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

และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕ อาคารด ารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย 

…………………………………………………………… 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ 
๒. นายอรรษิษฐ ์สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 
๓. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๔. รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๕. ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๖. ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร กรรมการ 
๗. ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ (แทน) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๘. นายทวี เสริมภักดีกุล (แทน) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
๙. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล (แทน) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ 
๑๐. นายรัฐพล นราดิศร (แทน) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ 

๑๑. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ ์ (แทน) อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ 
๑๒. นายธีรวัฒน์ พัฒนกิตติเวทย์ (แทน) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ 
๑๓. นางสาวอัจฉรา อุ่นใจ (แทน) อธิบดีกรมท่ีดิน กรรมการ 
๑๔. นายวาสุเทพ ประมงอุดมรัตน์ (แทน) ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง       กรรมการ 
๑๕. นายทรงวุฒิ ขันดี (แทน) ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       กรรมการ 
๑๖. นายณัฐชัย สุรงค์เดชะ (แทน) ผู้ว่าการการประปานครหลวง กรรมการ 
๑๗. นางสาวชมนาถ พรสมผล  (แทน) ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ 
๑๘. นายภัทรยุทธ กรรณสูต (แทน) ผู้อ านวยการองค์การตลาด กรรมการ 
๑๙. นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข (แทน) ผู้อ านวยการองค์การจัดการน  าเสีย กรรมการ 
๒๐. นายบรรจบ จันทรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๒๑. นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๒๒. นายเกนุชา บุญเกิด ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
    และการสื่อสาร สป. 
๒๓. นายกฤษณะ พินิจ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริม กรรมการและ 
    การบริหารราชการจังหวัด เลขานุการร่วม 
๒๔. นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน สป. กรรมการและ 
     เลขานุการร่วม 

/๒๕.นายบุญธรรม… 
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๒๕. นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ สป. กรรมการและ 
     เลขานุการร่วม 
๒๖. นางสาวอรอุมา วรแสน ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรรมการและ 

 การเปลี่ยนแปลง กลุ่มยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง เลขานุการร่วม 
    กระทรวงมหาดไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรมการประชุม Zoom 
๑. ศ.ดร.สุรินทร์ ค าฝอย ที่ปรึกษาคณะท างานเฉพาะกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
 ๒. นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน 
     กรมการพัฒนาชุมชน 
  ๓. นายอรรถพงษ ์อยู่เกตุ ผู้อ านวยการกลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 
     กรมการพัฒนาชุมชน 
  ๔. นายสุริยน สุวรรณโคตร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
     กรมการพัฒนาชุมชน 
  ๕. นายศุภวัฒน์ เสาเงิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
     กรมการพัฒนาชุมชน 
 ๖. นายอิศเรศ มนต์ทิพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
     กรมการพัฒนาชุมชน 
 ๗. นางสาวกนิษฐนันท์ พงษ์วิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     กรมท่ีดิน 
 ๘. นางสุปรียา พันธุ์สังวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๙. นางสาวนุชนาฏ พิสิฐพิพัฒนา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑๐. นายอดิศร ธงศรี   พนักงานนโยบายและแผนงาน 
     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๑. นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 ๑๒. นางสาวอรอาภา  โล่ห์วีระ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาเมือง 
     กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

/๑๓. นางจินตนา… 
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 ๑๓. นางจินตนา อุดมพลานุรักษ ์ ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
     กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ๑๔. นางสาวหัสดี พินิจมนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ๑๕. นายอ านาจ ธัญญเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
     กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ๑๖. นายณัฐพล วงษ์ภักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
     กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ๑๗. นายจ ารัส จันทรประทักษ ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑๘. นายวีนภนย์ ตันไพบูลย์ นักบริหารงาน ๖  
     การประปานครหลวง 
 ๑๙. นายกิตติพศ สมบุญเพ็ญ วิศวกร ๗  
     การประปาส่วนภูมิภาค 
 ๒๐. นายอารมณ์ ทองอุดมทรัพย์ ผู้อ านวยการส านักภูมิศาสตร์สนเทศระบบไฟฟ้า  
     การไฟฟ้านครหลวง 
 ๒๑. นายฎากร ปิยานุลักษณ์ ผู้อ านวยการกองฝึกอบรมด้านช่าง  
     การไฟฟ้านครหลวง 
 ๒๒. นายสุชาติ แก้วมุข  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองสารสนเทศด้านบริหาร  
     การไฟฟ้านครหลวง 
 ๒๓. นายธเนศพล รุ่งศิริศิลป์ นักประมวลผลข้อมูล ๗ 
     การไฟฟ้านครหลวง 
 ๒๔. นายณัฐวุฒิ สิริแสงสว่าง ผู้อ านวยการโครงการ 
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ๒๕. นายสราวุธ สุขรื่น  ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาพื นที่ 
     ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.   
 ๒๖. นายสิตมา เพ็ชรประกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 
 ๒๗. นางขนิษฐา จิรพิทักษ์   ผู้อ านวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล    
     ส านักนโยบายและแผน สป. 
 ๒๘. นางสาวศิริพร สนธิรัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.  

/๒๙. นางสาวอนงค์รัตน์… 



- ๔ – 
 

 ๒๙. นางสาวอนงค์รัตน์ ลือนาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
     รกน. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
 ๓๐. นางสาวพรศิริ สิทธิยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
     รกน. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
 ๓๑. นางสาวณิชนันท์ สิทธิพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.  
 ๓๒. นายประสิทธิ์ สุขเจริญ  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ    
    กองสารนิเทศ สป. 
 ๓๓. นางศิโรรัตน์ ชินอักษร  ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
    สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. 
 ๓๔. นางสาวฉัฏฐาทิพ มุสิกวงศ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
    สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. 
 ๓๕. นางสาวทัศนีย์ ชัยศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. 
 ๓๖. นางสาวแพรวพรรณ ฤทธิ์รุ่งอรุณ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
    สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. 
 ๓๗. นางสาวสุธาสินี อัญชัญบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. 
 ๓๘. นางสาวปัญจพร ประสงค์กิจ นักพัฒนาระบบราชการ 
 ๓๙. นายพิต ิชินส าราญ  นักพัฒนาระบบราชการ 
 ๔๐. นายอนุกูล สุขปัญญา เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย 
    สถาบันด ารงราชานุภาพ สป.  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
   ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินโครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” และสร้าง
นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นกระบวนการบูรณาการ
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั งสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงภาคีเครือข่ายทั ง ๗ ภาคี ซึ่งการด าเนินการได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการ 
 

/ตั งแต่... 



