งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำ�คัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกัน
ทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขา ย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่. ข้าราชการ
ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสำ�คัญของกันและกัน
แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กนั ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน.
งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำ�เนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน   และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์คือความเจริญ
มั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง
พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕

“เจ้าคุณ อำ�นาจอยูท่ ร่ี าษฎรเชือ่ ถือ
ไม่ใช่อยูท่ พ่ี ระแสงราชศัสตรา จะไปอยูท่ ไ่ี หนก็ตาม
ถ้าเจ้าคุณทำ�ให้ราษฎรเชื่อถือด้วยความศรัทธาแล้ว ไม่มีใครถอดเจ้าคุณได้ แม้ในหลวง เพราะท่าน
ก็ทรงปรารถนาให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกัน”
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายประชา ประสพดี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายประภาศ บุญยินดี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

นายภาณุ อุทัยรัตน์
นายจรินทร์ จักกะพาก
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชน
และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหาร

ค�ำนิยม

ในฐานะที่เคยรับราชการกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ต�ำแหน่งปลัดอ�ำเภอ นายอ�ำเภอ จนได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้มาด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยในครัง้ นี้ ได้รบั รูถ้ งึ ความล�ำบาก ความทุม่ เท
เสียสละในการท�ำงานของฝ่ายปกครอง และรู้สึกถึงคุณค่า ความภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นราชสีห์ที่เป็นเสาหลัก
ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนมาโดยตลอด คนมหาดไทยถือว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก
เพราะคนมหาดไทยจะต้องมีความอดทนจากแรงกดดันในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาอุปสรรคในทุกรูปแบบ
เฉกเช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการสถาปนาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ จนถึงปัจจุบันมีอายุครบ
๑๒๐ ปี ย่อมต้องผ่านร้อนผ่านหนาวจากแรงกดดันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และต้องปรับตัวให้ทันกับ
ยุคสมัยปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัฒน์อยู่ตลอดเวลา
ในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ๑๒๐ ปี และเป็นการเทิดพระเกียรติในวาระครบรอบ
๑๕๐ ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ผู้เป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ ๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงประวัติ
ความเป็นมาของการปกครองไทยในมุมมองทางประวัติศาสตร์ บุคคล สถานที่ และนานาทัศนะของคนมหาดไทย
รวมถึงการสะท้อนให้เห็นถึงภาพทีม่ กี ระทรวงมหาดไทยเป็นเสาหลักของบ้านเมือง ในการบริหารราชการแผ่นดินตัง้ แต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน
กระทรวงมหาดไทย ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด� ำเนินงานจัดท�ำหนังสือเล่มนี้
ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ ๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย จะเป็นแหล่งข้อมูลส�ำคัญทาง
การบริหารราชการไว้ให้อนุชนรุน่ หลังได้ศกึ ษาเรียนรูต้ อ่ ไป พร้อมทัง้ ขอเป็นก�ำลังใจให้คนมหาดไทยร่วมแรงร่วมใจกัน
สานต่อภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข ประชาชนอย่างเข็มแข็ง และช่วยกันเป็นพลัง
ขับเคลื่อนให้ประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราทุกคน มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้าวัฒนาสถาพรสืบต่อไปอีกนาน
เท่านาน
		
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย
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ค�ำน�ำ
		 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการ ตั้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่
๑ เมษายน ๒๔๓๕ และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นพระองค์แรก 		
กระทรวงมหาดไทย เป็นกระทรวงใหญ่มอี �ำนาจหน้าทีบ่ �ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข แก่ประชาชน และความมัน่ คงของ
ประเทศ การใดที่จะเป็นความสุขแก่ประชาชน คนมหาดไทยก็ต้องท� ำนุบ�ำรุงส่งเสริมให้มีความสุขยิ่งขึ้น การใด
ทีจ่ ะเป็นความทุกข์กจ็ ะขจัดปัดเป่าให้พลันสูญหายไป หากย้อนประวัตคิ วามเป็นมาแล้วพบว่าการทีก่ ระทรวงมหาดไทย
ได้ยืดหยัดอย่างมั่นคง มีวิวัฒนาการเป็นกระทรวงที่เข้มแข็งสถิตสถาพรมายาวนานเป็นเวลา ๑๒๐ ปี ในทุกวันนี้
ก็เพราะข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทั้งในอดีต ปัจจุบัน ได้เสียสละทั้งแรงใจ แรงกาย ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงได้เห็นความก้าวหน้าของกระทรวงมหาดไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้
โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระองค์ได้
ทรงวางรากฐานการปกครองที่เป็นแบบอย่างในการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิตให้แก่คนมหาดไทยไว้แล้วเป็นอย่างดี
ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทย ครบรอบการสถาปนา ๑๒๐ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
กระทรวงมหาดไทย ได้ จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ตลอดปี ๒๕๕๕ เพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระคุ ณ แห่ ง องค์ ป ฐมเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ รวมถึงการศึกษาพิจารณาทบทวนบทบาทหน้าที่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบันของกระทรวงมหาดไทย เพื่อน�ำมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติ
และจัดท�ำหนังสือ ๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ส�ำคัญให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เข้าใจ
เรื่องราวในอดีตของกระทรวงมหาดไทย บริบทการเปลี่ยนแปลงจากยุค สู่ยุค โดยจะเป็นการร้อยเรียงประวัติศาสตร์
กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เริ่มสถาปนา วิวัฒนาการในแต่ละช่วงสมัยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ข้อคิดส�ำคัญของ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ไี่ ด้รว่ มกันถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิดทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานมหาดไทยและสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศชาติให้กา้ วหน้าต่อไปตามยุคสมัยและบริบทของสังคมไทย รวมถึงการสะท้อนภาพภารกิจของกระทรวง
มหาดไทยในการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข แก่ประชาชน
ในนามกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒใิ นกระทรวงมหาดไทยทุกท่านและหน่วยงานราชการต่างๆ
รวมถึงรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท�ำหนังสือเล่มนี้จนส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
และขอเป็นก�ำลังใจให้คนมหาดไทยทุกท่านได้มุ่งมั่นสานต่อภารกิจตามพระปณิธานขององค์ปฐมเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
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๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สารบัญ
ค�ำนิยม
ค�ำน�ำ 

๙

ร�ำลึกประวัติศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
		 • การปกครองไทยสมัยโบราณ
• สภาพเมื่อแรกสถาปนากระทรวงมหาดไทย
• ความยากเมื่อแรกตั้งกระทรวงมหาดไทย
• วินิจฉัยเรื่อง ค�ำว่า “มหาดไทย”
• ตราประจ�ำกระทรวงมหาดไทย

๑๐
๑๕
๓๙
๔๓
๕๗

องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
• พระประวัติ
• เสนาบดี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
• ทูลฉลองและปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
• วิวัฒนาการของกระทรวงมหาดไทย

๖๔
๖๕
๗๑
๘๗
๙๗

หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย
		 • ส�ำนักงานรัฐมนตรี
• สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• กรมการปกครอง
• กรมการพัฒนาชุมชน
• กรมที่ดิน
• กรมโยธาธิการและผังเมือง
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• การไฟฟ้านครหลวง
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• การประปาส่วนภูมิภาค
• การประปานครหลวง
• องค์การตลาด

๑๑๕
๑๑๖
๑๑๘
๑๒๒
๑๓๒
๑๓๘
๑๔๒
๑๔๙
๑๕๒
๑๕๖
๑๖๑
๑๖๗
๑๗๑
๑๘๑
๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย
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วิวัฒนาการศาลากลางจังหวัด
เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง...๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย
• ๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย โดย ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล
• จากอดีต...สู่ปัจจุบันของมหาดไทย โดย นายประยูร พรหมพันธุ์
• ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง

๑๘๖
๒๐๘
๒๑๒
๒๑๕
๒๒๙

๑๑ องค์ความรู้ : คนมหาดไทยกับการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข
• โอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทย
• กรมการปกครอง พัฒนาระบบงาน น�ำรอยยิ้มสู่ประชาชน
		 โดย กรมการปกครอง
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข
		 โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• มหาดไทยกับการ “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” โดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• กรมการพัฒนาชุมชน : ๕๐ ปี ของการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข
		 โดย กรมการพัฒนาชุมชน
• กรมโยธาธิการและผังเมือง กับการพัฒนาประเทศ
		 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
• กรมที่ดินสู่การบริการที่เป็นเลิศ
		 โดย กรมที่ดิน
• ๑ ทศวรรษ ปภ. จากอดีตถึงปัจจุบัน...สู่การจัดการภัยพิบัติเชิงรุก
		 โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• การประปานครหลวงกับการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข
		 โดย การประปานครหลวง
• ทิศทางมุง่ สูอ่ งค์กรทีเ่ ป็นเลิศของการประปาส่วนภูมภ
ิ าค
		 โดย การประปาส่วนภูมิภาค
• องค์กรแห่งปัญญาด้านการค้าชุมชน
		 โดย องค์การตลาด

๒๓๗
๒๓๘
๒๕๓

คติธรรมและแนวคิดส�ำคัญบางประการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ

๓๒๓

ภาคผนวก
• ค�ำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะท�ำงานจัดกิจกรรม
		 เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี
• คณะท�ำงาน
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๒๖๐
๒๖๕
๒๖๙
๒๘๐
๒๘๕
๒๙๙
๓๐๖
๓๑๑
๓๑๙

