
  

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ  

และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕ อาคารด ารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย 

………………………………………… 

ผู้มาประชุม 
๑๑. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ 
๑๒. นายชัยวัฒน์  ช  ่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
 ๓. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร (แทน) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
 ๔. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเม อง กรรมการ 
 ๕. นายพิริยะ  ฉันทดิลก  (แทน) อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ 
 ๖. นายนิวัติ  น้อยผาง  (แทน) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ 
 ๗. นายวิชัย  ทองฤทธิ์  (แทน) อธิบดีกรมที่ดิน กรรมการ 
 ๘. นายรัฐพล  นราดิศร  (แทน) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ 
 ๙. นายทวี  เสริมภักดีกุล  (แทน) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
๑๐. นายสารวุฒิ  บุญวงศ์  (แทน) ผู้ว่าการการประปานครหลวง กรรมการ 
๑๑. นางสาวชมนาถ  พรสมผล  (แทน) ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ 
๑๒. นายพิพัฒน์  ชลอ าไพ  (แทน) ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ 
๑๓. นางม่วงพร  ศุภการ  (แทน) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ 
๑๔. นายวิทยา  ทรัพย์เย็น  ผู้อ านวยการองค์การตลาด กรรมการ 
๑๕. นายสุชัย  เจนพจนารถ  (แทน) ผู้อ านวยการองค์การจัดการน  าเสีย กรรมการ 
๑๖. นายบรรจบ จันทรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๑๗. รศ.วรวรรณ  โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๑๘. ผศ.พิเชฐ  โสวิทยสกุล  ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๑๙. นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน สป. กรรมการและ 
      เลขานุการร่วม 
๒๐. นายกฤษณะ พินิจ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริม กรรมการและ 
    การบริหารราชการจังหวัด สป. เลขานุการร่วม 
๒๑. นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ สป. กรรมการและ 
      เลขานุการร่วม 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรมการประชุม Zoom 
 ๑๑. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 
 ๑๒. นางนิศากร  วิศิษฏ์สรอรรถ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สป. 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑๑. นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
 ๑๒. นายอนวัช  สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเม อง 
 ๑๓. นางจินตนา อุดมพลานุรักษ ์ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
    กรมโยธาธิการและผังเม อง 
 ๑๔. นางสาวอรอาภา โล่วีระ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเม อง 
    กรมโยธาธิการและผังเม อง 
 ๑๕. นายสุเทพ         ประเท องโภคเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    กรมโยธาธิการและผังเม อง 
 ๑๖. นายวรวิทย์  สังเกตดี นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
    กรมโยธาธิการและผังเม อง 
 ๑๗. นางสาวรัชนู ศรีค าภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    กรมโยธาธิการและผังเม อง 
 ๑๘. นางสาวอัจฉราวรรณ จันทร์น้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    กรมโยธาธิการและผังเม อง 
 ๑๙. นายบุญล อ  ธรรมธรานุรักษ ์ผู้อ านวยการส านักบริหารการปกครองท้องที่ 
    กรมการปกครอง 
 ๑๐. นายสุระวุธ  จันทร์งาม  ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ 
    กรมการปกครอง 
 ๑๑. นายสุวดิษฐ  วิชัยดิษฐ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ 
    กรมการปกครอง 
 ๑๒. นายธนากร กันทะ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
    กรมการปกครอง 
 ๑๓. นางสาวสโรชา  ค าแก้ว ปลัดอ าเภอฝ่ายป้องกัน อ าเภอเม องกาญจนบุรี 
    กรมการปกครอง 
 ๑๔. นางสาวกาญจนา  ทองเกษม ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
    กรมการพัฒนาชุมชน 
 ๑๕. นางอุทัยวรรณ  มินสุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 
    กรมการพัฒนาชุมชน 
 ๑๖. นายอรรถพงษ์  อยู่เกตุ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส ่อสารภาพลักษณ์องค์การ 
    กรมการพัฒนาชุมชน 
 ๑๗. นายเอกราช  ญาณอุบล ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน 
    กรมการพัฒนาชุมชน 

/๑๘. นางสาวรุ่งนภา… 
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 ๑๘. นางสาวรุ่งนภา อุปมา ผู้อ านวยการกลุ่มงานจัดการความรู้ 
    กรมการพัฒนาชุมชน 
 ๑๙. นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน 
    กรมการพัฒนาชุมชน 
 ๒๐. นางสาวเบญจวรรณ ไวยวุฒินันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและวิจัยเพ ่อการพัฒนาท้องถิ่น 
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ๒๑. นายสถิตย์  สีวะรมย์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ๒๒. นางจันทร์รัตน์  อาวุธปัญญากุล ผู้อ านวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผล 
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ๒๓. นางสาวจิรประภา  เพ็ญศรี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ๒๔. นายชาญชัย ยาบัน พนักงานบันทึกข้อมูล 
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ๒๕. นายนฤชิต  ขนิษฐกุล ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการความรู้ 
    การประปานครหลวง 
 ๒๖. นางสาวอ าไพ พันธุ์อายุวัฒนะ ผู้จัดการส านักงานประปา สาขาแม้นศรี 
    การประปานครหลวง 
 ๒๗. นายกิตติพศ  สมบุญเพ็ญ  วิศวกร ๗ 
    การประปาส่วนภูมิภาค 
 ๒๘. นางนลินี  พรมอ่ินค า ผู้อ านวยการกองประสานนโยบายและพิธีการ 
    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ๒๙. นายวงทัต  โชติกะพุกกณะ หัวหน้าแผนกประสานนโยบายและข้อมูล 
    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ๓๐. นางสาวณิชชาภัทร  ศรีชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ 
    องค์การตลาด 
 ๓๑. นายรัฐพล ช.  ละเอียด พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ 
    องค์การจัดการน  าเสีย 
 ๓๒. นางศุภวรรณ  บูชาดี ผู้อ านวยการกลุ่มงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการ  
    ส านักตรวจราชการและเร ่องราวร้องทุกข์ สป. 
 ๓๓. นายเกนุชา บุญเกิด ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส ่อสาร สป. 
 ๓๔. นายสยาม  อินทรสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทน 
    ผู้อ านวยการกองสารนิเทศ สป. 