- ๕ - 
 
ตั งแต่พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๕ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้หัวข้อ “การบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตขจัดความยากจนและรองรับภัยพิบัติ” ของทั ง ๗๖ อ าเภอน าร่อง
ระดับจังหวัด ทั งนี  ขอขอบคุณ รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย 
บุคลากรจากทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการฯ เพ่ือท าหน้าทีใ่นการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 
ให้กับพ่ีน้องประชาชน โดยการขับเคลื่อนดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยภาวะผู้น าและ Passion ตลอดจนความร่วมมือ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ ดั่งที่องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงสอนไว้ว่า “การเป็นผู้น านั น ต้องให้รองเท้าขาดก่อนกางเกง คือต้องออกตรวจ
จนรองเท้าขาด ไม่ใช่นั่งเก้าอี จนกางเกงขาด เพราะหลักโบราณก็มีอยู่ว่า จงคิด จงสั่ง จงตรวจ” ซึ่งต้องท าให้
พ่ีน้องประชาชนรัก โดยการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุข เข้าใจ และเข้าถึงของนายอ าเภอภายใต้การน าของผู้ว่าราชการจังหวัด
ในการเป็นผู้น าการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่าย เพ่ือผลักดันให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพื นที่และพ่ีน้องประชาชน
อย่างยั่งยืน เนื่องจากนายอ าเภอที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ในการสร้างทีมและท างานใกล้ชิดกับพ่ีน้อง
ประชาชน ถึงแม้ว่ากระบวนการในการคัดเลือกอ าเภอน าร่องจะเหลือเพียง ๑๘ อ าเภอน าร่องในระดับกลุ่มจังหวัด 
แต่อ าเภออ่ืน ๆ ต้องไม่หยุดยั งการพัฒนา ตัวอย่างเช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ผลักดันทุกอ าเภอให้เป็น
อ าเภอต้นแบบเช่นเดียวกับอ าเภอเมืองพิษณุโลกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอ าเภอน าร่อง โดยการเพ่ิมภาคีเครือข่าย 
จากอ าเภอละ ๑๐ คน เป็นอ าเภอละ ๑๐๐ คน เพ่ือให้ทุกอ าเภอของจังหวัดพิษณุโลกมีความมั่นใจในการขับเคลื่อน
การด าเนินงาน ซึ่งส่งผลให้นายอ าเภอมีทีมส าหรับการท างานร่วมกันตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. ๒๔๕๗ และภาคีเครือข่ายที่ช่วยกัน Change for Good ซึ่งต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีความรู้ 
มีความเข้าใจ มจีิตใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคีเครือข่าย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น
เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมป่ระยุกต์สู่ โคก หนอง นา ไปใช้ในการพัฒนาพื นที่
และพัฒนาคนเพ่ือที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น น  าท่วม น  าแล้ง ความอดอยากหิวโหย ภาวะโลกร้อน 
ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเป็นคนไทยที่มีจิตใจเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันอย่างยั่งยืน รวมทั งสร้างพื นที่อารยเกษตร
ให้เกิดขึ นอย่างเป็นรูปธรรม  

รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย ์ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย : การประชุมในครั งนี ถือเป็นการสรุปผลการขับเคลื่อน
โครงการฯ ร่วมกันระหว่างกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยส านัก
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สถาบันด ารงราชานุภาพ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งได้มุ่งมั่นตั งใจท างาน
ร่วมกับทุกอ าเภออย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ภาคีเครือข่ายของอ าเภอมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ น จากการหนุนเสริมของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัดที่กรุณาให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น 
ตลอดจนมีการสื่อสารสู่สาธารณะเพ่ือสร้างการรับรู้ โดยการประชุมในวันนี จะได้น าข้อมูลการด าเนินโครงการฯ 
มาวิเคราะห ์สังเคราะห ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาให้เป็นแนวทางส าหรับการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะ
ต่อไป  

ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย : กระทรวงมหาดไทยได้รับเชิญจากผู้จัดงาน Sustainability 
Expo 2022 ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน – ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซ่ึงเป็นงานทีแ่สดงการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก  
 

/โดยโครงการ… 
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โดยโครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง 
กระทรวงมหาดไทย ของทั ง ๗๖ อ าเภอระดับจังหวัด สามารถตอบตัวชี วัด SDGs ทั ง ๑๗ เป้าหมาย และตัวชี วัด 
Thai QM ทั ง ๓๗ ตัวชี วัด ในการนี  งานของทั ง ๗๖ อ าเภอน าร่องระดับจังหวัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการจะได้รับ
การพิจารณาให้น าไปจัดแสดงในงาน Sustainability Expo 2022 ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะได้สื่อสารให้แก่
พลเมืองโลกได้รับรู้ถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กระทรวงมหาดไทยก าลังด าเนินการขับเคลื่อนอยู่ในเวลานี  เนื่องจาก
โครงการดังกล่าวสามารถตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกด้าน  
   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการอ าเภอน าร่อง 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย 
และคณะท างานเฉพาะกิจฯ ครั งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซ่ึงได้แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ 
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว  
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
   ผลการด าเนินการโครงการอ าเภอน าร่องฯ 
   การด าเนินโครงการอ าเภอน าร่องบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และการสร้างนักยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั ง ๗ ภาคี เป็นกลไกส าคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนระดับพื นที่ เพ่ือที่จะน าไปสู่
การขจัดความยากจนและมิติอ่ืน ๆ โดยเน้นการพัฒนาคน ด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และแรงผลักดัน
อันแรงกล้า (Passion) เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ น หรือ Change for Good ตลอดจนการส่งเสริม
การท างานทั ง Routine Job, Extra Job และ Report ผ่านกลไกการท างาน ๕ กลไก คือ การประสานงานภาคีเครือข่าย 
การบูรณาการแผนงานยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การจัดการองค์ความรู้ และการสื่อสารสังคม ซึ่งเป็น
การด าเนินงานร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายราชการ ภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ ภาคีเครือข่าย
ด้านศาสนา ภาคเีครือข่ายประชาชน ภาคีเครือข่ายเอกชน ภาคเีครือข่ายประชาสังคม และภาคีเครือข่ายสื่อสารมวลชน 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครัวเรือนในระบบ TPMAP และ Thai QM ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางและควรได้รับการช่วยเหลือ 
ด้วยวิธีการใน ๒ มิต ิได้แก่ ๑) มิติยาฝรั่ง คือ การท าให้อยู่รอด และ ๒) มิติยาไทย คือ การแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืน
ในระยะยาว ประกอบกับการใช้นโยบาย One Plan ทีเ่ป็นการร้อยเรียงแผนในทุกระดับตั งแต่แผนในระดับหมู่บ้าน
ไปจนถึงแผนในระดับกระทรวง เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั ง ๑๗ เป้าหมาย 
   โครงการอ าเภอน าร่องบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และการสร้างนักยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 
การเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย มีขั นตอนกระบวนการดังนี  