ร�ำลึกประวัติศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย
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การปกครองไทยสมัยโบราณ*
เป็นที่รับรองกันทั่วไปแล้วว่าชนชาวไทยตั้งแต่โบราณกาลเมื่ออพยพจากประเทศจีนมาทาง
ใต้นั้นชั้นแรกคงจะได้มาตั้งภูมิล�ำเนาอยู่ในท้องถิ่นลุ่มแม่น�้ำโขง และข้างเหนือปลายแม่น�้ำเจ้าพระยา
เป็นส่วนมาก และมีดินแดนของชนชาติอื่นอยู่สองข้าง คือข้างฝ่ายตะวันตกเป็นบ้านเมืองของพวก
มอญ ฝ่ายตะวันออกเป็นเมืองของพวกขอมหรือเขมร การปกครองชั้นสมัยดึกด�ำบรรพ์เมื่อพวกที่
อพยพมานั้นเป็นใหญ่อยู่โดยล�ำพังก็ดี หรือในสมัยมอญมีอ�ำนาจเข้ามาครอบง�ำนั้น แม้จะมีหนังสือ
ต่างๆ พรรณนาไว้บ้างก็ดี แต่ยากที่จะยึดถือว่ามีการปกครองฝ่ายพลเรือนอย่างไรให้เป็นหลักฐานที่
จะสอบสวนยืนยันได้แน่นอน เพราะเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปีมาแล้วและยังไม่มหี นังสือไทย เพราะฉะนัน้
ลักษณะการปกครองประเทศไทยชั้นสมัยโบราณเมื่อลาวยังเป็นใหญ่อยู่โดยล�ำพังก็ดี หรือใน
ชั้นเมื่อมอญเข้ามามีอ�ำนาจครอบง�ำก็ดี จะเป็นอย่างไรเป็นการเหลือวิสัยที่จะค้นคว้าให้ได้หลักฐาน
แน่นอน คงได้ความตามที่พึงจะสันนิษฐานได้แต่เพียงว่า แรกมาตั้งภูมิล�ำเนาเป็นบ้านเมืองขึ้นใหม่ใน
แว่นแคว้น ๑๒ เจ้าไทย แล้วพากันหาที่ตั้งภูมิล�ำเนาต่อลงมาทางใต้จนถึงแขวง ๑๒ ปันนาและ
ลานช้างทางเชียงราย เชียงใหม่ และมีบางพวกเลยลงมาจนถึงแดนเมืองสุโขทัย ลพบุรี ตลอดจนถึง
เมืองอู่ทองตั้งแต่สมัยเมื่อพวกมอญยังปกครองทางฝ่ายเหนือและพวกขอมยังปกครองอยู่ทางฝ่ายใต้
มีจำ� นวนไทยทัง้ ทีอ่ พยพมาและมาเกิดขึน้ ใหม่มากขึน้ เป็นล�ำดับ ครัง้ ถึงสมัยเมือ่ อ�ำนาจมอญและขอม
เสือ่ มลงด้วยกัน พวกไทยทีล่ งมาตัง้ บ้านเมืองแขวงเชียงราย เชียงใหม่พากันตัง้ เป็นอิสระขึน้ ก่อน แล้ว
พวกทีล่ งมาตัง้ อยูใ่ นแขวงสุโขทัยก็ตงั้ เป็นอิสระขึน้ ตาม แล้วสร้างเมืองเชียงราย เชียงใหม่ เมืองสุโขทัย
เป็นราชธานี ปราบปรามพวกขอมขยายอาณาเขตลงมาเมืองลพบุรี ไทยที่มาตั้งอยู่เป็นอิสระอยู่เมือง
*คัดจากหนังสือ ๑๐๐ ปี กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัฒนาการพิมพ์, ๒๕๓๕
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สุโขทัยสามารถแผ่อาณาเขตได้กว้างใหญ่ไพศาล จนได้
เป็นเจ้าของประเทศไทยสืบมา จึงได้เค้าว่าเมืองสุโขทัย
เป็นปฐมราชธานีแห่งประเทศไทยในราว เมื่อ พ.ศ.
๑๘๐๐ เป็ น ต้ น มา ส่ ว นหลั ก การปกครองทั่ ว ไปนั้ น
แม้จะไม่มหี ลักฐานอย่างไร แต่สงั เกตดูเท่าทีไ่ ด้ความจาก
หลักศิลาจารึกครัง้ พระเจ้าขุนรามค�ำแหงและหนังสือบ้าง
ปรากฏว่าอุปนิสยั ชนชาติไทยรักอิสระของชาติตงั้ แต่ตน้ มา
ไม่อยากอยู่ในอ�ำนาจชนชาติอื่น เมื่อได้มาครอบครอง
ประเทศไทยแล้ว แม้ในสมัยต่อมาต้องตกทุกข์ได้ยาก
โดยพวกเดียวกันแย่งชิงอ�ำนาจกันเองก็ดี หรือโดยมี
ชนชาติอื่นมีก�ำลังมากกว่าเข้ามาย�่ำยีบางคราว จนถึง
บ้านแตกเสียบ้านเมืองยับเยินก็ยงั พยายามแม้จนเอาชีวติ
แลกกอบกูอ้ สิ ระของชาติกลับคืนอีกทุกครัง้ ปรากฏมาใน
เรื่องนี้เป็นหลักฐานมั่นคง
วิ ธี ก ารปกครองของประเทศไทยแต่ เ ดิ ม มา
มีเค้าเงื่อนปรากฏแต่เพียงว่ามีต่างกันเป็น ๒ ลัทธิ คือ
การปกครองของพวกลาวที่อพยพลงมา ถือว่าพระเจ้า
แผ่ น ดิ น เป็ น บิ ด าของประชาชน จึ ง ปรากฏค� ำ ว่ า
“พ่อครัว” หมายความว่าผูป้ กครองครัวเรือนหลายๆ พวก
รวมกันเป็นบ้าน อยู่ในปกครองของพ่อบ้านหลายบ้าน
รวมเป็นเมืองอยูใ่ นปกครองของ “พ่อเมือง” ถ้าเป็นเมือง
ประเทศราช เจ้าเมืองเป็น “ขุน” ดังนี้ จึงเป็นว่าวิธี
ปกครองอย่างบิดาปกครองบุตร และการปกครองตาม
ประเพณีขอมนั้นเป็นลัทธิถือตามชาวอินเดีย สมมติว่า
พระเจ้าแผ่นดินเป็นพระโพธิสตั ว์ พระอิศวร พระนารายณ์
แบ่งภาคลงมาครองโลก แม้ลัทธิการปกครองของลาว
และไทยจะต่างกันเช่นว่ามานีแ้ ล้วก็ดี แต่ไทยฉลาดในการ
ประสานประโยชน์ จึงปรับปรุงใช้วธิ ปี กครองประเทศไทย
ประสานกั้นทั้ง ๒ วิธีต่อมา และถึงหากว่าภายหลังจะมี
จีน และชนต่างชาติอื่นๆ เข้ามาอาศัยท�ำมาหากินอยู่ใน
ประเทศไทยมากขึน้ ก็ดี ไทยใช้คณ
ุ วุฒปิ ระสานให้รว่ มเป็น
คนไทยได้ต่อมาจนกาลบัดนี้

ถึงหากว่าประเทศไทยในสมัยแต่โบราณมาจนถึง
สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นสมัยที่บ้านเมืองยังตั้งเป็นหมู่เป็น
เหล่ายังรวบรวมกันไม่ได้เป็นปึกแผ่น เพราะเป็นสมัยที่มี
การรบพุง่ ฆ่าฟันกันเพือ่ ชิงอ�ำนาจชิงบ้านเมืองในระหว่าง
พวกไทยกันเองบ้าง มีการศึกสงครามกับต่างประเทศ
ดังเช่น เขมร มอญ พม่าบ้าง และฐานะการของประเทศ
ทัง้ หลายในโลกนีก้ ำ� ลังเปลีย่ นแปลงตามยุคตามสมัยทัว่ ไป
พระมหากษั ต ริ ย ์ ข องชาติ โ ดยผู ้ เ ป็ น ประมุ ข ของชาติ
ก็คงจะได้จัดการปกครองและมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
มาแล้วบ้างตามสมควรแก่กาลสมัย แต่เพราะว่าสมัยนั้น
ยังไม่มีหนังสือไทย ถึงเมื่อมีแล้วก็ไม่มีทางพิมพ์ออกให้
แพร่หลาย จึงยากที่เราท่านจะทราบความจริงได้ชัดเจน
แน่นอนเป็นหลักฐาน แต่ถึงเช่นนัน้ ก็ดี ยังพอมีเค้าพอเชือ่
ได้ว่า ลักษณะการพลเรือนแต่โบราณจัดเป็น ๔ แผนก
เรียกว่า เวียง วัง คลัง นา หรือรวมกันว่า “จตุสดมภ์”
แปลว่าหลักทั้ง ๔ ลักษณะที่จัดระเบียบการฝ่ายพลเรือน
เป็น ๔ แผนกนัน้ สันนิษฐานว่า จะเป็นต�ำรามาแต่อนิ เดีย
ด้ ว ยประเทศอื่ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น พม่ า ก็ ดี เขมรก็ ดี
ตลอดจนชวามลายู แบ่งเป็น ๔ แผนก ท�ำนองเดียวกัน
ทั้งนั้น ไทยเราคงได้แบบมาจากพวกขอม เขตที่แบ่งเป็น
๔ แผนกนั้น บางทีจะเอาหลักทางทหารมาใช้นั่นเอง คือ
ให้เสนาบดีผู้เป็นหัวหน้าจตุรงคเสนาท�ำการพลเรือน
คนละแผนก คือ
เสนาบดีกรมเวียง เป็นพนักงานปกครองท้องที่
รักษาสันติสุข บังคับบัญชาบรรดาไพร่บ้านพลเรือนเมื่อ
อยู่ในท้องที่ถิ่นฐานภูมิล�ำเนาของตนทั่วไป
เสนาบดีกรมวัง เป็นหัวหน้าในพระราชส�ำนัก และ
เป็นเจ้ากระทรวงยุติธรรมด้วย จึงมีนามว่า “ธรรมาธิกรณ์”
อันเหตุทกี่ ระทรวงวังจะได้วา่ การยุตธิ รรมด้วยนัน้ เพราะ
ประเพณีโบราณถือเป็นคติเหมือนกันหมดทุกประเทศ
พระเจ้ า แผ่ น ดิ น เป็ น ผู ้ ที่ ป ระทานยุ ติ ธ รรมแก่ ไ พร่ ฟ ้ า
ข้าแผ่นดิน เป็นผู้ทรงบัญญัติความประพฤติของราษฎร
๑๒๐ ปี
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เมื่อราษฎรมีคดีด้วยเบียดเบียนแก่งแย่งกัน ใครน�ำความ
มากราบทูลพระเจ้าแผ่นดินๆ เป็นผู้ซึ่งจะชี้ว่าผู้ใดผิด
และบั ง คั บ ให้ ต ้ อ งรั บ โทษตามสมควรแก่ ค วามผิ ด นั้ น
พระเจ้าแผ่นดินซึ่งทรงปกครองพระราชอาณาเขตกว้าง
ขวางก็พ้นวิสัยซึ่งทรงปฏิบัติได้ แม้เช่นนั้นบางพระองค์
ดังเช่นพระเจ้ารามค�ำแหงมหาราชก็พอพระราชหฤทัย
จะประพฤติ จึงผูกกระดึงที่ประตูพระราชวัง เพื่อให้
ราษฎรมาสั่นกระดึงถวายฎีกาได้ แต่ก็ได้ประโยชน์แก่
ราษฎรที่อยู่ในเมืองสุโขทัย หาเป็นประโยชน์แก่ผู้ซึ่งอยู่
ห่างไกลไม่ ด้วยเหตุนพี้ ระเจ้าแผ่นดินจึงต้องแบ่งพระราช
อ�ำนาจ ให้มีผู้อื่นช่วยในการรักษาความยุติธรรม แต่เพื่อ
จะเอาการนั้นไว้ให้ใกล้พระเนตรพระกรรณ จึงโปรดให้
เสนาบดีกระทรวงวังซึ่งเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดพระองค์เป็น
เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม และมีอ�ำนาจตั้งยกกระบัตร
ออกไปอยู่ตามหัวเมืองที่ใกล้ๆ พอไปมาได้เมืองละคน
ส�ำหรับบอกรายงานการรักษาความยุตธิ รรมในเมืองนัน้ ๆ
เข้ามาให้พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบด้วย
เสนาบดีกระทรวงพระคลัง เป็นพนักงานรับจ่าย
และเก็บรักษาพระราชทรัพย์ อันได้มาแต่ส่วยสาอากร
หรื อ ที่ เราเรี ย กกั น ทุ ก วั น นี้ ว ่ า ภาษี อ ากร เมื่ อ สมั ย
กรุงศรีอยุธยาปรากฏว่าก�ำหนดเป็น ๔ ประเภท เรียกว่า
จังกอบประเภท ๑ อากรประเภท ๑ ส่วยประเภท ๑ ฤชา
ประเภท ๑
ที่กรมพระคลังได้ว่าการต่างประเทศด้วยนั้น
มี มู ล มาแต่ ต อนกลางสมั ย กรุ ง ศรี อยุ ธ ยาเป็ น ราชธานี
เหตุด้วยเมื่อมีชาวต่างประเทศแล่นเรือเข้ามาค้าขาย
เป็นหน้าทีข่ องกรมพระคลังจะต้องซือ้ สิง่ ของซึง่ ต้องใช้ใน
ราชการและขายของส่วยซึง่ มีเหลือใช้สอยอยูใ่ นพระคลัง
ความเกีย่ วข้องในระหว่างชาวต่างประเทศกับกรมพระคลัง
เกิดแต่ดว้ ยเรือ่ งการค้าขายเป็นมูล แล้วเลยมาถึงการธุระ
อย่างอื่นซึ่งเกี่ยวกับชาวต่างประเทศ เหตุด้วยกรมพระคลัง
คุ ้ น เคยกั บ ชาวต่ า งประเทศยิ่ ง กว่ า กรมอื่ น จึ ง เลยมี
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หน้าที่ เป็นพนักงานส�ำหรับบรรดาการที่เกี่ยวข้องกับ
ชาวต่างประเทศอีกแผนกหนึง่ เรียกว่า “กรมท่า” เพราะ
บังคับการท่าทีเ่ รือต่างประเทศเข้ามาค้าขาย การพระคลัง
กับการต่างประเทศรวมอยู่ในเสนาบดีคนเดียวกันมาจน
กรุงรัตนโกสินทร์ พึ่งแยกเป็นต่างแผนกกันเมื่อปลาย
รัชกาลที่ ๔ และมาก�ำหนดเป็นกระทรวงเสนาบดีต่างกัน
เรียกว่ากระทรวงการต่างประเทศกระทรวง ๑ กระทรวง
พระคลังกระทรวง ๑ เมื่อต้นรัชกาลที่ ๕
พ.ศ. ๒๔๑๘ โปรดให้ แ ยกการพระคลั ง จาก
กรมท่ า มาจั ด เหมื อ นเป็ น กระทรวงหนึ่ ง ต่ า งหาก
ตั้ ง ส� ำ นั ก งาน ณ หอรั ษ ฎากรพิ พั ฒ น์ จั ดระเบี ย บใน
ส�ำนักงานตามแบบออฟฟิศอย่างฝรัง่ ขึน้ เป็นกระทรวงแรก
คื อ ให้ บ รรดาผู ้ มี ต� ำ แหน่ ง ในหอรั ษ ฎากรพิ พั ฒ น์
รับเงินเดือนแทนค่าธรรมเนียมอย่างแต่ก่อน ต้องมา
ท�ำงานฯ ส�ำนักงานตามเวลาเสมอ ทุกวัน ทัง้ ผูใ้ หญ่ผนู้ อ้ ย
ยกเว้นแต่สมเด็จเจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระบ�ำราบปรปักษ์
เวลานั้ น ยั ง ด� ำ รงพระยศเป็ น กรมพระ ซึ่ ง เป็ น อธิ บ ดี
พระองค์เดียว เห็นจะเป็นเพราะทรงพระราชด�ำริว่า
ท่ า นทรงบั ญ ชาการอยู ่ ทั้ ง กระทรวงวั ง และกระทรวง
พระคลัง โปรดอนุญาตให้ทรงบัญชาการทีว่ งั อย่างแต่กอ่ น
เพราะฉะนั้ น ระเบี ย บส� ำ นั ก งานที่ ใช้ ใ นหอรั ษ ฎาฯ
ยังเป็นอย่างเก่าเจืออยู่บ้าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๒๘ ทรง
พระกรุณาโปรดให้สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ
เมื่อยังด�ำรงพระยศเป็นกรมหมื่น เป็นเสนาบดีกรมท่า
ท่านกราบทูลขอให้มีส�ำนักงานกระทรวง อย่าให้ต้องว่า
ราชการที่วัง จึงขอพระราชทานวังสราญรมย์ให้เป็น
ส�ำนักงานกระทรวง ให้เรียกว่ากระทรวงว่าการต่างประเทศ
แต่นั้นมา สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์ฯ เป็นเสนาบดีแรก
ที่มาประจ�ำท�ำงาน ณ ส�ำนักงานทุกวันเหมือนกับผู้น้อย
ทัง้ เป็นเสนาบดีแรกทีไ่ ด้รบั แต่เงินเดือน เหมือนกับคนอืน่
อันมีหน้าที่ในส�ำนักงานกระทรวง