/๓๕. นายญาณวัฒน์… 
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 ๓๕. นายญาณวัฒน์  ชูดวง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
    กองสารนิเทศ สป. 
 ๓๖. นายพัฒระ  บรรณาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    ส านักนโยบายและแผน สป. 
 ๓๗. นายสราวุธ สุขร ่น ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาพ  นที่  
    ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 
 ๓๘. นายวิรัชชัย  พงษ์เกาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 
 ๓๙. นางสาวอรอุมา  วรแสน ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. 
 ๔๐. นางสาวฉัฏฐาทิพ  มุสิกวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
    สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. 
 ๔๑. นางสาวทัศนีย์  ชัยศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. 
 ๔๒. นางสาวแพรวพรรณ ฤทธิ์รุ่งอรุณ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
    สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. 
 ๔๓. นายฤกษ์ดี  วิศาลอรรถกิจ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
    สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. 
 ๔๔. นางสาวสุธาสินี  อัญชัญบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. 
 ๔๕. นายอนุกูล  สุขปัญญา เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย 
    สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินโครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” สร้าง 
นักขับเคล ่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งโครงการฯ ที่มีความส าคัญยิ่ง เน ่องจากเป็นสิ่งที่
ย นยันความร่วมม อมาตลอด ๑๓๐ ปีที่ต้องบูรณาการการท างานและอาศัยความร่วมม อจากทุกภาคส่วน  
ไม่ว่าจะเป็นสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงภาคีเคร อข่าย ๗ ภาค ี
ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคส ่อสารมวลชน 
ซึ่งตรงกับความมุ่งมั่นในการเชิญให้ทุกท่านร่วมกัน Change for Good โดยไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์
หร อเป้าหมายในการท างาน แต่เป็นการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการที่จะน าไปสู่ Outcome ที่ดีกว่า 
ด้วยความตั งใจจริง ความคิดริเริ่ม และความพยายามในการขับเคล ่อนภารกิจ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้กับประชาชน 
 

/ให้มี... 
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ให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ น รวมทั งรักษาเจตนารมณ์ที่ดีในการ Change for Good ให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล 
เพ ่อพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความสุขมากยิ่งขึ น โดยทุกท่านจ าเป็นต้องมีอิสระทางความคิด
ที่อยู่บนพ  นฐานของเจตนารมณ์ท่ีดีและมีใจที่อยากช่วยเหล อประชาชนอย่างแท้จริง จึงถึงเวลาอันสมควรที่จะทบทวน
ในสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยท ามาตลอด ๑๓๐ ปีและสิ่งที่จะท าต่อไปในอนาคตให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของกระทรวงมหาดไทยในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข โดยการท างานร่วมกันแบบบูรณาการหร อ ๗ ภาคีเคร อข่าย
ที่จะร่วมช่วยกันแนะน า/หาร อ เพ ่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพและบรรลุผลในการสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งย น
หร อการบรรลุเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) ทั ง ๑๗ เป้าหมาย และเกิดเป็นความสามารถ
ในการบูรณาการเพ ่อประชาชนร่วมกัน ซึ่งต้องเป็นการตั งใจท าอย่างจริงจัง ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์อ านวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งย นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) หากปฏิบัติ
ตามระบบราชการทั่วไป จะเป็นเพียงการท างานตามระบบ TPMAP เท่านั น แต่ในความเป็นจริงมีจ านวนประชาชน
ที่ได้รับความเด อดร้อนที่มากกว่าในระบบ TPMAP อีกเป็นจ านวนมากเม ่อเทียบกับฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
ของกรมการปกครองและจ าเป็นต้องมีอุดมการณ์ในการค้นหาข้อมูลความเด อดร้อนของประชาชนต่อไป เช่น ข้อมูล
ของเด็กอายุ ๓ – ๕ ปีที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลของเด็กอายุ 
๖ – ๑๔ ปีที่ยังไม่ได้เข้าเรียนในชั นปฐมศึกษา หร อแม้แต่ข้อมูลของจ านวนครัวเร อนที่ยังไม่มี โถสุขภัณฑ์ 
ทีถู่กหลักสุขาภิบาล เพ ่อท าให้เกิดฐานข้อมูลที่มีความน่าเช ่อถ อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ได้ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั น ๆ ซึ่งข้าราชการทุกคนจะต้องเป็นผู้น าของ ๗ ภาคีเคร อข่าย เพ ่อดึงให้ 
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการริเริ่มด าเนินการ Change for Good ให้เกิดสิ่งที่ดีกับประชาชน  
 เน ่องจากหลักสูตร "การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)” เปิดโอกาสในการท างานให้กับประชาชนและประเทศชาติในฐานะ
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีคณะท างาน Change for Good ของกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยคิดและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง 
รวมทั งนายอ าเภอและก านันผู้ใหญ่บ้านให้เข้ามาช่วยในการด าเนินการ โดยได้เสนอวิสัยทัศน์ มุมมอง ความเห็น
เชิงนโยบาย แนวทางการขับเคล ่อนการท างาน และการให้การสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย จ านวน ๒ หัวข้อ 
ได้แก่ ๑) การบริหารจัดการทรัพยากรน  า และ ๒) การแก้ไขปัญหากฎหมาย/เอกสารสิทธิของรัฐ ซึ่งหัวข้อ 
“การบริหารจัดการทรัพยากรน  า” ได้รับคัดเล อกให้เป็นโจทย์บูรณาการ ในหัวข้อ “การสร้างตัวแบบนโยบาย
และขยายผลการบริหารจัดการน  าอย่างยั่งย น” ต่อมาได้พัฒนาให้เป็นหัวข้อในการขับเคล ่อนของกระทรวงมหาดไทย 
โดยใช้ช ่อว่า “การบริหารจัดการทรัพยากรน  า เพ ่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจน และรองรับภัยพิบัติ” 
ซึ่งเป็นการน้อมน าแนวพระราชด าริในการบริหารจัดการเพ ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ที่ทรงส บสาน รักษา และต่อยอดพระราชด าริต่าง ๆ รวมทั งการใช้หลัก “บวร” “บรม” “ครบ” ในการร่วมม อกับ
ทุกภาคส่วน โดยหลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์ให้บูรณาการความร่วมม อในการท างาน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ก็มีองค์ความรู้เร ่องการบริหารจัดการน  าเป็นจ านวนมาก อาทิเช่น กรมโยธาธิการและผังเม อง กรมป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการปกครอง แต่ไม่เคยบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 
 