/๑) กระทรวงมหาดไทย… 
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    ๑) กระทรวงมหาดไทยแต่งตั งคณะกรรมการอ านวยการ คณะท างานเฉพาะกิจ ๕ ชุด 
ได้แก่ คณะท างานประสานงานภาคีเครือข่าย คณะท างานเฉพาะกิจด้านการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ 
คณะท างานเฉพาะกิจด้านการติดตาม หนุนเสริมและประเมินผล คณะท างานเฉพาะกิจด้านการจัดการความรู้ วิจัย 
และพัฒนาบุคลากร และคณะท างานเฉพาะกิจด้านสื่อสารสังคมเชิงรุก 
    ๒) การฝึกอบรมโครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการและสร้าง
นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย กิจกรรมการจัดท า Workshop การจัดท าแผน
และประสานแผนพัฒนาพื นที่ (One Plan) โดยมีบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน 
๙๖ คน 
    ๓) การรับสมัครและคัดเลือกอ าเภอน าร่อง ๗๖ อ าเภอ จาก ๗๖ จังหวัด 
    ๔) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตรผู้น านักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง
ระดับอ าเภอ โดยมีนายอ าเภอและภาคีเครือข่ายทั ง ๗๖ อ าเภอระดับจังหวัด อ าเภอละ ๑๐ คน รวม ๗๖๐ คน 
เข้าร่วมการฝึกอบรม 
    ๕) การคัดเลือก ๑๘ อ าเภอเป็นตัวแทนระดับกลุ่มจังหวัด 
    ๖) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง
ระดับอ าเภอ” District Change Agents for Strategic Transformation Program (DCAST) โดยมีภาคีเครือข่าย
ทั ง ๑๘ อ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด อ าเภอละ ๑๐๐ คน รวม ๑,๘๐๐ คน เข้าร่วมการฝึกอบรม 
    ๗) การจัดประชาคมระดับต าบล/หมู่บ้านใน ๑๘ อ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด เพ่ือสร้าง
การรับรู้และแสวงหาความร่วมมืออ าเภอละ ๘๐๐ – ๙๐๐ คน รวม ๑๕,๐๐๐ คน 
    ๘) การขับเคลื่อนการด าเนินการตามโครงการที่น าเสนอ รวมทั งการแก้ไขปัญหาครัวเรือน
ในระบบ TPMAP/Thai QM ของทั ง ๑๘ อ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด และ ๕๘ อ าเภอน าร่องระดับจังหวัด 
     ๙) การประเมินผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ๑๘ อ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด 
และ ๕๘ อ าเภอน าร่องระดับจังหวัด 
    ๑๐) การมอบรางวัลอ าเภอที่มีผลการด าเนินดีเด่น 
    ๑๑) สรุปโครงการฯ และการถอดบทเรียน 
   คณะกรรมการอ านวยการโครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ 
และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย โดยคณะท างานประสานงานภาคีเครือข่าย 
ได้พิจารณาคัดเลือกอ าเภอน าร่องระดับจังหวัด ๗๖ อ าเภอ โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา ดังนี   

 

หลักเกณฑ์ คะแนน 

๑. ประวัติการรับราชการ แรงบันดาลใจ และความพร้อม
ของทีมอ าเภอ (โดยพิจารณาจากใบสมัครและ Clip VDO) 

๕๐ คะแนน 

๒. พื นที่มีปัญหาที่ต้องการแก้ไขปัญหาวิกฤตเร่งด่วน 
โดยพิจารณาจากข้อมูล TPMAP และ Thai QM 

๕๐ คะแนน 

รวม ๑๐๐ คะแนน 

/จากจ านวน... 
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 จากจ านวน ๘๗๘ อ าเภอ มีอ าเภอที่สมัคร จ านวน ๔๒๗ อ าเภอ และไม่สมัคร จ านวน 
๔๕๑ อ าเภอ โดยคณะท างานประสานงานภาคีเครือข่ายมีมติคัดเลือกอ าเภอน าร่องระดับจังหวัด ๗๖ อ าเภอ ดังนี  

ที่ อ าเภอน าร่อง จังหวัด ที่ อ าเภอน าร่อง จังหวัด 
ภาคเหนือ (๑๗ จงัหวัด) ภาคกลางและภาคตะวันออก (๑๘ จังหวัด) 

1 คลองขลุง ก าแพงเพชร 38 สอยดาว จันทบุรี 

2 เชียงของ เชียงราย 39 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

3 แม่อาย เชียงใหม่ 40 พนัสนิคม ชลบุรี 

4 วังเจ้า ตาก 41 หันคา ชัยนาท 

5 เก้าเลี ยว นครสวรรค์ 42 แหลมงอบ ตราด 

6 เวียงสา น่าน 43 บ้านนา นครนายก 

7 แม่ใจ พะเยา 44 ไทรน้อย นนทบุรี 

8 ตะพานหิน พิจิตร 45 สามโคก ปทุมธาน ี

9 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 46 บ้านสร้าง ปราจีนบุร ี

10 ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 47 อุทัย พระนครศรีอยุธยา 

11 เมืองแพร ่ แพร ่ 48 วังจันทร ์ ระยอง 

12 เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 49 โคกเจริญ ลพบุรี 

13 เมืองล าปาง ล าปาง 50 บางเสาธง สมุทรปราการ 

14 เมืองล าพูน ล าพูน 51 ตาพระยา สระแก้ว 

15 ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 52 หนองโดน สระบุรี 

16 พิชัย อุตรดิตถ์ 53 บางระจัน สิงห์บุรี 

17 เมืองอุทัยธาน ี อุทัยธาน ี 54 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 55 โพธิ์ทอง อ่างทอง 

