�า้มปีระสิทธภิาพมากยิง่ข้ึน	อนัจะน�า

มาซึง่ความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ของประชาชนต่อไป

 ตวัอย่างนวตักรรมของ การประปาส่วนภมูภิาค

มีดังต่อไปนี้

 ๑. ฝาดับเพลิงตรวจสอบแรงดันน�้าประปา

	 	 เนือ่งจาก	กปภ.	บางสาขาทีม่พีืน้ทีร่บัผดิชอบ

และมผีูใ้ช้น�า้เป็นจ�านวนมาก	จงึจ�าเป็นต้องตดิตัง้เครือ่งมอื

หรอือปุกรณ์ช่วยตรวจสอบแรงดนัน�า้	เพือ่ให้ส่งจ่ายน�า้ประปา

ได้ทั่วถึงและเพียงพอ	 ซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวที ่

หวัดบัเพลงิแบบถาวรนัน้	เกิดการสูญหาย	เสื่อมสภาพเร็ว 

กว่าปกต	ิและตดิตัง้ไม่ครอบคลมุทัง้พืน้ที	่ท�าให้การบรหิาร

จดัการหรอืแก้ไขแรงดนัน�า้ในพืน้ทีท่ีม่ปัีญหา	เช่น	แรงดนั

น�า้ประปาอ่อน	ท่อแตก	-	รัว่	ท�าได้ล่าช้าเนือ่งจากต้องเตรยีม

อปุกรณ์และเครือ่งมอืเพือ่ตรวจสอบแรงดนั	จากปัญหาและ

อุปสรรคดังกล่าวจึงได้พัฒนาฝาดับเพลิงแบบพกพาเพื่อ

ตรวจสอบและปรบัแรงดนัน�า้ประปาในพืน้ทีไ่ด้ทนัท	ีโดยใช้

งบประมาณไม่สูง	คงทน	สะดวกในการใช้งานและไม่สูญหาย
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 ๒. แผงควบคุมการผลิตน�้าประปาระยะไกล