เสนาบดี ก รมนานั้ น แต่ โ บราณมี ห น้ า ที่ เ ป็ น
พนักงานตรวจตราการท�ำไร่นาและออกสิทธิ์ที่นา ซึ่ง
ถือว่าเป็นการส�ำคัญอย่างยิง่ ด้วยการท�ำนาเป็นอาชีพของ
ราษฎรในประเทศนี้ ยิ่ ง กว่ า การอย่ า งอื่ น หน้ า ที่ เ ก็ บ
หางข้าวขึ้นฉางหลวง ซึ่งนับว่าเป็นการส�ำคัญด้วยเสบียง
อาหารเป็นก�ำลังของรี้พลส�ำหรับป้องกันบ้านเมืองแต่
โบราณมิได้เรียกเป็นเงินค่านา ใครท�ำนาได้ข้าวต้องแบ่ง
เอาส่ ง ขึ้ น ฉางหลวงไว้ ส� ำ หรั บ ใช้ ร าชการ จึ ง เรี ย กว่ า
หางข้าว หรือเก็บตัวเงินแทนข้าวเปลือก เพื่อจะมิให้
ราษฎรได้ความล�ำบากด้วยต้องขนข้าวมาส่งถึงฉางหลวง
ภายหลังจึงได้เรียกว่าค่านา
ลักษณะการทีแ่ บ่งเป็น ๔ กระทรวง ดังกล่าวแล้ว
มีมาแต่แรกตั้งกรุงศรีอยุธยาหรือบางทีอาจจะมีมาก่อน
นั้นขึ้นไปอีกก็เป็นได้ ตามหลักฐานที่ค้นได้จากพระราช