/ดังนั น... 



 

-๖- 
ดังนั น จึงควรมีการแบ่งปันทั งองค์ความรู้ แนวคิด วิธีการ และทรัพยากร เพ ่อการขับเคล ่อนการท างานร่วมกัน
และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างร่วมม อกันกับภาคีเคร อข่ายต่าง ๆ  
 ในการนี  กระทรวงมหาดไทยจึงมีค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการอ านวยการโครงการอ าเภอน าร่อง 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ สร้างนักขับเคล ่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย 
และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง ดังนั น จึงได้เชิญทุกท่าน ที่เป็นคณะกรรมการ และคณะท างาน มาร่วมประชุมในวันนี  
เพ ่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และติชม เพ ่อขับเคล ่อนให้โครงการฯ ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการด้วยความสมบูรณ์แบบและช่วยลดความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดข้อผิดพลาด และที่ส าคัญที่สุด  
ค อการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ให้กับประชาชน ซึ่งเป็นปรัชญาของกระทรวงมหาดไทยมาตลอด ๑๓๐ ปี  
และขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี  
 จึงเรียนที่ประชุมเพ ่อทราบ 
ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๒.๑ โครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย 
   ด้วยกระทรวงมหาดไทย จะด าเนินโครงการอ าเภอน าร่องแบบ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 
แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคล ่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย (Change agents 
for strategic transformation: CAST) เพ ่อขับเคล ่อนงานด้านการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบบูรณาการ 
ของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในระดับอ าเภอที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งควรมีการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้น าระดับอ าเภอ โดยเฉพาะนายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเคร อข่าย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการอ ่นในพ  นที่ 
ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดท าแผนแบบบูรณาการให้เป็นแผนเดียว (One Plan) และสามารถ
ขับเคล ่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานในส่วนกลางของกระทรวงมหาดไทย 
มีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน หนุนเสริม และออกแบบกลไกการท างานที่บูรณาการโดยไม่ท างานแบบแยกส่วน 
หร อต่างคนต่างท า หร อ silo เพ ่อให้ได้อ าเภอน าร่องในการไปขับเคล ่อนแผนพัฒนาในระดับพ  นที่ 
   โครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคล ่อน
ยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย มีรูปแบบการด าเนินการโดยการคัดเล อกอ าเภอน าร่อง 
จาก ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๑ อ าเภอ และคัดเล อกเป็นอ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด ๑๘ อ าเภอ โดยมี 
การด าเนินการในรูปแบบกิจกรรม ดังนี  
   (๑) แต่งตั งคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ และคณะท างานที่เก่ียวข้อง 
   (๒) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัคร 
   (๓) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้น าอ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด ที่มีกิจกรรมย่อย 
ดังนี  กิจกรรมการจัด Workshop การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ  นที่ (One Plan) กิจกรรมฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้น านักขับเคล ่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง อ าเภอน าร่องระดับจังหวัด ๗๖ อ าเภอ 
กิจกรรมการจัด Workshop การจัดท าแผนขับเคล ่อนงานพ  นที่อ าเภอน าร่องจังหวัดจากแผนและประสานแผน 
พัฒนาพ  นที่ (One Plan) 

/(๔) กิจกรรม… 



 