ด้วยโทรศัพท์มือถือ 

	 	 เนื่องจากการผลิตน�้าประปาเพื่อบริการ

ประชาชนนั้น	 มีข้อจ�ากัดอยู่หลายด้าน	 เช่น	 บุคลากร 

ที่เช่ียวชาญ	 เงินลงทุน	 เครื่องมือ	 เครื่องจักรกล	 พื้นที ่

ที่ห่างไกลจากชุมชน	 ฯลฯ	 โดยข้อจ�ากัดต่างๆ	 เหล่านี้	 

ส่งผลต่อการผลิตน�้าประปาให้ได้ปริมาณที่เพียงพอกับ

ความต้องการใช้น�้าของประชาชนและคุณภาพโดยตรง	

เนื่องจากในขั้นตอนการผลิตมีความจ�าเป็นต้องควบคุม 

การใช้เครือ่งจกัรในการผลติ	เช่น	มอเตอร์ไฟฟ้าเคร่ืองยนต์	

เครื่องสูบน�้า	 และเครื่องจ่ายสารเคมี	 ท่ีติดตั้งใช้งานอยู่

อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความ

ต้องการใช้งานจริง	 ดังนั้น	 จึงได้จัดท�าแผงควบคุมการผลิต 

น�้าประปาระยะไกลด้วยโทรศัพท์มือถือ	 โดยส่งสัญญาณ

ทาง	 SMS	 เพื่อสั่งงานควบคุมการผลิตน�้าประปา	 และ 

แจ้งเตือนปัญหาท่ีเกิดในขบวนการผลิตน�้าประปา	 เพื่อ 

ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการ

ผลิตน�้าประปา	

 ๓. เครื่องเตือนน�้าขุ่น 

  สืบเนื่องมาจากป ัญหาของการผลิตน�้ า 

อย่างหนึ่งก็คือเรื่องความขุ่นของน�้าดิบในแต่ละช่วงเวลา 

มีความขุ่นไม่เท่ากัน	 ท�าให้ต้องปรับสารเคมีอยู่บ่อยครั้ง	 

บางแห่งมีพนักงานผลิตอยู ่คนเดียวและต้องสูบน�้า 
ตอนกลางคืนท�าหน้าที่หลายอย่างในเวลาเดียวกัน	 ซึ่ง 
อาจเกิดความผิดพลาดในการท�างานได้	 จึงเกิดแนวคิด 
ทีจ่ะประดิษฐ์เคร่ืองมอืทีส่ามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่
โดยช่วยเตือนความขุ่นของน�้าแบบมีเสียงสัญญาณ	 และ
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเตือนสัญญาณทางโทรศัพท์
 ๔. โครงการแจ้งเตือนผู้ใช้น�้าผ่านโปรแกรม 
PWA SMS Service 
	 	 เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	
รวมทั้งการกระจายข้อมูลให้ลูกค้าทราบยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ 
โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการหยุดจ่ายน�้า	 
การงดให้บริการ	 หรือ	 แจ้งเรื่องส�าคัญเกี่ยวกับกิจการ
ประปา	 ซ่ึงอาจส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ	 
ดังนั้น	 เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	 จึงเกิดแนวคิด 
เพื่อหาวิธีการสนับสนุนในการกระจายข้อมูลข่าวสารให้
กับลูกค้าโดยการน�าเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้สนับสนุน
คือการส่ง	 SMS	 ไปยังเคร่ืองโทรศัพท์มือถือของลูกค้า	 
ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ให้ลูกค้า	โดยการพัฒนาโปรแกรม	PWA	SMS	Service	
เพื่อรองรับการด�าเนินงานในการจัดส่ง	SMS	ไปยังลกูค้า
	 ตลอดระยะเวลากว่า	 ๓๓	 ปีที่ผ่านมา	 กปภ.	 
มุ่งมั่นในการด�าเนินงานทุกๆ	 ด้าน	 เพื่อให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่	 รวมถึง
สุขอนามัย	และ	กปภ.	ก็ยังคงมุ่งหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มที่	ไม่หยุดหย่อน	ไม่ใช่แค่เพียงผลักดันองค์กรให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง	 แต่เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีกว่าของ

ประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป



องค์การตลาด
	 t	โครงการปรับปรุงสภาพตลาดปากคลองตลาด
	 ปากคลองตลาด	 เป็นที่รู้จักมากว่า	 ๕๐	 ปี	 จัดตั้งโดย	 องค์การตลาดในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๖	บนถนนจักรเพชร	 
เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	บนพื้นที่กว่า	๕	ไร่	 โดยในขณะนั้นนับเป็นท�าเลที่ตั้งที่มีการคมนาคม	ทั้งทางบกและ
ทางน�้า	ที่มีความส�าคัญต่อการค้าขาย	ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ
	 ในปี	พ.ศ.	2553	เป็นต้นมา	องค์การตลาด	ได้ร่วมด�าเนินการกับเอกชนในการปรับปรุงสภาพตลาด	ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย	 ลดปัญหาการจราจรในพื้นที่และส่งเสริมเอกลักษณ์ของตลาดปากคลองตลาดให้เป็น	 ตลาดผัก	 
ผลไม้	และดอกไม้	ที่ใหญ่ที่สุด	รวมทั้งพัฒนาตลาดปากคลองตลาดเชื่อมโยงกับตลาดใกล้เคียง	ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศ	คาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๖

 tโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ออนทัวร์ ๓๖๕ วัน
	 การจัดงาน	“คาราวานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น	On	Tour	๓๖๕	วัน”	นอกจาก
จัดจ�าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วนั้น	 ยังมีพื้นที่ให้จัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าของ
ศูนย์ศิลปาชีพ,	 สินค้าจากผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์,	 สินค้าและผลผลิตทางการเกษตร,	 สินค้าอุปโภคบริโภคราคา
ประหยดั,	สนิค้าราคาควบคมุท่ีจ�าเป็นต่อการครองชพีของประชาชน	ตลอดจนมกีารจดักจิกรรมเพือ่บรกิารประชาชน	
อาทิเช่น	การตรวจสุขภาพ	การจัดหางาน	งานบริการของหน่วยงานราชการต่างๆ	การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้
แก่ประชาชน	และมกีารจดักจิกรรมเพือ่ความสามคัคแีละความบนัเทงิให้แก่ประชาชนในพืน้ทีท่ีม่กีารจดังานดงักล่าว	
บนเนื้อที่ประมาณ	๓,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ตารางเมตร	ใช้ระยะเวลาการจัดงานในแต่ละครั้งประมาณ	๗	-	๑๐	วัน	โดยจัด
เวียนไปในแต่ละจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ

องค์กรแห่งปัญญาด้านการค้าชุมชน
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 t  โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน ในการ
สนับสนุนขององค์การตลาด
	 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
องค์กร	และช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าของผลิตภัณฑ์
ชุมชนก่อนน�าไปจ�าหน่ายในตลาดภายนอก

 t โครงการตลาดเครือข่ายร้าน “ชุมชนยิ้ม”
	 โครงการเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการภาค
ธุรกิจด้านการเกษตร	 และการให้การสนับสนุนตลาด 
ภาคการเกษตรเพือ่ให้เป็นธรรมแก่เกษตรกรทกุภาคส่วน	
โดยการด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทิศทาง
และบทบาทใหม่ขององค์กรในอนาคต	 ที่มุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งปัญญาด้านการค้าในชุมชน	 องค์การตลาด	 
จึงวางแผนด�าเนินธุรกิจโครงการร้านจ�าหน่ายปัจจัย 
การผลิตทางการเกษตร	 สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ผลติภณัฑ์ชมุชนภายใต้ช่ือโครงการตลาดเครอืข่าย	“ร้าน
ชุมชนย้ิม”	 จากการท่ีได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่

	 องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย	 ได้มีส่วนใน
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม 
โมจาโดยผู้ผลิตข้าวในระบบอินทรีย์	 ของจังหวัดสุรินทร	์
ภายใต้ชือ่ข้าวสขุใจ	และผลติภณัฑ์ภมูปัิญญาท้องถิน่อืน่ๆ	
อกีมากมายหลายรายการ	ทีส่นบัสนนุโดย	องค์การตลาด

สอดคล้องกบัพนัธกจิหลกั	คอื	การสร้างตลาดโดยการเพิม่
ช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้า	โดยความร่วมมอืกบัเกษตรกร
และสถาบนัเกษตรกรเพ่ือเชือ่มโยงเครือข่ายให้เป็นระบบ
ครบทุกภูมิภาค	 และเพื่อเป็นการลดช่องว่างของภาค
ธุรกิจที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และปัจจัยการผลิตเพื่อ
การเกษตรให้มีมาตรฐานเดียวกัน	 อีกทั้งมีการก�าหนด
ราคาจ�าหน่ายที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรเป็นกลไกในการ
รกัษาสมดลุด้านราคารวมถงึการเพิม่ช่องทางการกระจาย
สินค้า	 ผลผลิตทางการเกษตร	 สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
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คติธรรมและแนวคิดส�ำคัญบำงประกำร
ของ

สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ

จงมองชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งมีชีวิต
ต้องช่วยพิทักษ์รักษา อุ้มชู และเสริมเกียรติยศ

อย่ามองอะไรเพียงผ่านไปที
เพราะแผ่นดินนี้จะต้องด�ารงอยู่ยาวไกล

อีกหลายชั่วคนจากเราไป

อ�ำนำจของผู้ปกครอง
เจ้าคุณ อ�านาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือ ไม่ใช่อยู่ที่พระแสงราชศัสตรา จะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ถ้าเจ้าคุณท�าให้

ราษฎรเชื่อถือด้วยความศรัทธาแล้ว ไม่มีใครถอดเจ้าคุณได้แม้ในหลวง เพราะท่านก็ทรงปรารถนาให้ราษฎร
อยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกัน

ควำมมุ่งหมำยในกำรปกครอง
ความมุ่งหมายของการปกครองทั้งอย่างเก่าอย่างใหม่ คือ ให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกัน 

แต่เข้าใจอธิบายค�าที่ว่า อยู่เย็นเป็นสุขนั้น ผิดกับอย่างเก่าถือว่า ถ้าบ้านเมืองปราศจากภัยต่างๆ เช่น โจรผู้ร้าย เป็นต้น 
ก็เป็นสุข... แต่ความคิดที่ว่าจะให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ต้องจัดการท�านุบ�ารุงในเวลาบ้านเมืองเป็นปกติ 