18 นาคู กาฬสินธุ ์ ภาคใตแ้ละภาคตะวันตก (๒๑ จังหวัด) 

19 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 56 เขาพนม กระบี ่

20 เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูม ิ 57 พนมทวน กาญจนบุร ี

21 ปลาปาก นครพนม 58 ปะทิว ชุมพร 

22 เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 59 กันตัง ตรัง 

23 โซ่พิสัย บึงกาฬ 60 ก าแพงแสน นครปฐม 

24 หนองหงส์ บุรีรัมย์ 61 ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

25 กุดรัง มหาสารคาม 62 สุไหงโก-ลก นราธิวาส 

26 หนองสูง มุกดาหาร 63 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ ์

27 เมืองยโสธร ยโสธร 64 เมืองปัตตานี ปัตตานี 

28 เมยวด ี ร้อยเอ็ด 65 เมืองพังงา พังงา 

29 เมืองเลย เลย 66 ศรีบรรพต พัทลุง 

30 ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 67 หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 

31 วานรนิวาส สกลนคร 68 กะทู ้ ภูเก็ต 

32 ศีขรภูมิ สุรินทร์ 69 เมืองยะลา ยะลา 

33 สังคม หนองคาย 70 ละอุ่น ระนอง 

34 เมืองหนองบัวล าภ ู หนองบัวล าภ ู 71 ปากท่อ ราชบุรี 

35 ลืออ านาจ อ านาจเจริญ 72 เทพา สงขลา 

36 โนนสะอาด อุดรธาน ี 73 มะนัง สตูล 

37 เขื่องใน อุบลราชธาน ี 74 บางคนที สมุทรสงคราม 

 75 บ้านแพว้ สมุทรสาคร 

76 ดอนสัก สุราษฎร์ธาน ี
 

/โดยได้มี… 
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 โดยได้มีการฝึกอบรมอ าเภอน าร่องทั ง ๗๖ อ าเภอ ดังกล่าวข้างต้นใน “โครงการอ าเภอน าร่อง 
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย” 
ภาคเหนือ ด าเนินการเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ภาคกลาง เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสามารถสรุป 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ ได้ดังนี  

 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
๑. ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์กับระยะเวลาการสมัคร
ค่อนข้างจ ากัด ประกอบกับการด าเนินการที่ยังไม่มี
การบูรณาการตั งแต่ส่วนกลาง เช่น สน.ปท.ปค. แจ้งอ าเภอ
ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมอ าเภอน าร่องฯ 
และ สบจ.สป. แจ้งก าหนดการฝึกอบรม One Plan 
ท าให้เกิดความสับสนของผู้เข้ารับการอบรม 

ด าเนินการแจ้งตารางอบรมหลักสูตรผู้น าการเปลี่ยนแปลงฯ 
พร้อมการอบรม One Plan ให้อ าเภอทราบพร้อมกัน
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับ
การอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

๒. เนื่องจากเป็นการอบรมที่มีระยะเวลาหลายวัน 
และผู้ที่มาอบรมส่วนหนึ่งเป็นผู้น าระดับสูงของอ าเภอ
ท าให้นายอ าเภอหรือทีมงานของนายอ าเภอหลายคน
ไม่สามารถอบรมเต็มเวลาหรือเข้าอบรมทุกวันได้ 

ในขณะที่เข้าอบรมนายอ าเภอหรือผู้บริหารที่เข้ารับ
การอบรมต้องมอบภารกิจให้ผู้บริหารล าดับรองลงมา
ของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่แทน 

๓. ระยะเวลาอบรมของแต่ละวันค่อนข้างมีระยะเวลา 
ที่นาน ท าให้ผู้เขาอบรมเหนื่อยล้า โดยเฉพาะผู้เข้าอบรม 
ที่สูงวัยซึ่งอาจส่งผลต่อการรับรู้และการน าความรู้ไปใช้ 

ควรปรับระยะเวลาให้ยืดหยุ่นโดยอาจขยายระยะเวลา 
หรือปรับเนื อหาหลักสูตรให้กระชับมากยิ่งขึ น 

๔. ผู้เข้ารับการอบรมในบางอ าเภอส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม
ครบตามจ านวนและมีการรายงานตัวครบถ้วนแต่ระหว่าง
การอบรมมีจ านวนไม่ครบตามที่ได้แจ้งไว้ และบางอ าเภอ
มีผู้เข้าอบรมครบตามจ านวน แต่สลับคนมาร่วมอบรม 

ควรเช็คชื่อช่วงเช้า กลางวัน และเย็น เนื่องจากผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่อยู่ตลอดเวลาการอบรม ทั งนี  อาจพิจารณา
ให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมต่ ากว่า ๘๐% โดยไม่มีเหตุจ าเป็น 
ไม่ได้รับปัญญาบัตร 

๕. วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมควรค านวณให้ครบถ้วน
และเพียงพอส าหรับผู้เข้าอบรม 

ให้ศูนย์ฝึกอบรมฯ แต่ละศูนย์ ตรวจสอบความต้องการวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ให้เพียงพอ และจัดท ารายละเอียด
ของวัสดุอุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรม ส่งให้หน่วยจัดอบรม
ไปด าเนินการจัดซื อจัดจ้างต่อไป 

๖. การจัดกิจกรรมหลังเที่ยงของวันศุกร์ ในพื นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีพ่ีน้องชาวมุสลิมเข้ารับการอบรม 
อาจท าให้ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นมุสลิมพลาดความรู้
ในช่วงวิชานั น 

ควรงดจัดกิจกรรม หรือเว้นการจัดกิจกรรมช่วงหลังเที่ยง
ของวันศุกร์ 

/ข้อเสนอแนะ… 
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ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์องค์ความรู้ต่าง ๆ ของการฝึกอบรมทางเว็บไซต ์เพ่ือให้ผู้ที่ไม่สามารถ
เข้ารับการฝึกอบรมหรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ 
๒. ควรมีฐานข้อมูลกลางส าหรับจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ หรือแผนงาน/โครงการ ที่แต่ละอ าเภอน าเสนอ 

 คณะกรรมการอ านวยการโครงการอ าเภอน าร่องฯ โดยคณะท างานเฉพาะกิจด้านการบูรณาการ
แผนงานและยุทธศาสตร์ ได้มีการประชุมเพ่ือคัดเลือกอ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด ๑๘ อ าเภอ ภายใต้หลักเกณฑ์
ประกอบการคัดเลือก ดังนี  