-๗- 

   (๔) กิจกรรมคัดเล อกอ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด ๑๘ อ าเภอ 
   (๕) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนานักขับเคล ่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง
อ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด ๑๘ อ าเภอ มีกิจกรรมย่อย ดังนี  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
นักขับเคล ่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง อ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด ๑๘ อ าเภอ กิจกรรมการจัด Workshop 
การจัดท าแผนด าเนินงานพ  นที่อ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด จากแผนขับเคล ่อนงานพ  นที่อ าเภอน าร่อง
จังหวัดตามแผนและประสานแผนพัฒนาพ  นที่ การจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
   (๖) กิจกรรมการด าเนินการขับเคล ่อนงาน “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ 
   (๗) กิจกรรมการประเมินผลและการประกวดอ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด 
   (๘) กิจกรรมเวทีสรุปผลการด าเนินโครงการ 
   (๙) กิจกรรมถอดบทเรียนความส าเร็จ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย : กรมการปกครองกรุณาจัดสรรงบประมาณให้จ านวน  
๗ ล้านบาทในการหา Change agents จากทั ง ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๑ อ าเภอ เพ ่อด าเนินการตามแนวคิด 
ที่จะท าให้เกิดความยั่งย น โดยเริ่มต้นจากการบริหารจัดการทรัพยากรน  าที่น้อมน ามาจากหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ว่า สิ่งแวดล้อมเป็นเร ่องที่ส าคัญและไม่ใช่
เฉพาะเร ่องของป่าไม้ ยังรวมถึงการบริหารจัดการขยะ เพราะขยะเป็นต้นเหตุที่ท าให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
เกิดภาวะโลกร้อน การชะล้างพังทลายของดิน โดยทั งหมดข้างต้นเป็นสิ่งทีเ่ช ่อมโยงกับเร ่องของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า การกักเก็บน  าไว้ในหลุมขนมครก และการไม่ท าให้น  าเน่าเสีย ดังนั น จึงควรเริ่มต้นจากการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า เพ ่อขับเคล ่อนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งย นทั งชีวิตของคนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการด าเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวจะไม่บังคับให้เข้าร่วมเพียงแค่จังหวัดละ ๑ อ าเภอ แต่เป็นการเปิดรับสมัคร หากมีอ าเภอ
ที่สมัครมากกว่า ๑ อ าเภอก็จะมีกระบวนการสอบคัดเล อก เน ่องจากมีข้อจ ากัดในเร ่องของงบประมาณ  
เวลาในการด าเนินการ และบุคลากร ซึ่งกระบวนการสอบคัดเล อกจะใช้เกณฑ์การพิจารณา อาทิเช่น ภาวะผู้น า 
ความมุ่งมั่น และความตั งใจ รวมถึง Passion โดยมีวัตถุประสงค์เพ ่อสร้างทีม Change for Good หร อสร้างระบบ
การขับเคล ่อนงาน ทั งระบบนโยบายของคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ และระบบผู้น าการขับเคล ่อน 
ในพ  นที่ของนายอ าเภอและภาคีเคร อข่ายใน ๗๖ อ าเภอ ตลอดจนท าให้ทีม Change for Good ที่เข้าร่วม
โครงการได้ซึมซับระบบการท างานแบบบูรณาการ ตั งแต่การก าหนดแนวทางการท างานหร อนโยบายในการขับเคล ่อน 
โดยโครงการดังกล่าวต้องท าให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นเร ่องที่ไม่เกินความสามารถ 
ในการขับเคล ่อนโครงการฯ เน ่องจากมีแนวทางในการบริหารจดัการน  า การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการลดความเสี่ยง
เร ่องสาธารณภัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย : น าเรียนที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์
ของโครงการฯ ประกอบด้วย ๑) เพ ่อสร้างนักขับเคล ่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการบูรณาการ 
ในระดับพ  นที่ ๒) เพ ่อเสริมสร้างสมรรถนะการท างานแบบบูรณาการและสร้างเคร อข่ายก าลังคนคุณภาพระหว่าง 
 

/หน่วยงาน… 
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หน่วยงานในระดับพ  นที ่๓) เพ ่อขับเคล ่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมผ่านการลงม อ
ปฏิบัติจริงในระดับพ  นที่ ๔) เพ ่อด าเนินการตามแนวทางส บสานน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งย น จากการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ๕) จัดฝึกอบรมพัฒนา
ข้าราชการหร อบุคลากรในสังกัด ให้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพ ่อส บสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ  
ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งย น ๖) เพ ่อน าผลการด าเนินงานใช้เป็นกรอบแนวทางในการสนับสนุนการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ๗) เพ ่อให้ได้มาซึ่งตัวแบบ
ความเป็นเลิศ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการการขับเคล ่อนงาน “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ 
ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรน  า เพ ่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจนและรองรับภัยพิบัติ” 
ซึ่งข้อที่ ๑ - ๓ เป็นวัตถุประสงค์ท่ีส บเน ่องมาจากหลักสูตรของ ป.ย.ป. ส่วนข้อที่ ๔ และ ๕ ส บเน ่องมาจากกลไก
การขับเคล ่อนส บสานศาสตร์พระราชาหร อกลไก ๓ ๕ ๗ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จะมีอยู่หลายระดับ
ขึ นอยู่กับภารกิจของกิจกรรรม 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย : น าเรียนที่ประชุมว่า การพัฒนาที่ยั่งย นตาม SDGs 
ทั ง ๑๗ เป้าหมาย ภายใต้ ๓ เสาหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ 5P ได้แก่ 
People, Prosperity, Planet, Peace และ Partnership ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations หร อ UN) 
ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั งหมดก็ตรงกับนโยบายในการด าเนินการของกระทรวงมหาดไทย เพ ่อแก้ไขปัญหาความยากจน 
โดยใช้ Success Case ของ ๑๘ อ าเภอน าร่อง คิดเป็นประมาณร้อยละ ๒ ของอ าเภอทั งหมด เพ ่อท าให้เกิด 
Momentum for change หร อแรงผลักดันเพ ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า (Change for Good) ซึ่งเป็นเร ่อง
ที่ท้าทายในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและการสร้างพลังในการขับเคล ่อนของ ๗ ภาคีเคร อข่าย เพ ่อท าให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งย นอย่างแท้จริง โดยจะขอสนับสนุนในเร ่องของเงินรางวัลส าหรับอ าเภอที่เข้าร่วมโครงการฯ 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย : เป้าหมายในโครงการฯ ค อทั ง ๗๖ อ าเภอ โดยทุกอ าเภอ
สามารถเป็น Best Practice ได้ทั งหมด ซึ่งจะเป็น Momentum for change ให้กับทุกอ าเภอในจังหวัด 
เพียงแตท่ าการประกวดแข่งขันหา ๑๘ อ าเภอน าร่องเพ ่อเป็นตัวแทนของกลุ่มจังหวัดเท่านั น 