เป็นคติเกิดขึ้นใหม่

กำรเป็นผู้น�ำ
การเป็นผู้น�านั้น ต้องให้รองเท้าขาดก่อนกางเกง  คือ  ต้องออกตรวจตราจนรองเท้าขาด ไม่ใช่นั่งเก้าอี้

จนกางเกงขาด เพราะหลักโบราณก็มีอยู่ว่า จงคิด จงสั่ง จงตรวจ

ค่ำของชีวิตมนุษย์
ขอให้เข้าใจว่า ชีวิตมนุษย์จะเป็นชีวิตของผู้ใดก็ตาม จะเป็นชาติใดก็ตาม ภาษาใดก็ตาม เป็นของมีราคา

เหมือนชีวิตของตนเอง ธรรมะในศาสนาก็ดี กฎหมายบ้านเมืองก็ดี ย่อมถือเอาความข้อนี้ เป็นอย่างเดียวกัน คือ 
ต้องระวังชีวิตมนุษย์อย่าให้เสียไปด้วยใช่เหตุ

กำรเลือกใช้คน
การเลือกคน ใช้ให้เหมาะสมแก่ต�าแหน่ง เป็นสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับผู้เป็นนายคน การที่จะรู้ว่าถูกหรือผิดนั้น

จะต้องขยันเอาใจใส่ดูอยู่เสมอว่า ผลงานที่เขาท�านั้นเป็นอย่างไร ถ้าเขาท�าได้ดี ต้องยอมให้ว่าเป็นความดีของเขาเอง 
เราจะรับเอาได้แต่เพียงว่ารับคนถูก ถ้าเขาท�าผิด เราต้องรับเสียเองว่าเพราะเราเลือกเขาๆ จึงมีโอกาสท�าผิด

ทั้งนี้ เพราะอ�านาจอยู่ที่ไหน ความรับผิดชอบต้องอยู่ที่นั่นด้วย
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รับงำนใหม่

เรียกผู้ใดมาสั่งงานจะให้ไปรับต�าแหน่งใหม่ ผู้นั้นตอบว่าได้โดยเร็ว และอ้ายโน่นก็ท�าได้ อ้ายนี่ก็ง่ายละก็ 

เตรียมหาคนใหม่ไว้ได้ หากแต่ถ้าคนใดหนักใจ ซักถามถี่ถ้วน เห็นความยากล�าบากละก็  เรานอน ตาหลับได้

รำงวัลสูงสุด

รางวัลสูงสุดอยู่ที่ค้นความชั่วไม่พบในตัวเราเอง การติ การชม เป็นเรื่องของคนอื่น เขารู้จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง

จะไปยุ่งด้วยท�าไม บาปบุญเป็นของเขาเอง

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่

ที่จะรู้ได้ว่า ที่ใดเรียบร้อย หรือไม่เรียบร้อยนั้น ไม่มีอะไรดียิ่งกว่าฟังเสียงราษฎร ถ้าราษฎรมีเสียงร้อง

เดือดร้อนอยู่แล้ว ถึงแม้การออฟฟิศจะเรียบหรือการอย่างอื่นจะดี ก็ไม่ชื่อว่าเรียบร้อย

วำสนำ

อ�านาจวาสนาเป็นสิ่งที่มอบให้แก่กันไม่ได้ แต่จะต้องสร้างขึ้นโดยตนเองเท่านั้น อ�านาจจะได้มา

ก็ด้วยความขยันขันแข็ง หมั่นขวนขวายหาวิชาความรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเมตตากรุณา

กำรพูด

ท�าให้มากกว่าพูด คือ พูดให้น้อยกว่าท�า มั่นสุขุม มีสติ ไม้ขี้โอ่ ขี้คุยภูมิปัญญาตนแล้วดีเอง

เอกลักษณ์คนไทย

ความน้อมน้อมถ่อมตน ความขยันหมั่นศึกษา ความกตัญญูรู้คุณบุพการีชนและครูอาจารย์ ปฏิบัติได้เช่นนี้