 

ล าดับ หลักเกณฑ์ คะแนน 
1 ความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) และแบบแสดงห่วงโซ่คุณค่า 

(Value chain)  
1.1 ความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 
1.2 แสดงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยด าเนินการ/ภาคีเครือข่าย 
1.3 ระบุแหล่งงบประมาณส าหรับด าเนินการจากทุกแหล่งงบประมาณหรือเป็นกิจกรรม 
  ที่ไม่ต้องใช้จ่ายงบประมาณ 
1.4 มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการอยู่แล้ว 
1.5 โครงการมีศักยภาพที่จะด าเนินการได้จริงภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
  (Quick-win) เกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนสูง (High Impact)  
   และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
1.6 เป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคม (High Value)  
    ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
1.7 มีการแสดงความเชื่อมโยงของโครงการตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)  
     ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง 

70 

2 ศักยภาพของทีมงานนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลงกระทรวงมหาดไทย  
ระดับอ าเภอ จ านวน 100 คน 

2.1 ความพร้อมเพรียงของหน่วยด าเนินการ/ภาคีเครือข่าย 
2.2 การมีส่วนร่วมของหน่วยด าเนินการ/ภาคีเครือข่าย 

20 

3 การประเมินศักยภาพนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลงกระทรวงมหาดไทย  
ระดับอ าเภอ ภายใต้กิจกรรมการจัด Workshop การจัดท าแผนขับเคลื่อนงานพื้นที่ 
อ าเภอน าร่องจังหวัดจากการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) 

10 

 โดยมติคัดเลือกอ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด ๑๘ อ าเภอ ดังนี  

ล าดับ กลุ่มจังหวัด จังหวัด อ าเภอ 
ภาคเหนือ 4 จังหวัด 

1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่อาย 
2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พะเยา แม่ใจ 
3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 
4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พิจิตร ตะพานหิน 

/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ… 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด 
5 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อุดรธานี โนนสะอาด 
6 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นครพนม ปลาปาก 
7 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 
8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 
9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 

10 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  ชัยนาท หันคา 
11 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  นนทบุรี ไทรน้อย 
12 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  ราชบุรี  ปากท่อ 
13 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  เพชรบุรี  หนองหญ้าปล้อง 

ภาคตะวันออก 2 จังหวัด 
14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ฉะเชิงเทรา  พนมสารคาม 
15 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ตราด แหลมงอบ 

ภาคใต้ 2 จังหวัด 
16 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สงขลา เทพา 
17 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  สตูล มะนัง 

ภาคใต้ชายแดน 1 จังหวัด 
18 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เมืองยะลา เมืองยะลา 

 อ าเภอน าร่องจ านวน ๑๘ อ าเภอ ดังกล่าวข้างต้น ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : 
หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลงอ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัด ๑๘ อ าเภอ” รุ่นที่ ๑ 
ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชน โดยมีภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื นที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ อ าเภอละ ๑๐๐ คน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมการปกครองจะด าเนินการ
ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือผลักดันโครงการของ ๑๘ อ าเภอน าร่องระดับกลุ่มจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
และโครงการของทั ง ๗๖ อ าเภอ จะด าเนินการให้อยู่ในแผนงานโครงการและแผนการขับเคลื่อนโครงการเพ่ือสร้าง
นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลงให้ครบทั ง ๘๗๘ อ าเภอต่อไป  

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ : ควรด าเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินการฝึกอบรมในปีถัดไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ : โครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ 
และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย จะสามารถช่วยท าให้บทบาทหน้าที่ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ น นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย โดยจะช่วยให้
เกิดผู้น าการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการบูรณาการการท างาน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื นที่อย่างที่ยั่งยืน อันจะน าไปสู่
เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ทั งนี  ต้องมีการประชุมติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั งก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน 
มีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในระยะต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาในพื นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามที่ประธาน/ที่ปรึกษาเสนอ 
/ระเบียบวาระที่ ๔… 



- ๑๒ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการอ าเภอน าร่อง ๗๖ อ าเภอ ของส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด 
   ๔.๑.๑ การด าเนินกิจกรรมตามวาระที่ ๓ ดังกล่าวข้างต้น เครือข่าย ๗ ภาคีในพื นที่ 
ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด จนตกผลึกออกมาเป็น “กรอบคิดในการพัฒนาพื นที่ในระดับอ าเภอ” น าไปสู่การแปลง
เป็นโครงการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรน  า เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขจัดความยากจน และรองรับภัยพิบัติ” โดยจากการด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ พบว่า ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื นที่ มีการระดมสมองก าหนดแผนงาน/โครงการ
ที่เป็นความต้องการของพื นที่ของแต่ละอ าเภอ และสามารถเชื่อมโยงโครงการกับโครงการในระบบ One Plan 
Mapping เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี วัด และโครงการของส่วนกลาง
กับโครงการที่เป็นความต้องการของแต่ละอ าเภอได้ ทั งนี  จากข้อสังเกตข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ จะใช้ฐานข้อมูล
เพ่ือวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความต้องการ เช่น จากข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค. ข้อมูลจากระบบ Thai QM เป็นต้น 
โดยพบว่าปัญหาหลักในพื นที่คือเรื่องรายได้ที่ไม่เพียงพอหรือตกเกณฑ์ จึงได้มีการจัดท าโครงการประเภทลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งโครงการส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ในการด าเนินงานจริงในพื นที่ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ
ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ แหล่งงบประมาณ หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการทั งในระดับพื นที่
และส่วนกลาง รวมถึงได้มีการวิเคราะห์ถึงแผนการด าเนินงานในระยะสั น (Quick win ระยะ ๕ เดือน) และระยะยาว 
(๑ ปีขึ นไป) ไว้ด้วย ซึ่งโครงการของทั ง ๗๖ อ าเภอน าร่อง สามารถจ าแนกประเภทออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี  
   (๑) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างงานสร้างอาชีพ ๒๗ อ าเภอ (ร้อยละ ๓๖) 
ได้แก่ อ าเภอเชียงของ เมืองพิษณุโลก ศรีเทพ เก้าเลี ยว โนนสะอาด ปลาปาก นาคู เมยวดี เกษตรสมบูรณ์ 
หนองหงส์ ศีขรภูมิ เขื่องใน หันคา อุทัย โคกเจริญ บางระจัน หนองโดน เดิมบางนางบวช บางคนที สอยดาว 
ตาพระยา ปะทิว ปากพนัง ดอนสัก กันตัง กะทู้ ละอุ่น  
   (๒) ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ๒๔ อ าเภอ (ร้อยละ ๓๒) ได้แก่ อ าเภอ
แม่อาย เมืองแม่ฮ่องสอน เมืองล าปาง เวียงสา วังเจ้า ศรีสัชนาลัย พิชัย ตะพานหิน เมืองอุทัยธานี เมืองเลย โซ่พิสัย 
เมืองหนองบัวล าภู กุดรัง เมืองยโสธร ปรางค์กู่ ลืออ านาจ ก าแพงแสน พนมทวน พนัสนิคม บ้านนา ศรีบรรพต 
เทพา เขาพนม เมืองยะลา 
   (๓) ด้านบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน ๑๖ อ าเภอ (ร้อยละ ๒๒) ได้แก่ อ าเภอ
เมืองล าพูน แม่ใจ เมืองแพร่ สังคม หนองสูง เมืองขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ ไทรน้อย สามโคก บางเสาธง ปากท่อ 
พนมสารคาม บ้านสร้าง มะนัง สุไหงโก-ลก เมืองปัตตานี 
   (๔) ด้านท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ๕ อ าเภอ (ร้อยละ ๗) 
ได้แก่ อ าเภอวานรนิวาส โพธิ์ทอง บ้านแพ้ว วังจันทร์ แหลมงอบ  
   (๕) ด้านอ่ืน ๆ เช่น การจัดการขยะ ภัยพิบัติ ๔ อ าเภอ (ร้อยละ ๓) ได้แก่ 
อ าเภอคลองขลุง ปราณบุรี หนองหญ้าปล้อง เมืองพังงา 