พงศาวดารและทีอ่ นื่ ๆ ปรากฏว่า การปกครองเป็นดังเช่น
ที่ ไ ด้ พ รรณนามาแล้ ว จนถึ ง สมั ย ในรั ช กาลสมเด็ จ
พระบรมไตรโลกนาถ และพระราชโอรส ราว พ.ศ. ๒๐๐๖
ได้ ท รงตั้ ง หน่ ว ยราชการเป็ น กลาโหม (ทหาร) และ
มหาดไทย (พลเรือน) กลาโหมและมหาดไทยทั้งสองนี้
เป็นกรมใหญ่กว่า เวียง วัง คลัง นา ดั่งที่ว่ามาแล้ว เพราะ
หัวหน้าของกลาโหมและมหาดไทยเป็นข้าราชการชัน้ อัคร
มหาเสนาบดีที่สมุหนายกมีหน้าที่และอ�ำนาจกว้างขวาง
ออกไปถึงเมือง ดังนัน้ การปกครองจึงมีเป็น ๖ กรม ตลอด
มาในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์
จนถึงต้นรัชกาลที่ ๕ ก็วา่ ได้ จะมีเปลีย่ นแปลงบ้างในเรือ่ ง
อ�ำนาจหน้าที่ และการงานส่วนย่อยที่จ�ำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคตามสมัย แต่หลักการนั้นยัง
คงเป็นอยู่ตามเดิม
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สภาพเมื่อแรกสถาปนากระทรวงมหาดไทย
บันทึกนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่รวมอยู่ในพระนิพนธ์ “นิทานโบราณคดี”
เรื่องเทศาภิบาลของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ที่ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ เมื่อแรกที่มีการตั้งกระทรวงมหาดไทย
นิทานเรื่องนี้อยู่ข้างจะยาวจึงแบ่งเป็น ๒ ภาค ภาคต้นว่าด้วยเหตุที่จัดการปกครองหัวเมือง
อย่างเทศาภิบาล ภาคที่ ๒ ว่าด้วยกระบวนการจัดการปกครองหัวเมืองอย่างเทศาภิบาลอันตัวข้าพเจ้า
ได้เกี่ยวข้องมามาก
ข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ เหตุที่ข้าพเจ้าได้เป็นเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย มีเรื่องชอบกลควรเล่าเข้าในโบราณคดีได้เพราะเวลาก็ล่วงมาถึง ๕๐ ปีแล้ว
อันต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนั้นแต่ก่อนมาเป็นอัครมหาเสนาบดีที่สมุหนายก
หัวหน้าราชการฝ่ายพลเรือน และบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งปวง คู่กับเสนาบดีกระทรวง
กลาโหม อันเป็นสมุหพระกลาโหมหัวหน้าข้าราชการฝ่ายทหารและได้บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งปวง
เช่นเดียวกัน ผู้ที่เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมาแต่ก่อนล้วนเคยรับราชการพลเรือนมาช้านาน
จนได้เป็นเสนาบดีชั้นจตุสดมภ์ เวียง วัง คลัง นา ต�ำแหน่งใดต�ำแหน่งหนึ่งก่อน แล้วจึงได้เลื่อนขึ้น
เป็นอัครมหาเสนาบดีเมืองสูงอายุ ยกตัวอย่างดังเช่นพระยารัตนบดินทร์ ซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทยอยู่ก่อนตัวข้าพเจ้าท่านเคยเป็นพระยาราชวรานุกูล ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยแต่
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ในรัชกาลที่ ๔ จนถึงรัชกาลที่ ๕ ได้เป็นเจ้าพระยาพลเทพ
เสนาบดี ก ระทรวงเกษตราธิ ก าร แล้ ว จึ ง ได้ เ ป็ น ที่
สมุ ห นายกเสนาบดี ก ระทรวงมหาดไทย แต่ ส ่ ว นตั ว
ข้าพเจ้าเอง ตั้งแต่ออกจากโรงเรียนเข้ารับราชการก็เป็น
ทหาร อยู ่ ใ นกรมมหาดเล็ ก ได้ เ คยเป็ น ตั้ ง แต่
นักเรียนนายร้อย แล้วเลื่อนยศขึ้นไปโดยล� ำดับจนถึง
เป็ น นายพั น โท ราชองครั ก ษ์ บั ง คั บ การกรมทหาร
มหาดเล็กอยู่หลายปี ไม่เคยเป็นนายพันเอก เพราะ
ในสมัยนัน้ นายพันเอกทหารมหาดเล็กมีแต่พระเจ้าอยูห่ วั
พระองค์เดียวคนอื่นเป็นไม่ได้
เหตุที่ข้าพเจ้าจะเริ่มรับราชการฝ่ายพลเรือน
เกิดแต่เมือ่ ข้าพเจ้าเป็นผูบ้ งั คับการทหารมหาดเล็กทูลขอ
พระต�ำหนักเดิมที่สวนกุหลาบ ตั้งโรงเรียนฝึกหัดลูกผู้ดี
ที่เป็นนักเรียนนายร้อยทหารมหาดเล็ก ตั้ง “โรงเรียน
พระต�ำหนักสวนกุหลาบ” เมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๕ ครัน้ โรงเรียน
เจริญขึ้นมีเจ้านายและลูกผู้ดีสมัครเป็นนักเรียนมากเกิน
อัตรานักเรียนนายร้อย จะต้องจ�ำกัดจ�ำนวนนักเรียน
รับฝึกสอนถึงผู้ที่จะไม่เป็นทหารด้วย ข้าพเจ้ากราบทูล
ถามพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้จัดเป็นโรงเรียนส�ำหรับลูกผู้ดี
ทั่ ว ไปไม่ เ ฉพาะแต่ ที่ จ ะเป็ น นั ก เรี ย นนายร้ อ ยทหาร
มหาดเล็ก ตรัสว่าลูกผูด้ ที เี่ รียนส�ำเร็จแล้ว ถึงไม่เป็นทหาร
ก็คงไปรับราชการอย่างอื่นให้เป็นประโยชน์เหมือนกัน
จึงขยายการฝึกสอนในโรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ
ให้ มี ทั้ ง ชั้ น ประถมที่ เ ป็ น วิ ช าสามั ญ เวลานั้ น เรี ย กว่ า
“ประโยค ๑” และชัน้ มัธยมเรียกว่า “ประโยค ๒” ส�ำหรับ
ไปรับราชการ ขอกล่าวแทรกตรงนี้สักหน่อยว่านักเรียน
ส�ำเร็จประโยค ๒ ในโรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ
ครั้งนั้น ต่อมาถึงรัชกาลหลังที่ได้เลื่อนยศในราชสกุล
ถึงเป็นกรมก็มี ทีเ่ ป็นขุนนางได้เป็นถึงเจ้าพระยาเสนาบดี
ก็ มี ห ลายคน ที่ ไ ด้ เ ป็ น ขุ น นางชั้ น รองลงมานั้ น แม้ แ ต่
ในรัชกาลที่ ๕ ก็มีมาก
ปี ห นึ่ ง ในเวลาเมื่ อ โรงเรี ย นพระต� ำ หนั ก สวน
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กุหลาบก�ำลังเจริญ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชทาน
รางวั ล นั ก เรี ย น แล้ ว ทรงพระราชด� ำ เนิ น เที่ ย วทอด
พระเนตรทัว่ บริเวณโรงเรียน โปรดการทีจ่ ดั ในโรงเรียนนัน้
มาก ต่อมาไม่ช้า วันหนึ่งตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า การศึกษาจะ
เป็นการส�ำคัญของบ้านเมืองในภายหน้า ข้าพเจ้าจัด
โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบได้ส�ำเร็จก็ดีแล้ว ให้
ข้าพเจ้าคิดตั้งโรงเรียนให้มีแพร่หลายต่อออกไปจนถึง
ฝึกสอนราษฎรให้เป็นประโยชน์แก่บา้ นเมืองด้วย ข้าพเจ้า
จึงมีหน้าทีจ่ ดั โรงเรียนอันเป็นการฝ่ายพลเรือนเพิม่ ขึน้ แต่
ในเวลาเมื่อยังเป็นผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก
ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๓๐ เมื่อโปรดให้รวมการบังคับ
บัญชาทหารบกทหารเรือ ตั้งเป็น “กรมยุทธนาธิการ”
ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ข้าพเจ้าเลื่อนยศทหารขึ้นเป็น
นายพลตรี และเป็นต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ในกรมยุทธนาธิการ ข้าพเจ้าจะต้องย้ายขาดไปจากกรม
ทหารมหาดเล็ก จึงโปรดให้รวมงานทีจ่ ดั โรงเรียนตัง้ เป็นกรม
อิสระเรียกว่า “กรมศึกษาธิการ” ตั้งส�ำนักงานที่ตึกแถว
ต่อประตูพิมานชัยศรีทางข้างตะวันออก และโปรดให้
ข้ า พเจ้ า เป็ น ต� ำ แหน่ ง อธิ บ ดี ก รมศึ ก ษาธิ ก าร ตอนนี้
ข้าพเจ้าจึงมีต�ำแหน่งรับราชการทั้งฝ่ายทหาร และฝ่าย
พลเรือนด้วยกันอยู่ ๒ ปี ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๓๒ โปรดให้รวม
กรมธรรมการและกรมสังฆการี กับทั้งกรมพยาบาลและ
กรมพิพิธภัณฑ์สถานซึ่งเป็นกรมอิสระอยู่ก่อน เข้ากับ
กรมศึกษาธิการยกขึ้นเป็น “กระทรวงธรรมการ” และ
ทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าย้ายขาดจากต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในกรมยุทธนาธิการมาเป็น
อธิ บ ดี ก ระทรวงธรรมการแต่ ต� ำ แหน่ ง เดี ย ว เมื่ อ ต้ น
พ.ศ. ๒๔๓๓ ข้าพเจ้าจึงได้รับราชการแต่ฝ่ายพลเรือน
ทางเดียวแต่นั้นมา
เหตุ ที่ พ ระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดให้
ข้ า พเจ้ า ย้ า ยขาดจากราชการทหาร มาเป็ น อธิ บ ดี
กระทรวงธรรมการรับราชการพลเรือนแต่ฝ่ายเดียวนั้น

เนื่องด้วยการเมือง เพราะจะทรงจัดคณะเสนาบดีทรง
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างใหม่ ตามที่ทรงพระราชปรารภ
มาแต่ก่อน ว่าถึงเวลาที่เมืองไทยจ�ำจะต้องเร่งรัดการ
ปกครองบ้านเมืองให้เรียบร้อยทั่วพระราชอาณาเขต จะ
รั้ ง รอต่ อ ไปไม่ ไ ด้ แต่ ค ณะเสนาบดี เจ้ า กระทรวงซึ่ ง
บัญชาการตามแบบเก่ามีแต่ ๖ คน น้อยตัวนักทั้งที่
เสนาบดีซึ่งจัดเป็นอัครมหาเสนาบดี ๒ คน เป็นจตุสดมภ์
๔ คน ก็พ้นสมัยไม่เหมาะกับการงานในปัจจุบันเสียแล้ว
ทรงพระราชปรารภจะแก้ ไขคณะเสนาบดี ใ ห้ มี เจ้ า
กระทรวงพอท�ำการเสียก่อน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ โปรดให้
สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ แต่ยังเป็นกรมหลวง
เสด็ จ ไปช่ ว ยงานฉลองรั ช กาลสมเด็ จ พระบรมราชิ นี
วิคตอเรีย ครบ ๕๐ ปี ณ ประเทศอังกฤษแทนพระองค์
ตรัสสั่งไปให้พิจารณาแบบคณะเสนาบดีในยุโรป ว่าเขา
เอาอะไรเป็นหลักก�ำหนดต�ำแหน่งเสนาบดี สมเด็จกรม
พระยาเทววงศ์ฯ เสด็จกลับมาทูลรายงาน จึงทรงก�ำหนด
คณะเสนาบดีที่จะจัดให้เป็น ๑๒ กระทรวง คงต�ำแหน่ง
เสนาบดีเดิมไว้ทั้ง ๖ กระทรวง กระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม่นั้น
คือกระทรวงพระคลัง กระทรวงยุทธนาธิการ กระทรวง
ยุ ติ ธ รรม กระทรวงธรรมการ กระทรวงโยธาธิ ก าร
กระทรวงมุรธาธร แต่ให้เป็นเสนาบดีมีศักดิ์เสมอกันทั้ง
๑๒ กระทรวง เลิกต�ำแหน่งอัครมหาเสนาบดีทั้ง ๒ มิให้
มีตอ่ ไปดังแต่กอ่ น เมือ่ ก�ำหนดกระทรวงเสนาบดีซงึ่ จะตัง้
ขึน้ ใหม่และทรงเลือกหาตัวผูซ้ งึ่ จะเป็นเสนาบดีกระทรวง
นั้นๆ แล้ว เห็นจะทรงพระวิตกเกรงว่าถ้าประกาศตั้ง
เสนาบดี ๑๒ ต�ำแหน่งตามก�ำหนดใหม่ทนั ทีจะไม่เป็นการ
เรียบร้อย ด้วยกรมต่างๆ อันจะรวมเข้าในกระทรวง
เสนาบดีที่ตั้งใหม่ยังเป็นกรมอิสระอยู่โดยมาก ทั้งตัวผู้ซึ่ง
จะเป็นเจ้ากระทรวงใหม่ ก็ยงั ไม่คนุ้ เคยกับหน้าทีเ่ สนาบดี
จึงทรงทดลองระเบียบการทีจ่ ะจัดใหม่และฝึกหัดผูซ้ ึ่งจะ
เป็นเสนาบดีขึ้นใหม่มาแต่ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดให้จัดที่
ประชุ ม เสนาบดี ขึ้ น ที่ มุ ข กระสั น พระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหา

ปราสาท ให้เสนาบดีเก่ากับทั้งที่ผู้ซึ่งจะเป็นเสนาบดีใหม่
เข้าไปประชุมกัน และเสด็จลงประทับเป็นประธานใน
ที่ประชุม ทรงปรึกษาราชการต่างๆ ซึ่งทรงเคยบัญชาแต่
โดยล�ำพังพระองค์มาแต่กอ่ น ดูเหมือนสัปดาห์ละครัง้ หนึง่
ถ้ามีราชการมากก็ประชุมติดต่อกันไป คราวละหลายคืน
ก็มี ตัวข้าพเจ้าซึ่งทรงเลือกจะให้เป็นเสนาบดีกระทรวง
ธรรมการคนแรกก็ให้เข้าไปนั่งในที่ประชุมเสนาบดีมา
ตั้งแต่ยังเป็นอธิบดีกรมศึกษาธิการ เพราะฉะนั้น ที่โปรด
ให้รวมกรมต่างๆ ตั้งเป็นกระทรวงธรรมการ และให้ตัว
ข้าพเจ้าแยกมาจากราชการทหารก็เพื่อจะยกกระทรวง
ธรรมการขึน้ เป็นกระทรวงเสนาบดีนนั้ เอง ถึงกรมอืน่ ทีจ่ ะ
ยกขึ้นเป็นกระทรวงก็โปรดให้ขยายออกไปโดยล�ำดับ
เช่นเดียวกัน
เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทดลองระเบียบการที่จะ
จัดใหม่อยู่ถึง ๓ ปี ในระหว่างนั้นเมื่อต้น พ.ศ. ๒๔๓๔
เจ้าซาเรวิช รัชทายาทประเทศรุสเซีย (ซึง่ ภายหลังได้เสวย
ราชสมบัติเป็นพระเจ้านิโคลัสที่ ๒) เข้ามาเฝ้าถึงเดือน
กรกฎาคมในปีนนั้ พระเจ้าอยูห่ วั ก็โปรดให้ตวั ข้าพเจ้าเป็น
ราชทูตพิเศษไปเยี่ยมตอบเจ้าซาเรวิชแทนพระองค์ดังได้
เล่ามาแล้วในนิทานที่ ๕ เรื่องของประหลาดที่เมืองชัยปุระ
ข้าพเจ้าไปยุโรปครั้งนั้นได้รับพระราชทานอนุญาตให้ไป
ยั ง ประเทศอี ยิ ป ต์ แ ละอิ น เดี ย เมื่ อ ขากลั บ เพื่ อ จะได้
หาความรู้ประกอบกับที่ได้ไปเห็นในยุโรปมาท�ำการงาน
ให้เป็นประโยชน์ด้วย ข้าพเจ้าก็ตั้งหน้าหาความรู้เรื่องที่
จะเป็นประโยชน์แก่กระทรวงธรรมการตลอดทางที่ไป
ครั้งนั้น ข้าพเจ้ากลับมาถึงกรุงเทพฯ เมื่อปลายเดือน
มีนาคมมาถึงได้ ๗ วัน ก็ออกประกาศพระบรมราชโองการ
ตั้งเสนาบดีเป็น ๑๒ ต�ำแหน่ง ดังได้ทรงพระราชด�ำริไว้
แต่ตอนท้ายประกาศมีวา่ โปรดให้เปลีย่ นตัวเสนาบดีบางคน
เป็นต้น แต่เจ้าพระยารัตนบดินทร์เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทยซึ่ ง แก่ ช รามากแล้ ว โปรดให้ ป ลดออกรั บ
พระราชทานเบี้ยบ�ำนาญ และทรงพระกรุณาโปรดให้
๑๒๐ ปี
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สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ และชาวฝรั่งเศส
ถ่ายที่เมืองนครพนม

เสด็จตรวจราชการมลฑลพายัพ

ตัวข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ตัง้ แต่วนั ที่ ๑
เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ต่อไป
การที่ข้าพเจ้าต้องย้ายจากกระทรวงธรรมการ
ไปเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระเจ้าอยู่หัวมิได้
ตรัสถามความสมัครของข้าพเจ้า หรือแม้แต่ตรัสบอกให้
เตรียมตัวก่อนบางทีจะเป็นด้วยทรงสังเกตเห็นข้าพเจ้า
รักกระทรวงธรรมการอยู่มาก ถ้าตรัสถามก็จะทูลขอตัว
หรือขอให้ผอ่ นผันไปต่างๆ จึงตรัสสัง่ โดยไม่ไต่ถามทีเดียว
แต่เมือ่ มีพระบรมราชโองการประกาศเป็นเด็ดขาดเช่นนัน้
แล้ว ข้าพเจ้าก็ต้องย้ายไปตามรับสั่งทั้งไม่ได้เตรียมตัว
มีแต่เจ้าพระยาพระเสด็จฯ (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เวลานัน้
เป็นหลวงไพศาลศิลปะศาสตร์ ซึง่ เป็นเลขานุการประจ�ำตัว
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ติดไปด้วยคนเดียว แต่ต่อมาในเดือนเมษายนนั้นเอง
วั น หนึ่ ง มี รั บ สั่ ง ให้ ห าข้ า พเจ้ า เข้ า ไปเฝ้ า ในที่ ร โหฐาน
ข้าพเจ้าได้โอกาสจึงกราบบังคมทูลปรับทุกข์ว่าตั้งแต่
ทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าก่อสร้างธรรมการมา
ใจข้าพเจ้าฝังอยูแ่ ต่ในราชการกระทรวงนัน้ นึกว่าถ้าโปรด
ให้อยูใ่ นกระทรวงธรรมการต่อไปคงจะสามารถจัดให้ดไี ด้
แต่ราชการกระทรวงมหาดไทย ข้าพเจ้าไม่ได้เคยเอาใจใส่
ศึกษามาแต่ก่อนทราบแต่ว่าเป็นกระทรวงใหญ่การงาน
ยากกว่ากระทรวงธรรมการมาก ตัวข้าพเจ้าไม่รู้ราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปบังคับบัญชาการเกรงจะไม่ได้ดี
ดังพระราชประสงค์ ถ้าไปพลาดพลั้งลงอย่างไรก็จะ
เสี ย พระเกี ย รติ ย ศ ซึ่ ง ทรงเลื อ กสรรเอาตั ว ข้ า พเจ้ า
ไปว่าราชการกระทรวงมหาดไทยจึงวิตกนัก พระเจ้าอยูห่ วั
ตรัสตอบว่าในส่วนพระองค์ก็ทรงเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าคงจะ
สามารถจัดกระทรวงธรรมการให้ดีได้ แต่การบ้านเมือง
ซึ่งส�ำคัญกว่านั้นยังมีอยู่ บางทีข้าพเจ้าจะยังมิได้คิดไปถึง
ด้วยต่างประเทศก�ำลังตัง้ ท่าจะรุกเมืองไทยอยูแ่ ล้ว ถ้าเรา
ประมาทไม่จัดการปกครองบ้านเมืองเสียให้เรียบร้อย
ปล่อยให้หละหลวมอย่างเช่นเป็นอยู่ช้าไปเห็นจะมีภัย
แก่บ้านเมืองบางทีอาจจะถึงเสียอิสรภาพของเมืองไทย
ก็เป็นได้ ถ้าบ้านเมืองเสียอิสระแล้วกระทรวงธรรมการ
จะดีอยู่ได้หรือ การรักษาพระราชอาณาเขตด้วยจัดการ
ปกครองหั ว เมื อ งให้ เ ป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย จึ ง เป็ น
การส�ำคัญกว่ามาก การนั้นตกอยู่ในหน้าที่กระทรวง
มหาดไทยยิ่งกว่ากระทรวงอื่น เพราะหัวเมืองทั้งปวงขึ้น
อยู่ในกระทรวงมหาดไทยโดยมาก ได้ทรงพิจารณาหาตัว
ผู้ซึ่งจะเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยให้จัดการได้
ดังพระราชประสงค์มานานแล้วยังหาไม่ได้จนทรงสังเกต
เห็นว่าความสามารถของข้าพเจ้าเหมาะแก่ต�ำแหน่งนั้น
จึงได้โปรดให้ย้ายจากกระทรวงธรรมการไปเป็นเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งข้าพเจ้ามีความวิตกเพราะยังไม่
คุ้นเคยกับราชการกระทรวงมหาดไทยนั้นก็เป็นธรรมดา

แต่พอจะทรงช่วยได้ ตัวข้าพเจ้าก็เคยนั่งในที่ประชุม
เสนาบดี คงได้สงั เกตเห็นว่าพระองค์ตอ้ งทรงเป็นภาระใน
ราชการกระทรวงมหาดไทยยิ่งกว่ากระทรวงอื่นอยู่เสมอ
จนทรงคุน้ เคยมานานแล้ว ถ้าข้าพเจ้ามีความล�ำบากอย่างไร
ก็ให้ทลู ปรึกษาหารือเป็นส่วนตัว นอกจากขอเรียนพระราช
ปฏิบตั ติ ามทางราชการจะทรงพระกรุณาโปรดช่วยแนะน�ำ
และอุดหนุนทุกอย่างอย่าวิตกเลย เมื่อข้าพเจ้าได้ฟัง
พระบรมราชาธิบาย และพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นครูเช่นนั้น
ก็อุ่ นใจคลายความวิตกจึงกราบทูลรับว่าจะพยายาม
สนองพระเดชพระคุณตามพระราชประสงค์โดยเต็มก�ำลัง
และสติปัญญา ขอพระราชทานพรไว้อย่างหนึ่ง แต่ว่าถ้า
ทรงพระราชด�ำริเห็นว่าข้าพเจ้าจะท�ำการไปไม่ส�ำเร็จ
ขอให้ได้กลับไปรับราชการกระทรวงธรรมการตามเดิม
ก็ทรงสัญญาตามประสงค์ เรื่องที่ข้าพเจ้าจะเป็นเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยมีดังเล่ามานี้
กระทรวงมหาดไทยเป็ น อย่ า งไรในเวลาเมื่ อ
ข้าพเจ้าไปเป็นเสนาบดี ก็น่าเล่าเข้าในเรื่องโบราณคดี
จะเล่าเรื่องศาลาลูกขุนอันเป็นส�ำนักงานของกระทรวง
มหาดไทยก่อน แล้วจะเล่าถึงพนักงานประจ�ำการในศาลา
ลูกขุน และกระบวนที่ท�ำการงานในกระทรวงมหาดไทย
ตามแบบเก่าต่อไปโดยล�ำดับ
สถานทีเ่ รียก “ศาลาลูกขุน” นัน้ แต่เดิมมี ๓ หลัง
ตามแบบอย่ า งครั้ ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา หลั ง หนึ่ ง อยู ่ น อก
พระราชวัง (ว่าอยู่ใกล้ ๆ กับหลักเมือง) เป็นสถานที่
ส�ำหรับประชุมข้าราชการฝ่ายตุลาการชั้นสูง ซึ่งเรียก
รวมกันว่า “ลูกขุน ณ ศาลหลวง” นั่งพิพากษาคดีเป็น
ท�ำนองอย่างศาลสถิตยุติธรรม ศาลาลูกขุนอีก ๒ หลัง
อยู่ในพระราชวัง จึงเป็นเหตุให้เรียกต่างกันว่า “ศาลา
ลูกขุนนอก” และ “ศาลาลูกขุนใน” ศาลาลูกขุนในเป็น
สถานที่ ส� ำ หรั บ ประชุ ม ข้ า ราชการชั้ น สู ง ฝ่ า ยธุ ร การ
ซึ่งเรียกรวมกันว่า “ลูกขุน ณ ศาลา” หลังหนึ่งซึ่งอยู่
ข้างซ้ายส�ำหรับประชุมข้าราชการพลเรือน ซึ่งอยู่ใน

เมื่อแรกตั้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕
กระทรวงได้อาศัยทำ�งานที่ตึกแถวยาว ๒ ชั้น