ความสุขความเจริญจักบังเกิดขึ้นแก่ตนและครอบครัวอยู่เป็นนิจ

เพื่อน

มิตรแท้กับมิตรไม่แท้ต่างกันตรงว่า เราจริงใจต่อใครคนนั้นมาก เราเกรงใจเขามากยิ่งขึ้น ตามเก็บไว้เป็นความทรงจ�า

ที่ดี แล้วอาจพบกันอีกก่อนตายจาก ส่วนมิตรอีกแบบหนึ่งเพียงเจอไปวันหนึ่งๆ ก็พอแล้ว

เรียนรู้ชีวิตจำกชีวิต

ยามเยาว์เห็นโลกล้วน  แสนสนุก

เป็นหนุ่มสาวก็หลงสุข  ค�่าเช้า

กลางคนเริ่มเห็นทุกข์  สุขคู่กันนอ

ตกแก่จึงรู้เค้า  ว่าล้วนอนิจจัง
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ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑๒๗/๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะท�างานจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี ในปี ๒๕๕๕

......................................

	 	 ตามที่กระทรวงมหาดไทยจะมีอายุครบ	๑๒๐	ปี	ในวันที่	๑	เมษายน	๒๕๕๕	และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

อ�านวยการจดักจิกรรมเนือ่งในโอกาสวนัสถาปนากระทรวงมหาดไทย	ครบ	๑๒๐	ปี	ในปี	๒๕๕๕	นัน้

	 	 เพือ่ให้การด�าเนนิการจดักจิกรรมต่าง	ๆ	ตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวตัถปุระสงค์	 

จึงแต่งตัง้ทีป่รกึษาและคณะท�างานจดักจิกรรมเนือ่งในโอกาสวนัสถาปนากระทรวงมหาดไทย	ครบ	๑๒๐	 ปี	 รวม	๖	 

คณะท�างานฯ	ดงันี้

  ๑. คณะท�างานฝ่ายการสัมมนาทางวิชาการ ประกอบด้วย

    คณะที่ปรึกษา

	 	 		 ๑.๑		นายวิชัย	ศรีขวัญ	 ที่ปรึกษา

	 	 		 ๑.๒		นายมนุชญ์	วัฒนโกเมร	 ที่ปรึกษา

	 	 		 ๑.๓		นายศิวะ	แสงมณี	 ที่ปรึกษา

	 	 		 ๑.๔		นายปริญญา	อุดมทรัพย์	 ที่ปรึกษา

	 	 	 ๑.๕		นายพินัย	อนันตพงศ์	 ที่ปรึกษา

	 	 		 ๑.๖		นายสุเมธ	ชัยเลิศวณิชกุล	 ที่ปรึกษา

    คณะท�างาน  

	 	 	 	๑.๑	อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ประธาน

	 	 	 	๑.๒		นายอภิชาติ	เทียวพานิช	รองอธิบดีกรมการปกครอง	 รองประธาน

	 	 	 	๑.๓		รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 รองประธาน

	 	 		 	 ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมาย

	 	 		 ๑.๔		ผู้แทนส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด	 คณะท�างาน

	 	 		 	 กระทรวงมหาดไทย
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	 	 		 ๑.๕		นายชยาวุธ	จันทร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	 คณะท�างาน

	 	 		 ๑.๖		ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	สถ.	 คณะท�างาน

	 	 		 ๑.๗		ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น	สถ.	 คณะท�างาน

	 	 		 ๑.๘		ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง	สถ.	 คณะท�างาน

	 	 	 ๑.๙		เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 คณะท�างาน

	 	 		 ๑.๑๐	ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น	สถ.	 คณะท�างาน

	 	 	 	 	 	 	 และเลขานุการ

	 	 		 ๑.๑๑		ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	สถ.	 คณะท�างาน

	 	 	 	 	 	 	 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 		 ๑.๑๒		ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน	ปค.	 คณะท�างาน

	 	 	 	 	 	 	 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 		 ๑.๑๓		ผู้อ�านวยการส่วนของส�านักนโยบายและแผน	สป.มท.	 คณะท�างาน

	 	 	 	 	 	 	 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 		 ๑.๑๔		หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์	สถ.	 คณะท�างาน