นายพิริยะ ฉันทดิลก (แทน) อธิบดีกรมการปกครอง : น าเรียนที่ประชุมว่า ได้หาร อโครงการฯ กับส านักปกครองท้องที่ 
เห็นควรกระตุ้นให้เกิดขึ นกับกระบวนการคิดของนายอ าเภอ ซึ่งเป็นสิ่งที่กรมการปกครองพร้อมให้การสนับสนุน
และด าเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

นายรัฐพล นราดิศร (แทน) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : น าเรียนที่ประชุมว่า ส่วนใหญ่กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจะด าเนินการในฐานะหน่วยงานสนับสนุน หากได้บูรณาการข้อมูลกับกรมโยธาธิการ
และผังเม อง รวมถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในเร ่องพ  นที่เสี่ยงน  าท่วม น  าแล้งก็จะมีประโยชน์มากขึ น
อย่างยิ่ง 

นายวิชัย ทองฤทธิ์ (แทน) อธิบดีกรมที่ดิน : น าเรียนที่ประชุมว่า ส านักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศจะช่วยสนับสนุน
ข้อมูลในเร ่องของแผนที่และกฎระเบียบในการด าเนินการ ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณหากโครงการฯ  
มีการขอสาธารณูปโภคในเร ่องของถนนลูกรังหร อขุดสระน  า ในส่วนของการแก้ไขปัญหาความยากจน กรมที่ดิน 
 

/มีโครงการ... 
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มีโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพ ่อขจัดความยากจน 
และพัฒนาชนบท โดยด าเนินการร่วมกับอ าเภอและท้องถิ่น 

นายพิพัฒน์ ชลอ าไพ (แทน) ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง : น าเรียนที่ประชุมว่า การไฟฟ้านครหลวงจะทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ โดยจะปรับให้สอดคล้องกับกรอบของโครงการฯ 

นางม่วงพร ศุภการ (แทน) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : น าเรียนที่ประชุมว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสนับสนุน
ด้านพลังงานในโครงการฯ 

นายสารวุฒิ บุญวงศ์ (แทน) ผู้ว่าการการประปานครหลวง : น าเรียนที่ประชุมว่า การประปานครหลวงพร้อมให้
การสนับสนุนเร ่องน  าในโครงการฯ โดยการประปานครหลวงมีโครงการในลักษณะที่ใกล้เคียง ค อ โครงการ 
ช่างประปาชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้กับชุมชนต่าง ๆ 

นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน) ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค : น าเรียนที่ประชุมว่า การประปาส่วนภูมิภาค
พร้อมให้การสนับสนุนทั งเร ่องของวิชาการและความร่วมม อในระดับท้องถิ่น เน ่องจากมีโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าอย่างรู้คุณค่า (DSM) ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้ใช้อุปกรณ์สลากเขียวที่ช่วยในเร ่องการลดการใช้พลังงาน
และให้ความรู้เร ่องระบบประปากับท้องถิ่น 

นายสุชัย เจนพจนารถ (แทน) ผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย : น าเรียนที่ประชุมว่า ภารกิจขององค์การ
จัดการน  าเสียตอบสนองต่อความต้องการของพ  นที่โดยตรงและมีระบบการบ าบัดน  าเสียในรูปแบบใหม่ โดยเป็น
ประเทศแรกในอาเซยีนที่ท าระบบการบ าบัดน  าเสียใต้ดิน ซึ่งเป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีโปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการค านวณก๊าซเร อนกระจกที่เกิดขึ นจากระบบการบ าบัดน  าเสีย โดยพร้อมให้ค าปรึกษา 
และสนับสนุนวิทยากรเข้าร่วมในโครงการฯ 

นายวิทยา ทรัพย์เย็น ผู้อ านวยการองค์การตลาด : น าเรียนที่ประชุมว่า องค์การตลาดได้จัดเตรียมโครงการ 
ที่จะสนับสนุนในเร ่องของการจัดจ าหน่ายสินค้า โดยมีการจัดซ  อจัดจ้างของภาครัฐหร อเร อนจ าที่สามารถระบุ
ความต้องการซ  อ (Demand) ได้อย่างชัดเจนจากกรมราชทัณฑ์ ซึ่งองค์การตลาดได้จัดท าระบบข้อมูลเพ ่อรองรับ
ผลผลิตและวางแผนร่วมกับอ าเภอที่เข้าร่วมโครงการฯ ส าหรับโครงการน าร่องใน Change for Good ได้มี
การบูรณาการกับภาคีเคร อข่ายโดยการน าผลผลิตที่ปลอดสารพิษของวัดและเกษตรไปสู่กระบวนการขายของภาคเอกชน  

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย : ในอนาคตรัฐวิสาหกิจทุกแห่งอาจ Change for Good ในเร ่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ที่ขยายวงกว้างออกไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เพ่ิมมากขึ น โดยโครงการนี จะต้องด าเนินการเชิงรุก เช่น 
องค์การตลาดไม่ควรด าเนินการเฉพาะเร ่องของผลผลิต แต่ต้องลงไปดูถึงศักยภาพและความพร้อมของพ  นที่  
ซึ่งอาจบูรณาการความร่วมม อกับทางกรมการปกครองให้นายอ าเภอส ารวจข้อมูลตามที่ต้องการและสามารถศึกษา
ได้จากโครงการพัฒนาพ  นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
ของกรมพัฒนาชุมชน ทั งนี  การด าเนินการบริหารจัดการ เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถดูแล
สิ่งแวดล้อมและน  าที่จะน าไปสู่ความมั่นคงและยั่งย น 