/๔.๑.๒ ส านักพัฒนา… 
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   ๔.๑.๒ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ได้จ าแนกประเภทโครงการ/
กิจกรรมในเบื องต้นที่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
และส่วนราชการในระดับพื นที่จังหวัด เพ่ือพิจารณาสนับสนุนการด าเนินงาน ซึ่งมีจ านวนทั งสิ น ๗๖ โครงการ 
๓๔๓ กิจกรรม (จังหวัดที่มีกิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง อ าเภอศรีบรรพต จ านวน ๑๓ กิจกรรม และจังหวัด
ที่มีจ านวนกจิกรรมน้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จ านวน ๑ กิจกรรม) โดยสามารถ
จ าแนกได้ ดังนี  

 (๑) โครงการ/กิจกรรม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนราชการระดับกรม
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี   

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนโครงการ จ านวนกจิกรรม 

1 กรมการปกครอง 43 162 
2 กรมการพัฒนาชุมชน 38 137 
3 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 3 15 
4 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 2 
5 กรมโยธาธิการและผังเมือง 1 1 
6 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 1 4 
7 องค์การตลาด 12 15 
8 องค์การจัดการน  าเสยี 1 3 

 (๒) โครงการ/กิจกรรม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนราชการในระดับ
พื นที่จังหวัด ดังนี   

ล าดับ ส่วนราชการในพื้นที ่ จ านวนโครงการ จ านวนกจิกรรม 

1 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 36 126 
2 ส านักงานชลประทานจังหวัด 2 4 
3 ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด 10 21 
4 ส านักงานประมงจังหวัด 12 26 
5 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 3 4 
6 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดั 4 13 
7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 16 39 
8 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดั 10 19 
9 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัด 8 21 

10 ส านักงานแรงงานจังหวัด 2 6 
11 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 2 3 
12 สถาบันการศึกษาในพื นท่ี  21 66 
13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 39 136 
14 ภาคเอกชน 30 104 
15 ภาคศาสนา 17 39 

หมายเหตุ : ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีหน่วยงานที่มีภารกิจที่ต้องบูรณาการร่วมกันจึงเป็นเหตุผลว่าจ านวนโครงการ/กิจกรรมจากการจ าแนก 
มากกว่าจ านวนรวมโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏ 

/(๓) โครงการ/กิจกรรม… 
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 (๓) โครงการ/กิจกรรม ที่มีการบูรณาการความร่วมมือโดย ๗ ภาคีเครือข่ายในพื นที่ 
จ านวน ๓๔ โครงการ ๑๒๑ กิจกรรม เช่น โครงการบริหารจัดการน  า และสืบสาน รักษา ต่อยอดตามศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาแม่ใจอย่างยั่งยืน กิจกรรม ๗๐ พรรษา ๗๐๐ ฝาย แม่ใจร้อยใจภักดิ์เทิดไท้องค์ราชัน (ซ่อมสร้างฝาย) 
การสร้างธรรมนูญแก่เหมือง แก่ฝาย สร้างเป้าหมายสู่ความยั่งยืน ของจังหวัดพะเยา อ าเภอแม่ใจ เป็นต้น 

 ๔.๑.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบอนุมัติจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมการจัดเวที
ประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อแผนด าเนินงานและแผนขับเคลื่อนงาน “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ 
ภายใต้โครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ให้กับจังหวัด ๑๘ จังหวัดของอ าเภอที่ได้รับคัดเลือกเป็นอ าเภอน าร่อง
ระดับกลุ่มจังหวัด จ านวน ๑๘ อ าเภอ ๑๖๙ ต าบล โดยจัดสรรเฉลี่ยเท่ากันทุกต าบล เพื่อด าเนินกิจกรรมการจัด
เวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อแผนด าเนินงานและแผนขับเคลื่อนงาน “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ 
ภายใต้โครงการอ าเภอน าร่องฯ โดยให้ส านักงานจังหวัดเป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ และอ าเภอเป็นหน่วยด าเนินการ  

 ประเด็นเพื่อพิจารณา  
 ๑. ให้ส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการ

ในระดับพื นที่จังหวัด พิจารณาสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการของทั ง ๗๖ อ าเภอ ต่อไป  
 ๒. ให้จังหวัดพิจารณาสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมของ ๑๘ อ าเภอน าร่อง โดยขอให้ก าชับ

การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ยึดหลัก
ความประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณ 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย : เป้าหมายของทุกโครงการที่ ๗๖ อ าเภอน าร่อง ได้น าเสนอ
ภายใต้โครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย คือ คน ซึ่งต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และทีมงานภาคีเครือข่าย
ช่วยขับเคลื่อนโครงการโดยการพัฒนาคน เพ่ือให้คนน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง โดยเริ่มจากการพัฒนาทีมผู้น านักขับเคลื่อน ๑๐ คน ทีมนักขับเคลื่อน ๑๐๐ คน และทีมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพ่ือท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื นที่ในการสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ น เช่น ภาคีเครือข่าย
ด้านการศาสนา มีความมุ่งหวังให้เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อปต.) คือ การขอรับความเมตตาจาก
พระสงฆ์เป็นพระธรรมทูตที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้กับพี่น้องประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ
ในการพัฒนาพื นที่  

รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย : สิ่งที่ได้มีการน าเสนอเป็นกิจกรรมที่เป็นตัวชี วัด
ในแต่ละโครงการ แต่การขับเคลื่อนโครงการทั งหมดที่ก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ให้สอดคล้องตามบริบทของ
ภูมิสังคม เพ่ือให้คนน าหลักการเหล่านี ไปพัฒนาดิน น  า ป่า และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นมิติของการอนุรักษ์ 
และพัฒนา โดยการสร้างทีมงานที่ช่วยกันวางแผนกิจกรรมในแต่ละหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทั ง ๗ ภาคเีครอืข่าย 

/ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล… 



- ๑๕ - 
 
ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ (แทน) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย : เมื่อเปรียบเทียบจ านวน
โครงการกับกิจกรรมแล้วเห็นว่า มีจ านวนที่แตกต่างกันอย่างมาก และยังไม่สื่อว่ามีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมจ านวนเท่าใด ควรมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับมูลค่าของโครงการและผู้ที่ได้รับประโยชน์ว่ามีจ านวน
ทั งสิ นกี่ครัวเรือน/ราย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโครงการฯ ทีม่ีความชัดเจนมากยิ่งขึ น 

ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย : การน าเสนอดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงภาพรวมโครงการ/
กิจกรรมทั งหมดว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานใดบ้าง โดยทุกโครงการ/กิจกรรมที่ก าลังด าเนินการ
ในขณะนี เริ่มต้นจากการพัฒนาคน  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามที่ประธาน/ที่ปรึกษาเสนอ 

 ๔.๒ การรายงานผลการขับเคลื่อนระบบติดตามอ าเภอน าร่องฯ และแผนการอบรมระบบ
ติดตามฯ และ PDPA ใหแ้ก่นายอ าเภอน าร่อง รุ่นที่ ๒ เพื่อน าสู่การขยายผลท้ังประเทศ 
  คณะท างานเฉพาะกิจด้านการติดตาม หนุนเสริม และประเมินผล ที่มีกรมการปกครอง 
และกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะเลขานุการคณะท างานเฉพาะกิจฯ ได้มีการมีขับเคลื่อนงานบริหารจัดการด้านระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการใน ๒ มิติ คือ ด้านบ าบัดทุกข์ และ บ ารุงสุข 
ที่ขับเคลื่อนด้วยโครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
น าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ดังนี  
  ๑) ได้มีการอบรมระบบการติดตามผลการด าเนินงานอ าเภอน าร่องฯ และ พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน ๗๖๐ คน 
แบ่งเป็น 
  - ภาคเีครือข่ายราชการ จ านวน ๔๓๐ คน (๕๙ เปอร์เซ็นต์) 
  - ภาคเีครือข่ายเอกชน จ านวน ๓๕ คน (๔.๘ เปอร์เซ็นต์) 
  - ภาคเีครือข่ายประชาชน จ านวน ๑๐๔ คน (๑๔.๒ เปอร์เซ็นต์) 
  - ภาคเีครือข่ายประชาสังคม จ านวน ๕๑ คน (๗ เปอร์เซ็นต์) 
  - ภาคเีครือข่ายวิชาการ จ านวน ๕๘ คน (๗.๙ เปอร์เซ็นต์) 
  - ภาคเีครือข่ายด้านการศาสนา จ านวน ๓๐ คน (๔.๑ เปอร์เซ็นต์) 
  - ภาคเีครอืข่ายสื่อสารมวลชน จ านวน ๒๒ คน (๓ เปอร์เซ็นต์) 
  ๒) ผลการใช้งานระบบติดตามอ าเภอน าร่องฯ และรายงานผลการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการอ าเภอน าร่องในระบบติดตามอ าเภอน าร่องฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  
  ๒.๑) ผู้ใช้งานระบบ จ านวน ๒๖๐ โดยผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น นายอ าเภอ/หัวหน้า
ส่วนราชการระดับอ าเภอ ๑๘ คน และคณะท างานระดับอ าเภอ ๒๔๒ คน 
  ๒.๒) ประเภทปัญหา โดยจัดประเภทได้ ๗ รูปแบบ ดังนี  
  - บ้าน/ที่อยู่อาศัย จ านวน ๑๘๖ 
  - น  าดื่ม/น  าใช้ จ านวน ๒๙ 
  - การศึกษา  จ านวน ๕ 

/- รายได้และอาชีพ… 
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  - รายได้และอาชีพ จ านวน ๑๕๒ 
  - ความปลอดภัย จ านวน ๓๐ 
  - กลุ่มเปราะบาง จ านวน ๒๖ 
  - ความเดือดร้อนที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้    จ านวน ๘๙ 
  รวม ๕๑๗ เรื่องราว (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๕๒ น.) 
  ๒.๓) ข้อมูลตาม SDGs สามารถจ าแนกได้ดังนี  
ปัญหาที่ ประเภท ปัญหา จ านวนเรื่องราว 

1 บ้าน/ท่ีอยู่อาศัย ไม่มีบ้านอยู่ 24 
2 บ้าน/ท่ีอยู่อาศัย บ้านมีสภาพช ารุด/ทรุดโทรม 103 
3 บ้าน/ท่ีอยู่อาศัย ไม่มีส้วม 10 
4 บ้าน/ท่ีอยู่อาศัย มีส้วมแต่ไม่ถูกสุขลักษณะ 9 
5 บ้าน/ท่ีอยู่อาศัย บริเวณบ้านมีการปลูกผักสวนครัว 35 
6 บ้าน/ท่ีอยู่อาศัย ท่ีบ้านมีการคัดแยกขยะ 17 
7 น  าด่ืม/น  าใช้ ไม่มีน  าสะอาดดื่มอย่างเพียงพอตอลดปี 3 
8 น  าด่ืม/น  าใช้ ไม่มีน  าสะอาดใช้อย่างพอเพียงตลอดปี 8 
9 น  าด่ืม/น  าใช้ ท่ีบ้านได้รับผลกระทบจากมลพิษ เช่น ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก 18 