ปกครองของเสนาบดี ก ระทรวงมหาดไทย ด้ ว ยเป็ น
สมุหนายกหัวหน้าข้าราชการพลเรือน อีกหลังหนึ่งซึ่ง
อยู ่ ข ้ า งขวาส� ำ หรั บ ประชุ ม ข้ า ราชการทหารที่ อ ยู ่ ใ น
ปกครองของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมด้วยเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการทหารเช่นเดียวกัน
ตัวศาลาลูกขุนเป็นศาลาใหญ่ชั้นเดียว ได้ยินว่า
เมื่อแรกสร้างในรัชกาลที่ ๑ เป็นเครื่องไม้มาเปลี่ยนเป็น
ก่ออิฐถือปูนในรัชกาลที่ ๓ ทัง้ ๒ หลัง ในศาลาลูกขุนตอน
ข้างหน้าทางฝ่ายเหนือเปิดโถง เป็นที่ประชุมข้าราชการ
และใช้ เ ป็ น ที่ แขกเมื อ งประเทศราช หรื อ แขกเมื อ ง
ต่างประเทศพักเมื่อก่อนเข้าเฝ้า และเลี้ยงแขกเมืองที่นั้น
ด้วย แต่มฝี าไม้ประจันห้องกัน้ สกัดกลางเอาตอนข้างหลัง
ศาลาทางฝ่ายใต้เป็นห้องส�ำนักงานกระทรวงมหาดไทย
หลัง ๑ กระทรวงกลาโหมหลัง ๑ อย่างเดียวกัน แต่ไม่ได้
เป็ น ส� ำ นั ก งานทุ ก อย่ า งของกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงกลาโหมเพราะหน้าที่สองกระทรวงนั้นมีเป็น
๓ แผนก แผนกที่ ๑ คือหน้าที่อัครมหาเสนาบดีที่ต้อง
สั่งการงานต่างๆ แก่กรมอื่นให้ทันราชการ อันนี้เป็นมูล
ทีต่ อ้ งมีสำ� นักงานและมีพนักงานประจ�ำอยูใ่ นพระราชวัง
เสมอทั้งกลางวันกลางคืน แผนกที่ ๒ การบังคับบัญชา
๑๒๐ ปี
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หัวเมือง ทีจ่ ริงโดยล�ำพังงานไม่จำ� เป็นต้องท�ำทีศ่ าลาลูกขุน
แต่หากการบังคับบัญชาหัวเมืองต้องใช้ผู้ช�ำนาญหนังสือ
ส�ำหรับพิจารณาใบบอกและเขียนท้องตราสั่งราชการ
หัวเมือง กระทรวงมหาดไทยและกลาโหมมีหวั พันนายเวร
และเสมียนซึ่งช�ำนาญหนังสือส�ำหรับเขียนบัตรหมาย
ประจ�ำอยู่ที่ศาลาลูกขุน จึงให้พวกที่ช�ำนาญหนังสือนั้น
ท� ำ การงานในแผนกบั ง คั บ บั ญ ชาการหั ว เมื อ งด้ ว ย
แผนกที่ ๓ เป็นฝ่ายตุลาการด้วยกระทรวงมหาดไทยและ
กลาโหมเป็นศาลอุทธรณ์ความหัวเมืองซึง่ อยูใ่ นบังคับบัญชา
มีขุนศาลตุลาการ ตลอดจนเรือนจ�ำส�ำหรับการแผนกนั้น
ต่างหาก จึงต้องตัง้ ศาลทีบ่ า้ นเสนาบดีและหาทีต่ งั้ เรือนจ�ำ
แห่งใดแห่งหนึ่ง เมื่อข้าพเจ้าไปเป็นเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย เรื อ นจ� ำ ของกระทรวงตั้ ง อยู ่ ริ ม ก� ำ แพง
หน้าพระราชวังตรงหลังหอรัษฎากรพิพฒ
ั น์ออกไป แต่จะ
ตัง้ ทีต่ รงนัน้ มาแต่เมือ่ ใดหาทราบไม่ ถึงกระทรวงอืน่ ๆ แต่
ก่ อ นก็ มี ห น้ า ที่ ท างตุ ล าการต้ อ งช� ำ ระคดี อั น เนื่ อ งต่ อ
กระทรวงนั้นๆ แต่ตั้งทั้งศาลและส�ำนักงานกระทรวง
ที่บ้านเสนาบดีด้วยกัน เพราะฉะนั้น แต่ก่อนมาเสนาบดี
จึงบัญชาการกระทรวงทีบ่ า้ น แม้มสี ำ� นักงานอยูท่ อี่ นื่ เช่น
กระทรวงมหาดไทยและกลาโหมก็ไม่ไปนั่งบัญชาการ
ที่ส�ำนักงาน เจ้าหน้าที่ในกระทรวงต้องไปเสนอราชการ
และรับค�ำสั่งเสนาบดีที่บ้านเป็นนิจ แต่ตามประเพณีเดิม
ข้าราชการกระทรวงต่างๆ ตั้งแต่เสนาบดีลงมา ได้รับแต่
เบี้ยหวัดประจ�ำปีกับค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการที่ท�ำเป็น
ประโยชน์ในต�ำแหน่งหาได้รับเงินเดือนไม่
อนึง่ แต่กอ่ นมาการพระคลังกับการทีเ่ กีย่ วกับการ
ต่างประเทศ (อันเรียกว่ากรมท่า) รวมอยู่ในกระทรวง
เดี ย วกั น เจ้ า พระยาพระคลั ง เสนาบดี จ ตุ ส ดมภ์ เ ป็ น
หัวหน้า ครัง้ ถึงรัชกาลที่ ๕ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๑๘ โปรดให้แยก
การพระคลังจากกรมท่ามาจัดเหมือนเป็นกระทรวงหนึ่ง
ต่างหาก ตัง้ ส�ำนักงาน ณ หอรัษฎากรพิพฒ
ั น์ จัดระเบียบ
ในส�ำนักงานตามแบบออฟฟิศอย่างฝรัง่ ขึน้ เป็นกระทรวง
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แรก คือให้บรรดาผู้มีต�ำแหน่งในหอรัษฎากรพิพัฒน์
รับเงินเดือนแทนค่าธรรมเนียมอย่างแต่ก่อน และต้องมา
ท�ำงาน ณ ส�ำนักงานตามเวลาเสมอทุกวันทัง้ ผูใ้ หญ่ผนู้ อ้ ย
ยกเว้นแต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมสมเด็จพระบ�ำราบปรปักษ์
เวลานั้ น ยั ง ด� ำ รงพระยศเป็ น กรมพระ ซึ่ ง เป็ น อธิ บ ดี
พระองค์เดียว เห็นจะเป็นเพราะทรงพระราชด�ำริว่าท่าน
ทรงบัญชาการอยู่ทั้งกระทรวงวังและกระทรวงพระคลัง
โปรดอนุ ญ าตให้ ท รงบั ญ ชาการที่ วั ง อย่ า งแต่ ก ่ อ น
เพราะฉะนั้น ระเบียบส�ำนักงานที่ใช้ในหอรัษฎาฯ จึงยังเป็น
อย่างเก่าเจืออยู่บ้าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๒๘ ทรงกรุณาโปรด
ให้ ส มเด็ จ กรมพระยาเทววงศ์ ว โรปการ เมื่ อ ยั ง ด� ำ รง
พระยศเป็นกรมหมื่น เป็นเสนาบดีกรมท่า ท่านกราบทูล
ขอให้มีส�ำนักงานกระทรวงอย่าให้ต้องว่าราชการที่วัง
จึงขอพระราชทานวังสราญรมย์ให้เป็นส�ำนักงานกระทรวง
ให้เรียกว่า กระทรวงว่าการต่างประเทศแต่นนั้ มา สมเด็จ

สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการ

กรมพระยาเทววงศ์ฯ เป็นเสนาบดีแรกทีม่ าประจ�ำท�ำงาน
ณ ส�ำนักงานทุกวันเหมือนกับผู้น้อย ทั้งเป็นเสนาบดีแรก
ที่ ไ ด้ รั บ แต่ เ งิ น เดื อ นเหมื อ นกั บ คนอื่ น อั น มี ห น้ า ที่ ใ น
ส�ำนักงานกระทรวง ต่อนั้นมาอีกสักกี่ปีข้าพเจ้าจ�ำไม่ได้
และไม่มีอะไรจะสอบ เมื่อเขียนนิทานนี้ พระเจ้าอยู่หัว
มี พ ระราชประสงค์ จ ะให้ จั ด กระทรวงมหาดไทยกั บ
กระทรวงกลาโหมเป็ น แบบใหม่ เหมื อ นเช่ น ได้ จั ด
กระทรวงพระคลังกับกระทรวงต่างประเทศมาแล้ว จึง
โปรดให้รื้อศาลาลูกขุนในทั้ง ๒ หลังลงสร้างใหม่ ท�ำเป็น
ตึก ๒ ชัน้ ๓ หลังเรียงกัน มีมขุ กระสันทัง้ ข้างหน้าข้างหลัง
เชื่อมตึก ๓ หลังนั้นให้เป็นหมู่เดียวกันดังปรากฏอยู่บัดนี้
ตึกหลังข้างซ้ายที่ริมประตูสุวรรณบริบาลสร้างตรงศาลา
ลูกขุนเดิมของกระทรวงมหาดไทย ตึกหลังข้างขวาก็สร้าง
ตรงศาลาลูกขุนเดิมของกระทรวงกลาโหม มีประตูเข้าทาง
ด้านหน้าร่วมกันตรงตึกหลังกลางซึ่งสร้างขึ้นใหม่สำ� หรับ
เป็นทีป่ ระชุม และมีประตูเข้าแยกกันทางด้านหลังอีกทาง
หนึ่งเมื่อสร้างตึกส�ำเร็จแล้วกระทรวงมหาดไทยก็ขึ้นอยู่
ติดกับมุขกระสันทางฝ่ายซ้ายเป็นส�ำนักงาน กระทรวง
กลาโหมก็ขึ้นอยู่ทางฝ่ายขวาเป็นส�ำนักงานเช่นเดียวกัน
แต่ขึ้นอยู่ที่ตึกหลังกลางซึ่งเกิดขึ้นใหม่นั้น มหาดไทยกับ
กลาโหมมิรู้ที่จะแบ่งกันอย่างไร กระทรวงวังเลยขอเอา
เป็นคลังกรมราชอาสน์ที่เก็บโต๊ะเก้าอี้ส�ำหรับใช้ราชการ
ลั่นกุญแจเสียทั้ง ๒ ชั้น
เมื่อกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหม
ขึน้ อยูศ่ าลาลูกขุนใหม่แล้ว ข้าราชการทีม่ ตี ำ� แหน่งประจ�ำ
ท�ำงานในศาลาลูกขุนทั้ง ๒ กระทรวงได้รับเงินเดือน
เหมื อ นอย่ า งกระทรวงพระคลั ง และกระทรวงการ
ต่างประเทศ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและกลาโหม
จึงได้ผลประโยชน์ต่างกันเป็น ๒ พวกๆ ที่ประจ�ำท�ำงาน
อยู่ในศาลาลูกขุนได้เงินเดือน แต่พวกที่ท�ำงานอยู่ที่อื่น
เช่นขุนศาลตุลาการศาลอุทธรณ์ความหัวเมืองซึ่งตั้งศาล
อยู่ที่บ้านเสนาบดี คงได้ค่าธรรมเนียมเป็นผลประโยชน์