/นายแมนรัตน…์ 
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นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี : น าเรียนที่ประชุมว่า โครงการนี ต้องการเห็นความส าเร็จ
ในระดับพ  นที่จังหวัด โดยขอฝากให้นายอ าเภอทุกอ าเภอเล็งเห็นความส าคัญของโครงการฯ ซึ่งอ าเภออ ่น ๆ 
สามารถมาศึกษาและต่อยอดความส าเร็จจากทั ง ๑๘ อ าเภอน าร่องได้ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ ่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๒.๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 
แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย 
   เพ ่อให้ด าเนินโครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการและสร้าง
นักขับเคล ่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิ ภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงมีค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๒๕๒/ ๒๕๖๕ 
ลงวันที่ ๒๑พฤษภาคม ๒๕๖๕ เร ่อง แต่งตั งคณะกรรมการอ านวยการโครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 
แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคล ่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย โดยมีองค์ประกอบ 
และหน้าที่และอ านาจ ดังนี  
   ๒.๒.๑ ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทุกท่าน โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการและนายกสมาคม
แม่บ้านมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ 
   ๒.๒.๒ คณะกรรมการ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกท่าน หัวหน้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ช่วยราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล 
อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อ านวยการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
และเลขานุการร่วม 
   ๒.๒.๓ คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแนวทาง 
การด าเนินโครงการ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เพ ่อคัดเล อกอ าเภอน าร่อง ตลอดจนวิธีการรับสมัคร การตัดสิน
ผลการด าเนินงานของอ าเภอที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการอ านวยการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะท างานเฉพาะกิจ 
และก ากับ ให้ค าแนะน า และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ทั งนี  เพ ่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย : น าเรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการฯ จะมีค าสั่งแต่งตั งคณะท างานเฉพาะกิจ ๕ ด้าน และคณะกรรมการตัดสินผลการด าเนิน
โครงการ (รอการแต่งตั ง)  

/นายสุทธิพงษ์… 



 

 
-๑๑- 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย : การบริหารจัดการทรัพยากรน  าไม่ใช่เพียงเร ่องของน  าท่วม 
น  าแล้ง และน  าเน่าเพียงเท่านั น แต่ยังเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น องค์การตลาด โดยน  า
เป็นสิ่งที่น ามาซึ่งผลิตภัณฑ ์ซึ่งอาจให้ราคาพิเศษส าหรับเกษตรกรที่ไม่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนหร อให้วัสดุ/อุปกรณ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ ่อโปรดทราบและเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๒.๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนโครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย 
    เพ ่อให้การขับเคล ่อนโครงการฯ น านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ จึงมีค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เร ่อง แต่งตั งคณะท างานเฉพาะกิจเพ ่อขับเคล ่อนโครงการฯ โดยแต่งตั ง ๕ คณะท างาน
เฉพาะกิจ ๕ ชุด ดังนี  
   ๒.๓.๑ คณะท างานเฉพาะกิจด้านการประสานงานภาคีเคร อข่าย 
    คณะท างานเฉพาะกิจด้านการประสานงานภาคีเคร อข่าย มีรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเชฐ โสวิทยสกุล เป็นรองประธาน และคณะท างานประกอบด้วย รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์  
รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการส านักของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เก่ียวข้อง 
    มีหน้าที่และอ านาจในการประสานงานภาคีเคร อข่าย บูรณาการความร่วมม อ
ของกิจกรรมต่างจากทุกกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด และภาคีเคร อข่ายเพ ่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการฯ 
พิจารณาคัดเล อกอ าเภอน าร่องที่ผ่านการกลั่นกรอง และผ่านเกณฑ์รอบคัดเล อก ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ 
   ๒.๓.๒ คณะท างานเฉพาะกิจด้านการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ 
    คณะท างานเฉพาะกิจด้านการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ มีรองปลัด 
กระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล เป็นรองประธาน และคณะท างาน
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน/กองวิชาการและแผน หร อเทียบเท่า 
ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการส านักของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เก่ียวข้อง 
    มีหน้าที่และอ านาจในการประสานงานและบูรณาการโครงการตามแผน 
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการข้างเคียงในพ  นที่อ าเภอน าร่อง การเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้น าอ าเภอน าร่องให้มีความรู้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของอ าเภอ การคัดเล อก
อ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ  

/๒.๓.๓ คณะท างาน… 



 

-๑๒- 

   ๒.๓.๓ คณะท างานเฉพาะกิจด้านการติดตาม หนุนเสริมและประเมินผล 
    คณะท างานเฉพาะกิจด้านการติดตาม หนุนเสริมและประเมินผล มีรองปลัด 
กระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล เป็นรองประธาน และคณะท างาน
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผู้แทนส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการส านักของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เก่ียวข้อง 
    มีหน้าที่และอ านาจในการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์เพ ่อการบริหารจัดการและสนับสนุนการด าเนินโครงการใน ๒ มิติ ได้แก่ มิติด้านการบ าบัดทุกข์ 
และมิติด้านการบ ารุงสุข ออกแบบจ าลองหร อโมเดลเพ ่อใช้ในการเก็บข้อมูล จัดท าฐานข้อมูลการติดตามประเมินผล 
และการประมวลผลการด าเนินโครงการ ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการฯ 
   ๒.๓.๔ คณะท างานเฉพาะกิจด้านการจัดการความรู้ วิจัย และพัฒนาบุคลากร 
    คณะท างานเฉพาะกิจด้านการจัดการความรู้ วิจัย และพัฒนาบุคลากร มีรองปลัด 
กระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล เป็นรองประธาน และคณะท างาน
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผู้แทนส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการส านักของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เก่ียวข้อง 
    มีหน้าที่และอ านาจในการจัดท าข้อสรุป ข้อเสนอแนะ จัดการความรู้  
และถอดบทเรียนความส าเร็จจากการด าเนินโครงการฯ เพ ่อน าองค์ความรู้มาประยุกต์และต่อยอดนโยบาย  
ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป รวมถึงการบูรณาการกับภาควิชาการในพ  นที่อ าเภอน าร่องเพ ่อด าเนินงานด้านวิชาการ 
การจัดประชุมวิชาการเพ ่อสรุปผลการด าเนินงาน ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการฯ 
   ๒.๓.๕ คณะท างานเฉพาะกิจด้านการส ่อสารสังคมเชิงรุก 
    คณะท างานเฉพาะกิจด้านการส ่อสารสังคมเชิงรุก มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ด้านบริหาร เป็นประธาน รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ เป็นรองประธาน และคณะท างานประกอบด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ผู้แทนส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการส านักของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เก่ียวข้อง 
    มีหน้าที่และอ านาจในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รับรู้ของประชาชน 
สังคม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดท าส ่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการฯ ผ่านส ่อรูปแบบต่าง ๆ 
ทั งส ่อกระแสหลักและส ่อกระแสรองให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย : น าเรียนที่ประชุมว่า คณะท างาน
เฉพาะกิจ ๕ ด้าน เป็นคณะท างานที่มาจากกลไกการขับเคล ่อนส บสานศาสตร์พระราชาเพ ่อการปฏิรูปประเทศ 
โดยส บเน ่องมาจากโครงการพระราชด าริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ที่สามารถแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการประสานงานภาคีเคร อข่าย ด้านการบูรณาการ
แผนงานและยุทธศาสตร์ ด้านการติดตามหนุนเสริมและประเมินผล ด้านการจัดการความรู้ วิจัย และพัฒนา
บุคลากร และด้านการส ่อสารสังคมเชิงรุก 