12 การศึกษา มีคนในครอบครัวเรียนจบ ม.๓ และไม่ได้เรียนต่อ 3 
13 การศึกษา มีคนในครอบครัวไม่สามารถ อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ 1 
14 การศึกษา มีคนในครอบครัวไม่สามารถคิดเลขอย่างง่ายได้ 1 
15 รายได้และอาชีพ มีคนวัยท างานในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ า  52 
16 รายได้และอาชีพ มีคนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปีไม่มีอาชีพและรายได้ 36 
17 รายได้และอาชีพ มีคน ๖๐ ขึ นไปไม่มีอาชีพและรายได้ 41 
18 รายได้และอาชีพ ไม่มีเงินออม 29 
19 ความปลอดภัย ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 19 
20 ความปลอดภัย ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด 11 
21 กลุ่มเปราะบาง มีผู้ป่วยโรคเรื อรังไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 3 
22 กลุ่มเปราะบาง มีผู้ป่วยติดเตียงไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 8 
23 กลุ่มเปราะบาง มีผู้พิการไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 7 
24 กลุ่มเปราะบาง มีผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 8 
26 ความเดือดร้อนท่ีไม่สามารถ

แก้ไขด้วยตนเองได้ 
มีคนในบ้านไม่มีบัตรประชาชน 1 

30 ความเดือดร้อนท่ีไม่สามารถ
แก้ไขด้วยตนเองได้ 

ไม่มีไฟฟ้าใช้ 1 

32 ความเดือดร้อนท่ีไม่สามารถ
แก้ไขด้วยตนเองได้ 

มีคนในบ้านเป็นหนี นอกระบบ 1 

36 ความเดือดร้อนท่ีไม่สามารถ
แก้ไขด้วยตนเองได้ 

ไม่มีเอกสารสิทธิ์ท่ีดินท ากิน (มีท่ีดินท ากินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์) 1 

37 ความเดือดร้อนท่ีไม่สามารถ
แก้ไขด้วยตนเองได้ 

อื่นๆ 81 

/ระบบติดตาม… 



- ๑๗ - 
 
  ระบบติดตามรายงานอ าเภอน าร่องจะด าเนินการแยกเซิร์ฟเวอร์เพ่ือใช้ส าหรับการจัดแสดง
ในงาน Sustainability Expo 2022 ซึ่งระบบติดตามรายงานอ าเภอน าร่องสามารถติดตามการด าเนินงาน 
ของแต่ละพื นที่ โดยระบบจะแสดงข้อมูล/รูปภาพ/คลิปวิดีโอการด าเนินการ รวมถึงการรายงานผลตาม KPIs 
ของระบบ Thai QM ทั ง ๓๗ ข้อและเป้าหมายของ SDGs ทั ง ๑๗ ข้อ ตลอดจนการบันทึกจ านวนผู้เข้าชม 
และจ านวนการแชร์ ซึ่งจะถูกใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การตัดสินการด าเนินงาน 

 ประเด็นเพื่อพิจารณา  
 ๑. หาแนวทางเพ่ือเตรียมความพร้อมท าแผนส าหรับอบรมนายอ าเภอน าร่อง รุ่นที่ ๒  

เพ่ือขยายผลไปทั่วประเทศ โดยจะด าเนินการจัดอบรมนายอ าเภอน าร่องรุ่นที่ ๒ ช่วงต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
(บรรจุเนื อหาในหลักสูตรการอบรมนายอ าเภอน าร่องฯ รุ่นที่ ๒) 

 ๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบติดตามอ าเภอน าร่อง และรายละเอียดของฟังก์ชั่นระบบติดตาม
นายอ าเภอน าร่อง ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั งอ านวยความสะดวกในการรายงานผลของนายอ าเภอ และเพ่ือเป็น
แนวทางในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

 ๓. ศึกษาแนวทางเพ่ือวางแผนการบูรณาการข้อมูลเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
(MOI to SDGs) ซึ่งมีประเด็น การน าเข้าข้อมูล One plan, การเชื่อมโยง SDGs, การเชื่อมโยงข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ
กับระบบติดตามฯ และถังขยะเปียกลดโลกร้อน 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย : ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งทุกอ าเภอด าเนินการ
จัดให้มีทีมงานส าหรับการสื่อสารสังคมเพ่ือถ่ายทอด/เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมที่ได้ด าเนินการในแต่ละพื นที่ที่จะส่งผล
ต่อความนิยมและสร้างแนวร่วมในการด าเนินกิจกรรมของภาครัฐ โดยเน้นการรายงานข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้าง
การรับรู้ให้ชัดเจน ภายใตห้ลักการ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร (5W 1H) และน าเสนอการเปรียบเทียบ
ประเด็นก่อนการด าเนินการและหลังด าเนินการ ขอให้การน าเสนอภาพหรือข้อมูลมีความสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง โดยพึงระวังอย่าให้การสื่อสารท าให้เสียเวลาในการท างานตามหน้าที่ ขอให้ทุกอ าเภอประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือกับผู้ที่มีความสามารถด้านการสื่อสารที่เป็นภาคีเครือข่ายในการสื่อสารทั งกิจกรรมที่เป็นงานประจ า
และกิจกรรมของโครงการฯ โดยขอให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนอ าเภอน าร่องเฉพาะกิจกรรมในโครงการฯ 
เท่านั น ทั งนี  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เร่งแจ้งรายละเอียดการให้คะแนนที่ชัดเจน และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัดแจ้งให้นายอ าเภอทุกอ าเภอใช้ช่องทางของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารอีกทางหนึ่งด้วย 

นายทวี เสริมภักดีกุล (แทน) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
และมีบทบาทส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมในโครงการฯ ขอให้นายอ าเภอประสานภาคีเครือข่าย 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการขับเคลื่อนงานโดยใช้กลไกศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือหนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ของประชาชนอย่างยั่งยืน 

นายวิฑูรย ์นวลนุกูล (แทน) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน : กรมการพัฒนาชุมชนพร้อมให้ความร่วมมือทั งในระดับ
จังหวัดและระดับอ าเภอ เพ่ือขับเคลื่อนให้โครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

/นายรัฐพล… 