	 	 	 	 	 	 	 และผู้ช่วยเลขานุการ

  ๒. คณะท�างานฝ่ายจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย

    คณะที่ปรึกษา

	 	 	 ๒.๑		นายศิวะ	แสงมณี	 ที่ปรึกษา

	 	 	 ๒.๒		นายศิวะ	ศิริเสาวลักษณ์	 ที่ปรึกษา

	 	 		 	คณะท�างาน

	 	 		 ๒.๑		อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	 ประธาน

	 	 		 ๒.๒		ม.ล.ปนัดดา	ดิศกุล	 คณะท�างาน

	 	 		 ๒.๓		ผู้แทนส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด	 คณะท�างาน

	 	 		 	กระทรวงมหาดไทย

	 	 		 ๒.๔		ผู้อ�านวยการส�านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	พช.	 คณะท�างาน

	 	 	 ๒.๕		ผู้อ�านวยการส�านักภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน	พช.	 คณะท�างาน

	 	 		 ๒.๖		ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน	พช.	 คณะท�างาน

	 	 	 ๒.๗	 ผู้อ�านวยการกองคลัง	พช.	 คณะท�างาน

	 	 	 ๒.๘	 นายนิสิต	จันทร์สมวงศ์	รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	 คณะท�างาน

	 	 	 		 	 	 	 และเลขานุการ

	 	 		 ๒.๙	 ผู้อ�านวยการกองแผนงาน	พช.	 คณะท�างาน

	 	 	 		 	 	 	 และผู้ช่วยเลขานุการ
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	 	 	๒.๑๐		เลขานุการกรมการพัฒนาชุมชน	 คณะท�างาน

	 	 	 		 	 	 	 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	๒.๑๑		ผู้อ�านวยการส่วนของส�านักนโยบายและแผน	สป.มท	 คณะท�างาน

	 	 	 		 	 	 	 และผู้ช่วยเลขานุการ

  ๓. คณะท�างานฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย

    คณะที่ปรึกษา

	 	 		 ๓.๑	 นายปานชัย	บวรรัตนปราณ	 ที่ปรึกษา

	 	 		 ๓.๒	 นายภักดี	รัตนผล	 ที่ปรึกษา

	 	 		 ๓.๓	 นายพินัย	อนันตพงศ์	 ที่ปรึกษา

	 	 		 ๓.๔	 ม.ล.ปนัดดา	ดิศกุล	 ที่ปรึกษา

	 	 		 ๓.๕	 นางสายไหม	จบกลศึก	 ที่ปรึกษา	 	

    คณะท�างาน

	 	 		 ๓.๑	 อธิบดีกรมการปกครอง	 ประธาน

	 	 		 ๓.๒	 ผู้แทนส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด	 คณะท�างาน

	 	 		 		 กระทรวงมหาดไทย

	 	 		 ๓.๓	 นายชยาวุธ	จันทร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	 คณะท�างาน

	 	 		 ๓.๔		ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน	 คณะท�างาน

	 	 		 		 กรมการปกครอง	 และเลขานุการ

	 	 		 ๓.๕		ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้	สดร.สป.มท.	 คณะท�างาน

	 	 	 		 	 	 	 และผู้ช่วยเลขานุการ

  ๔.  คณะท�างานฝ่ายกิจกรรม ประกอบด้วย

   คณะที่ปรึกษา

	 	 		 ๔.๑	 นายวิชัย	ศรีขวัญ	 ที่ปรึกษา

	 	 		 ๔.๒	 นายไพโรจน์	พรหมสาส์น	 ที่ปรึกษา

   คณะท�างาน

	 	 		 ๔.๑	 อธิบดีกรมที่ดิน	 ประธาน

	 	 		 ๔.๒	 ผู้แทนส่วนราชการระดับกรมปละรัฐวิสาหกิจในสังกัด	 คณะท�างาน

	 	 		 		 กระทรวงมหาดไทย

	 	 		 ๔.๓	 เลขานุการกรมที่ดิน	 คณะท�างาน

	 	 	 		 	 	 	 	และเลขานุการ

	 	 		 ๔.๔	 ผู้อ�านวยการส่วนของส�านักพัฒนาและ	 คณะท�างาน

	 	 		 		 ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด	สป.มท.ที่ได้รับมอบหมาย	 	และผู้ช่วยเลขานุการ
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  ๕. คณะท�างานฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