/จึงเสนอ... 



 

-๑๓- 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ ่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑ การมอบหมายภารกิจคณะท างานเฉพาะกิจฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 เพ ่อให้การขับเคล ่อนโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ 

และเพ ่อให้คณะท างานเฉพาะกิจฯ สามารถไปด าเนินการต่อตามหน้าที่ คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ  
จึงได้มอบหมายภารกิจให้แก่คณะท างานเฉพาะกิจฯ ในห้วงเด อนมิถุนายน – เด อนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เพ ่อด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
๑. ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเล อกอ าเภอน าร่องปฏิบัติงาน 
การขับเคล ่อนงาน “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ  
ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรน  า เพ ่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขจัดความยากจน และรองรับภัยพิบัติ”  
วิธีการรับสมัคร ระยะเวลารับสมัคร 

คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการฯ 

มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๒. การประชาสัมพันธ์โครงการระยะเริ่มต้น ช่วงเปิดรับสมัคร 
อ าเภอน าร่องระดับจังหวัด เพ ่อเชิญชวนให้อ าเภอสมัครเข้าร่วม 
การคัดเล อกเป็นอ าเภอน าร่องระดับจังหวัด 

คณะท างานเฉพาะกิจ
ด้านส ่อสารสังคมเชิงรุก 

มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๓. การกลั่นกรองและคัดเล อกอ าเภอน าร่องระดับจังหวัด  
โดย ๗๖ จังหวัด คัดเล อกอ าเภอน าร่องเพ ่อเข้าร่วมโครงการ 
จังหวัดละ ๑ อ าเภอ รวม ๗๖ อ าเภอ เพ ่อร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
และพัฒนาผู้น าอ าเภอน าร่อง 

จังหวัดทุกจังหวัด 
(ส านักงานจังหวัดร่วมกับ
ที่ท าการปกครองจังหวัด) 

มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๔. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้น าอ าเภอน าร่องระดับจังหวัด 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ตัวแทนผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยต าแหน่ง ตัวแทนก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ตัวแทน อส. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ  
ผู้น าภาคศาสนา ผู้น าภาคประชาชน ผู้น าภาควิชาการ  
และผู้น าภาคเอกชน คัดเล อกอ าเภอน าร่องจังหวัดละ ๑ อ าเภอ 
(๗๖ จังหวัด) อ าเภอละ ๑๐ คน รวมทั งสิ น ๗๖๐ คน  
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 
สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ๑๑ ศูนย์ทั่วประเทศ 
 ๔.๑ กิจกรรมจัด Workshop การจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพ  นที่ (One Plan) ผู้แทนหนว่ยงานระดับกรม/ส านัก/กอง 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

คณะท างานเฉพาะกิจ
ด้านการบูรณาการ
แผนงานและยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
สบจ.สป. 
 

มิ.ย. ๒๕๖๕ 

/กิจกรรม... 



 

-๑๔- 

กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
 ๔.๒ กิจกรรมฝึกอบรม 
  - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้น านักขับเคล ่อน
ยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง อ าเภอน าร่องระดับจังหวัด ๗๖ อ าเภอ 
  - กิจกรรมการจัด Workshop การจัดท าแผนขับเคล ่อนงาน
พ  นที่อ าเภอน าร่องจังหวัดจากแผนและประสานแผนพัฒนาพ  นที่ 
(One Plan) 

 
สนปท.ปค. 
(พช. เร ่องสถานที่) 
สบจ.สป. 
(พช. เร ่องสถานที่) 

 