อยู่อย่างเดิม แม้ตัวเสนาบดีทั้ง ๒ กระทรวงก็คงได้
ค่าธรรมเนียมเป็นผลประโยชน์อยู่อย่างเดิม เพราะไม่ได้
เข้ามานั่งประจ�ำท�ำงานในศาลาลูกขุน ตัวข้าพเจ้าเป็น
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกที่ได้รับเงินเดือน
ไม่ได้ค่าธรรมเนียมเหมือนท่านแต่ก่อน แต่เมื่อกระทรวง
มหาดไทยและกระทรวงกลาโหมขึ้ นท� ำ งานบนศาลา
ลูกขุนใหม่แล้วไม่มีใครในกระทรวงทั้ง ๒ นั้นคิดหรือ
สามารถจะแก้ไขระเบียบการให้เจริญทันสมัยได้ ก็คง
ท�ำการงานอยู่ตามแบบเดิมเหมือนเช่นเคยท�ำที่ศาลา
ลู ก ขุ น เก่ า สื บ มา จนข้ า พเจ้ า เป็ น เสนาบดี ก ระทรวง
มหาดไทย ข้าพเจ้าจึงได้เห็นแบบเก่าว่าท�ำกันมาอย่างไร
ข้าราชการทีเ่ ป็นพนักงานประจ�ำท�ำการในศาลา
ลูกขุนนั้นปลัดทูลฉลองหรือข้าราชการผู้ใหญ่ที่ได้ท�ำการ
ในหน้ า ที่ ป ลั ด ทู ล ฉลอง เป็ น ตั ว หั ว หน้ า รองลงมามี
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรเป็นพระเป็นหลวงเป็นผู้ช่วย
สักสามสีค่ น ต่อนัน้ ลงมาถึงชัน้ เสมียนพนักงาน ในชัน้ เสมียน
พนักงานมีนายเวร ๔ คน รับประทวนเสนาบดีตั้งเป็นที่
“นายแกว่นคชสาร” คนหนึ่ง “นายช�ำนาญกระบวน”
คนหนึ่ง “นายควรรู้อัศว” คนหนึ่ง “นายรัดตรวจพล”
คนหนึง่ ได้วา่ กล่าวเสมียนทัง้ ปวง นายเวร ๔ คนนัน้ กลางวัน
มาท�ำงานในศาลาลูกขุนด้วยกันทั้งหมด เวลากลางคืน
ต้องผลัดเปลี่ยนกันนอนค้างอยู่ที่ศาลาลูกขุน ส�ำหรับท�ำ
ราชการที่จะมีมาในเวลาค�่ำคราวละ ๑๕ วัน เวียนกันไป
เรียกว่า “อยูเ่ วร” ต�ำแหน่งหัวหน้าจึงได้ชอื่ ว่า “นายเวร”
แต่หน้าทีน่ ายเวรไม่แต่สำ� หรับท�ำราชการทีม่ มี าในเวลาค�ำ่
เท่านั้น บรรดาราชการที่มาถึงกระทรวงมหาดไทย จะมี
มาในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตาม ถ้ามาถึงกระทรวง
ในเวร ๑๕ ของใคร นายเวรนัน้ ก็ตอ้ งเป็นเจ้าหน้าทีท่ ำ� การ
เรื่องนั้นตั้งแต่ต้นไปจนส�ำเร็จดังจะพรรณนาให้เห็น เมื่อ
กล่าวถึงกระบวนท�ำงานต่อไปข้างหน้า ยังมีพนักงานอีก
กรมหนึง่ ซึง่ ท�ำงานอยูใ่ นศาลาลูกขุนเรียกว่า “กรมเงินส่วย”
(หรืออะไรข้าพเจ้าจ�ำไม่ได้แน่) แต่เป็นกรมตั้งขึ้นใหม่
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เมือ่ ก่อนข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีไม่นานนัก เดิมในกระทรวง
มหาดไทยและกลาโหมมีต�ำแหน่งหัวพันกระทรวงละ
๔ คน หัวพันมหาดไทยเป็น “พันพุฒอนุราช” คนหนึ่ง
“พั น จั น ทนุ ม าศ” คนหนึ่ ง “พั น ภานุ ร าช” คนหนึ่ ง
“พันเภาอัศวราช” คนหนึง่ เป็นเจ้าหน้าทีใ่ นการกะเกณฑ์
คนเมื่อมีราชการเกิดขึ้น และเป็นผู้ตรวจการที่มหาดไทย
สัง่ ให้กรมอืน่ ๆ ท�ำตามหมายกระทรวงวังดังกล่าวมาแล้ว
พั น พุ ฒ อนุ ร าชเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ เ กณฑ์ ค นหรื อ เรี ย กเงิ น
ข้าราชการมาจ้างคนไปท�ำการ ทางกระทรวงกลาโหม
ก็ มี “พั น เทพราช” เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า งเดี ย วกั น
เพราะฉะนั้น เงินจึงผ่านมือพันพุฒฯ และพันเทพราชมาก
เมือ่ กรมพระนราธิปประพันธพงศ์ แต่ยงั ไม่ได้รบั กรมเป็น
รองอธิบดีกระทรวงพระคลังทูลขอให้ตั้งกรมเงินส่วยขึ้น
ทั้งในกระทรวงมหาดไทย และกลาโหม พันพุฒอนุราช
ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระวรพุฒิโภคัย ต�ำแหน่งเจ้ากรมใน
กระทรวงมหาดไทย พันเทพราชได้เลือ่ นขึน้ เป็นพระอุทยั
เทพธน ต�ำแหน่งเจ้ากรมในกระทรวงกลาโหม ส�ำหรับ
เร่งเงินค่าส่วยตามหัวเมืองส่งพระคลังได้รับเงินเดือน
ทั้ง ๒ กรม
บรรดาข้าราชการทีม่ หี น้าทีท่ ำ� งานในศาลาลูกขุน
ล้วนอยูใ่ นบุคคล ๒ จ�ำพวก จ�ำพวกหนึง่ เกิดในตระกูลของ
ข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยถวายตัวเป็น
มหาดเล็กได้ในท้องพระโรงจนรูร้ าชการงานเมืองบ้างแล้ว
ได้รับสัญญาบัตรเป็นขุนนางอยู่กรมอื่นก่อนบ้าง ตรงมา
เป็นขุนนางในกระทรวงมหาดไทยบ้าง ต่อไปได้เป็น
เจ้าบ้านพานเมืองก็มรี บั ราชการอยูใ่ นกระทรวงมหาดไทย
จนแก่เฒ่าก็มี อีกจ�ำพวกหนึ่งเป็นแต่ลูกคฤหบดี ซึ่ง
สมัครเข้าฝึกหัดรับราชการในกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่
ยังเป็นหนุ่มฝากตัวเป็นศิษย์ให้นายเวรใช้สอยและฝึกหัด
เป็นเสมียนมาแต่ก่อน จนมีความรู้ได้เลื่อนต�ำแหน่งขึ้น
โดยล�ำดับด้วยความสามารถจนได้เป็นรองนายเวรและ
นายเวร นายเวรล้วนขึ้นจากคนจ�ำพวกเสมียนทั้งนั้น
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จึงช�ำนิช�ำนาญกระบวนการในกระทรวงยิ่งกว่าพวกผู้ดี
ที่ได้เป็นขุนนางโดยสกุล แต่จ�ำพวกนี้น้อยตัวที่จะได้รับ
สัญญาบัตรเป็นขุนนาง ถึงกระนั้นนายเวรบางคนได้เป็น
ข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยถึงชั้นพระยา
พานทองก็มี จะยกตัวอย่างที่ฉันรู้จักตัว เช่น พระยา
จ่าแสนยบดี (ขลิบ) และพระยาราชวรนุกลู (อ่วม) เป็นต้น
พระยาจ่ า แสนยบดี (ไทย) ก็ ขึ้ น จากจ� ำ พวกเสมี ย น
เคยเป็นนายเวรมาก่อนเหมือนกัน พิเคราะห์ดเู ห็นจะเป็น
วิ ธี มี ม าแต่ โ บราณที่ ก ระทรวงต่ า งๆ ต้ อ งหั ด ใช้ ค นใน
กระทรวงเอง แม้กระทรวงอื่นก็คงเป็นเช่นเดียวกัน การ
ที่รับคนแปลกหน้าเรียนมาจากที่อื่นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อมี
กระทรวงเสนาบดีเป็น ๑๒ กระทรวงแล้ว ดังได้พรรณนา
มาในนิทานที่ ๑๔ เรื่องโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
กระบวนการท�ำงานในกระทรวงมหาดไทยตาม
แบบเก่านั้นถ้าหนังสือราชการจะเป็นจดหมายในกรุงฯ
ก็ดี หรือใบบอกหัวเมืองก็ดี มาถึงศาลาลูกขุนในเวลาเวร
ของใคร เปรียบว่าเป็นเวลาเวรนายแกว่น นายแกว่นก็เป็น
ผู ้ รั บ หนั ง สื อ นั้ น แม้ เ ป็ น หนั ง สื อ ของตั ว บุ ค คล เช่ น
สลักหลังซองถึงปลัดทูลฉลองเป็นต้น ก็ส่งไปให้ผู้นั้น
ทั้งผนึก ถ้าเป็นใบบอกถึงกระทรวงอันเรียกว่า “วางเวร
กระทรวงมหาดไทย” นายแกว่นก็เปิดผนึกออกอ่านแล้ว
น�ำขึน้ เสนอต่อปลัดทูลฉลองให้พจิ ารณาก่อน ถึงวันต่อมา
เวลาเช้าปลัดทูลฉลองกับนายแกว่นเอาใบบอกนัน้ กับทัง้
หนั ง สื อ ซึ่ ง ปลั ด ทู ล ฉลองเห็ น ว่ า เสนาบดี จ ะต้ อ งสอบ
ประกอบกัน ไปยังบ้านเสนาบดีเมือ่ นายแกว่นคชสารอ่าน
ใบบอกเสนอแล้ว เสนาบดีก็มีบัญชาสั่งให้ท�ำอย่างไรๆ
ถ้าเป็นเรือ่ งเพียงจะต้องมีทอ้ งตราตอบหรือสัง่ ราชการอัน
อยู่ในอ�ำนาจเสนาบดี ก็ให้ปลัดทูลฉลองรับบัญชามาให้
ข้าราชการชัน้ สัญญาบัตรซึง่ เป็นพนักงานร่างหนังสือ ร่าง
ตรานั้น แล้วให้นายแกว่นเอาไปเสนอเสนาบดีให้ตรวจ
แก้ไขก่อน ถ้าเป็นแต่ท้องตราสามัญมีแบบแผนอยู่แล้วก็
ให้นายแกว่นร่างให้เสร็จไปไม่ต้องเอาร่างไปอ่านเสนอ