    คณะที่ปรึกษา

	 	 		 ๕.๑		นายมนุชญ์	วัฒนโกเมร	 ที่ปรึกษา

	 	 		 ๕.๒		นายสุรอรรถ	ทองนิรมล	 ที่ปรึกษา

	 	 	 ๕.๓		นายศิวะ	ศิริเสาวลักษณ์	 ที่ปรึกษา

	 	 		 ๕.๔		นายอมรพันธุ์	นิมานันท์	 ที่ปรึกษา

	 	 		 ๕.๕		นายภักดี	รัตนผล	 ที่ปรึกษา

	 	 		 ๕.๖		นายพินัย	อนันตพงศ์	 ที่ปรึกษา

    คณะท�างาน

	 	 		 ๕.๑		อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ประธาน

	 	 		 ๕.๒		ผู้แทนส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด	 คณะท�างาน

	 	 		 		 กระทรวงมหาดไทย

	 	 		 ๕.๓		เลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 คณะท�างาน

	 	 	 		 	 	 	 และเลขานุการ

	 	 		 ๕.๔	ผู้อ�านวยการกองกลาง	สป.มท.	 คณะท�างาน

	 	 	 		 	 	 	 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 		 ๕.๕	ผู้อ�านวยการกองสารนิเทศ	สป.มท.	 คณะท�างาน

	 	 	 		 	 	 	 และผู้ช่วยเลขานุการ

  ๖. คณะท�างานฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย

    คณะท�างาน

	 	 		 ๖.๑		อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	 ประธาน

	 	 		 ๖.๒		ผู้แทนส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด	 คณะท�างาน

	 	 		 		 กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

	 	 		 ๖.๓	 ผู้แทนกรุงเทพมหานคร	 คณะท�างาน

	 	 		 ๖.๔		ผู้อ�านวยการกองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี	 คณะท�างาน

	 	 		 		 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 	และเลขานุการ

	 	 		 ๖.๕		ผู้อ�านวยการกองคลัง	สป.มท.	 คณะท�างาน

	 		 	 		 และผู้ช่วยเลขานุการ
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 มีอ�านาจหน้าที่

	 ๑.	จัดท�าแนวทาง	แผนงาน	โครงการ	ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา

กระทรวงมหาดไทย	ครบ	๑๒๐	ปี	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕

	 ๒.	ประสานรายละเอียดของกิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 ๓.	แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะท�างานฯ	ได้ตามที่เห็นสมควร

	 ๔.	ติดตามการด�าเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด�าเนินงาน

	 ๕.	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

  

	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

       

	 	 	 		 	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๕

        (นายพระนาย สุวรรณรัฐ)

	 	 	 		 	 	 	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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คณะท�างานฝ่ายจัดท�าหนังสือ ๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย

คณะที่ปรึกษา
นายปานชัย			 บวรรัตนปราณ	 นายภักดี		 รัตนผล
นายพินัย			 อนันตพงศ์	 ม.ล.ปนัดดา		 ดิศกุล
นางสายไหม			 จบกลศึก	 นายพระนาย			 สุวรรณรัฐ
นายวิบูลย์			 สงวนพงศ์	 นายสุกิจ			 เจริญรัตนกุล
นายบุญส่ง			 เตชะมณีสถิตย์	 นายชยาวุธ			 จันทร
นายสถาพร		 ศิริภักดี	 นายชูเกียรติ		 มุทธากาญจน์
นายอภิชาติ	 เทียวพานิช

ประธานคณะท�างาน
นายชวน		ศิรินันท์พร	 อธิบดีกรมการปกครอง

คณะท�างาน
นายวรกิตติ		 ศรีทิพากร	 กรมการปกครอง
นายวิภาส			 ตรีประทีป	 กรมการปกครอง
นายทรรศนะ		 วิชัยธนพัฒน์	 สถาบันด�ารงราชานุภาพ
นายอภิชัย	 ชัยชมภู	 สถาบันด�ารงราชานุภาพ
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