ทั งนี  ขอมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามวิธีการด าเนินงาน/กิจกรรมตาม
รายละเอียดในโครงการฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย : น าเรียนที่ประชุมว่า คณะท างาน
เฉพาะกิจด้านการประสานงานภาคีเคร อข่าย ต้องเร่งด าเนินการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เง ่อนไข อ าเภอ
น าร่องที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพ ่อให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ พิจารณา โดยมีคณะท างานเฉพาะกิจ
ด้านส ่อสารสังคมเชิงรุกประชาสัมพันธ์การด าเนินงานในทุกกระบวนการ และคณะท างานเฉพาะกิจด้านการติดตาม 
หนุนเสริมและประเมินผล จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ ่อเตรียมน าเข้าข้อมูลตั งแต่กระบวนการรับสมัคร 
ซึ่งในส่วนของการฝึกอบรมผู้น านักขับเคล ่อนที่ผ่านการคัดเล อกอ าเภอละ ๑๐ คน ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมการปกครองและพ  นที่ในการฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 
ทั ง ๑๑ ศูนย์ ทั่วประเทศ โดยจะด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม Workshop การจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพ  นที่ (One Plan) มีวัตถุประสงค์ในการน าแผนและประสานแผนพัฒนาพ  นที่ของแต่ละกลุ่มจังหวัด 
มาพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนของส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เพ ่อขับเคล ่อนและหนุนเสริมการด าเนินการตามแผนในการแก้ไขปัญหาพ  นที่ในระบบ TPMAP และระบบ 
ThaiQM หร อข้อมูลอ ่น ๆ ที่เห็นสมควร จากนั นจะมีการคัดเล อกจาก ๗๖ อ าเภอ เหล อเพียง ๑๘ อ าเภอน าร่อง 
ซึ่งผู้น านักขับเคล ่อน ๑๐ คนในแต่ละอ าเภอต้องไปฝึกอบรมนักขับเคล ่อนให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าในพ  นที่ 
โดยหลังจากการฝึกอบรมนักขับเคล ่อนจะต้องน าแผนของผู้น านักขับเคล ่อนที่ได้รับการคัดเล อกจัดท าแผน 
ปฏิบัติการท างานบูรณาการกับโครงการขับเคล ่อนการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาระดับพ  นที่ (One Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในห้วงระยะเวลาที่เหล อ 

นายทวี เสริมภักดีกุล (แทน) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : น าเรียนที่ประชุมว่า ผู้น าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้าไปมีบทบาทในส่วนผู้น านักขับเคล ่อนทั ง ๑๐ คนในทุกอ าเภอ เพ ่อน าสิ่งที่ได้ไปขยายผล
การด าเนินงานในพ  นที่ต่อไป 

นายนิวัติ น้อยผาง (แทน) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน : น าเรียนที่ประชุมว่า กรมการพัฒนาชุมชนพร้อม 
ให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกสถานที่ฝึกอบรมทั ง ๑๑ แห่ง 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ ่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  

/๓.๒ กรอบระยะเวลา... 



 

-๑๕- 

๓.๒ กรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 โครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคล ่อน

ยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ระหว่างเด อน
พฤษภาคม - เด อนธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี  

กิจกรรม กรอบระยะเวลา 
(๑) แต่งตั งคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ และคณะท างานที่เก่ียวข้อง พ.ค. ๒๕๖๕ 
(๒) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัคร พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๕ 
(๓) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้น าอ าเภอน าร่องระดับจังหวัด มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๕ 
(๔) กิจกรรมคัดเล อกอ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด ๑๘ อ าเภอ มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๕ 
(๕) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนานักขับเคล ่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง  
อ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด ๑๘ อ าเภอ 

มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๕ 

(๖) กิจกรรมการด าเนินการขับเคล ่อนงาน “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ ส.ค. - พ.ย. ๒๕๖๕ 
(๗) กิจกรรมการประเมินผลและการประกวดอ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด พ.ย. ๒๕๖๕ 
(๘) กิจกรรมเวทีสรุปผลการด าเนินโครงการ ธ.ค. ๒๕๖๕ 
(๙) กิจกรรมถอดบทเรียนความส าเร็จ ธ.ค. ๒๕๖๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย : น าเรียนที่ประชุมว่า กรอบระยะเวลา
ในการด าเนินงาน อ้างอิงมากจากระยะเวลาการขยายผลจากอ าเภอแม่แจ่ม ซึ่งใช้เวลาทั งสิ นประมาณ ๗ เด อน 
โดยด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การสร้างฝายชะลอน  า การซ่อมแซมถนน 
และการซ่อมแซมบ้านของผู้ยากไร้ ทั งนี  หากโครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ 
และสร้างนักขับเคล ่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย มีการวางแผนและการหนุนเสริมที่
ดีจากเคร อข่ายต่าง ๆ จะสามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งโครงการนี 
จะเน้นไปที่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่จะประสานความต้องการของประชาชนตามโครงการ One Plan เพ ่อให้
ส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ รวมทั งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ศึกษาอย่างจริงจัง อันจะน าไปสู่
การปฏิบัติในพ  นที่จริง โดยเช ่อมโยงในลักษณะของ Area Based ทั งนี  การส ่อสารเป็นสิ่งที่ส าคัญ การวางแผน
ยุทธศาสตร์การส ่อสารจึงมีความจ าเป็นอย่างมากหร ออาจขอค าปรึกษาจากม ออาชีพ เพ ่อแสดงให้เห็นว่าท าไม
ต้องมีกระทรวงมหาดไทย 

นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารการปกครองท้องท่ี ปค. : น าเรียนที่ประชุมว่า หลังจาก
การสร้างทีมคุณภาพและผ่านกระบวนการฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อ าเภอแม่แจ่มสามารถสร้างฝายชะลอน  า
ได้ทั งหมด ๕๒,๐๐๐ ฝาย โดยใช้เวลาเพียงแค่ ๕ เด อนและไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ 

รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย : น าเรียนที่ประชุมว่า จากประสบการณ์
ลงพ  นทีใ่นโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการล่าสุด ค อ โครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งย น 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนโครงการนี  ทุกอย่างที่ด าเนินการมาค อการพัฒนาประเทศ 
สังเกตจากส ่อสังคมต่าง ๆ ที่กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยค อกระทรวงที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

/ระดับ... 