แล้วให้เสมียนเวรนายแกว่นเขียนลงกระดาษมอบให้
เสมียนตราเอาไปประทับตราที่บ้านเสนาบดีและส่งไป
ต้นหนังสือทั้งปวงในเรื่องนั้น นายแกว่นอันเป็นนายเวร
ที่ท�ำการเป็นพนักงานรักษาไว้ในกระทรวงต่อไป มักเก็บ
ไว้บนเพดานศาลาลูกขุนเป็นมัดๆ ไม่ได้เรียบเรียงเรื่อง
เป็นล�ำดับ ถึงกระนั้นเมื่อข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีตรวจพบ
ใบบอกเก่าแต่ในรัชกาลที่ ๔ ยังอยู่เป็นอันมาก
ถ้ า ใบบอกฉบั บ ใดที่ จ ะต้ อ งกราบบั ง คมทู ล
เสนาบดีก็สั่งให้ปลัดทูลฉลองคัดความขึ้นกราบบังคมทูล
ลักษณะคัดความอย่างนัน้ เรียกว่า “คัดทูลฉลอง” คือเก็บ
แต่เนื้อความใบบอก แต่ต้องระวังมิให้ผิดเพี้ยนบกพร่อง
ขึ้นกราบบังคมทูล วิธีกราบบังคมทูลนั้น ตามประเพณี
โบราณซึ่งยังใช้มาจนในรัชกาลที่ ๓ อันพึงเห็นได้ใน
หนังสือ “จดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัต”ิ ซึง่ หอพระสมุด
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยปรกติพระเจ้าแผ่นดินเสด็จ
ออกขุนนางในท้องพระโรงวันละ ๒ ครัง้ เป็นนิจ เสด็จออก
เวลาเช้าทรงว่าราชการฝ่ายตุลาการ คือพิพากษาฎีกาของ
ราษฎร เป็นต้น เสด็จออกเวลาค�ำ่ ทรงว่าราชการบ้านเมือง
เสนาบดี ต ้ อ งไปเฝ้ า พร้ อ มกั น หมด มี ใ บบอกราชการ
อย่างไรมาแต่หัวเมือง เมื่อเสนาบดีเจ้ากระทรวงทูลเบิก
แล้วปลัดทูลฉลองอ่านใบบอกที่คัดนั้นถวายทรงฟัง เมื่อ
ทรงฟังตลอดแล้วตรัสปรึกษาหารือกับเสนาบดีเป็นยุติ
แล้ ว ตรั ส สั่ ง ให้ ท� ำ อย่ า งไรปลั ด ทู ล ฉลองก็ เ ป็ น ผู ้ จ ดจ� ำ
กระแสรับสั่งมาจัดการถ้าเป็นราชการส�ำคัญโปรดให้น�ำ
ร่างตราขึ้นถวายทรงตรวจแก้ก่อน ก็เป็นหน้าที่ปลัด
ทูลฉลองที่จะน�ำร่างตราเข้าไปอ่านถวายและแก้ไขตาม
รับสั่งในเวลาเสด็จออกขุนนางเหมือนเมื่ออ่านใบบอก
ราชการแผ่นดินท�ำเป็นการเปิดเผยดังพรรณนามา จึงถือ
กันว่าท้องพระโรงเป็นที่ศึกษาราชการของข้าราชการ
ทัง้ ปวงอันมีตำ� แหน่งเฝ้าในท้องพระโรง แต่ตอ่ มาข้าพเจ้า
เข้าใจว่าในรัชกาลที่ ๔ เมื่อมีกิจเกี่ยวข้องกับรัฐบาลฝรั่ง
ต่างประเทศมากขึน้ จึงเริม่ ก�ำหนดราชการเป็น ๒ ประเภท

ต่างกัน คือราชการอันควรเปิดเผยประเภท ๑ ราชการ
อันไม่ควรเปิดเผยประเภท ๑ อ่านใบบอกกราบทูลในเวลา
เสด็จออกขุนนางแต่ราชการประเภทเปิดเผย ถ้าเป็น
ราชการประเภทที่ไม่เปิดเผยให้ท�ำเป็นจดหมายบันทึก
ทูลเกล้าฯ ถวาย ถ้าจะทรงปรึกษาหารือเสนาบดีคนไหน
ก็มีรับสั่งให้หาเข้าไปเฝ้าในที่รโหฐาน เมื่อข้าพเจ้ายังเป็น
เด็กเคยเห็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุ ิยวงศ์เมื่อยัง
เป็นสมุหพระกลาโหมเข้าเฝ้าอย่างนั้นเนืองๆ จดหมาย
บันทึกที่คัดนั้นก็เขียนในสมุดด�ำเหมือนอย่างใบบอกที่
อ่านในท้องพระโรง แต่มดี นิ สอขาวเหน็บไปกับใบปกสมุด
ส�ำหรับทรงเขียนลายพระราชหัตถ์ตรัสสัง่ แล้วส่งกลับออก
มาวิธีกราบทูลราชการหัวเมืองจึงเกิดเป็น ๒ อย่าง คือ
อ่านกราบทูลในเวลาเสด็จออกขุนนางอย่าง ๑ กับเขียน
เป็นจดหมายบันทึกทูลเกล้าฯ ถวายอย่าง ๑ ต่อมา
ขนบธรรมเนี ย มในราชส� ำ นั ก เปลี่ ย นมาโดยล� ำ ดั บ
ด้วยพระเจ้าอยู่หัวมีราชกิจอย่างอื่นมากขึ้นไม่มีเวลาจะ
เสด็จออกขุนนางในท้องพระโรงได้วนั ละ ๒ ครัง้ เหมือนอย่าง
โบราณ ราชการต่างๆ ที่เจ้ากระทรวงกราบบังคมทูลจึง
ใช้เป็นจดหมายและด�ำรัสสั่งด้วยลายพระราชหัตถเลขา
มากขึ้นถึงรัชกาลที่ ๕ ประเพณีที่เสด็จออกขุนนางเสด็จ
ออกแต่เวลาบ่ายวันละครั้งเดียว และไม่มีการปรึกษา
หารือราชการในเวลาออกขุนนางเหมือนอย่างแต่ก่อน
เสนาบดี ก็ เ ลยไม่ เข้ า ไปเฝ้ า ในเวลาเสด็ จ ออกขุ น นาง
การอ่านใบบอกหัวเมืองกราบทูลก็กลายเป็นแต่อย่างพิธี
เพือ่ รักษาขนบธรรมเนียมเดิมไว้ อ่านกราบทูลแต่ใบบอก
ราชการอย่างจืดๆ เช่น ข่าวโจรผู้ร้าย หรือรายงานน�้ำฝน
ต้นข้าว เป็นต้น เหมือนกันทั้งกระทรวงมหาดไทยและ
กลาโหม กรมท่า ส่วนราชการที่เคยท�ำจดหมายบันทึก
ทูลเกล้าฯ ถวาย ถึงตอนนี้กระทรวงกลาโหม กรมท่า
เปลี่ยนเป็นกราบทูลด้วยจดหมายเขียนกระดาษฝรั่ง แต่
กระทรวงมหาดไทยคงเขียนในสมุดด�ำอยู่ตามประเพณี
เดิมจึงแปลกกับกระทรวงอื่นมีอยู่แต่กระทรวงเดียวจน
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ในกรมราชเลขาธิ ก ารเรี ย กว่ า “หี บ ขนมปั ง ” ของ
กระทรวงมหาดไทย เพราะห่อสมุดซึ่งส่งเข้าไปถวายได้
ขนาดกับหีบขนมปังทีข่ ายในท้องตลาด ใช่แต่เท่านัน้ ความ
ที่ เขี ย นในบั น ทึ ก ก็ ค งเป็ น อยู ่ เ หมื อ นใบบอกเช่ น อ่ า น
กราบทูลในท้องพระโรงแต่โบราณ ก็กลายเป็นขอเรียน
พระราชปฏิบัติ เหมือนอย่างทูลถามว่า “จะโปรดให้ท�ำ
อย่างไร” ไปทุกเรือ่ ง จนพระเจ้าอยูห่ วั ตรัสบ่นว่ากระทรวง
มหาดไทยกลายเป็นกรมไปรษณีย์ไปเสียแล้ว มีราชการ
อะไรก็เกณฑ์ให้ทรงพระราชด�ำริวนิ จิ ฉัยเสียทัง้ นัน้ ไม่ชว่ ย
คิดอ่านบ้างเลย แต่ก็ไม่ตรัสสั่งให้แก้ไขอย่างไร คงเป็น
เพราะทรงพระราชด�ำริเป็นยุติ แล้วว่าจะหาคนสมัยใหม่
เป็นเสนาบดีให้ฟน้ื ราชการมหาดไทยทัง้ กระทรวงทีเดียว
เมือ่ แรกข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ดูเหมือนคนทั้งหลายทั้งที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยและ
อยูน่ อกกระทรวงมหาดไทย จะคอยดูกนั มากกว่าข้าพเจ้า
จะไปท�ำอย่างไร บางทีจะมีมากทีค่ าดกันว่าพอข้าพเจ้าไป
ถึงก็คงจัดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในทันทีตามประสา
คนหนุ่มและได้เคยจัดการอย่างใหม่มาหลายแห่งแล้ว
แต่ตัวข้าพเจ้าเองมีความวิตกมากด้วยยังไม่รู้ราชการ
กระทรวงมหาดไทย และยังไม่รู้จักข้าราชการกระทรวง
มหาดไทยทั้งที่ในกรุงฯ และตามหัวเมืองอยู่โดยมาก
เห็นว่าจะต้องศึกษาหาความรูร้ าชการกระทรวงมหาดไทย
เสียก่อนเมือ่ รูแ้ ล้วจึงค่อยคิดอ่านจัดการงานต่อไป ก็และ
การศึกษาหาความรูน้ นั้ จ�ำจะต้องอาศัยไต่ถามข้าราชการ
ผู้ใหญ่ในกระทรวงที่เคยท�ำการงานช�ำนิช�ำนาญมาแต่
ก่อน ในเวลานั้นข้าราชการผู้ใหญ่กระทรวงมหาดไทย
รองเสนาบดีลงมา มีพระยามหาอ�ำมาตย์ (หรุ่น ศรีเพ็ญ)
สมุหมหาดไทยฝ่ายเหนือกับเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช
(เวก บุญยรัตนพันธุ)์ เมือ่ ยังเป็นพระยาราชวรานุกลู ปลัด
ทูลฉลองแต่ปลดออกรับบ�ำนาญแล้วทั้ง ๒ คน คงแต่
พระยาราชวรานุกลู (อ่วม) เมือ่ ยังเป็นพระยาศรีสงิ หเทพ
ปลัดบัญชี ว่าที่ปลัดทูลฉลองเป็นหัวหน้าข้าราชการ
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กระทรวงมหาดไทย ข้าพเจ้าจึงอาศัยไต่ถามแบบแผน
กระบวนราชการกระทรวงมหาดไทยมาตั้ ง แต่ แรก
ตรงนีอ้ ยากจะพรรณนาคุณของพระยาราชวรานุกลู (อ่วม)
ซึ่งได้มีต่อตัวข้าพเจ้าลงไว้ให้ปรากฏ ตัวท่านกับข้าพเจ้า
ได้ คุ ้ น เคยจนชอบกั น อยู ่ แ ล้ ว ตั้ ง แต่ ก ่ อ นข้ า พเจ้ า เป็ น
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แต่จะเป็นเพราะความอารี
โดยเคยมีไมตรีจติ ในส่วนตัวก็ตาม หรือเพราะท่านมีความ
ภักดีต่อราชการบ้านเมืองก็ตาม สังเกตเห็นได้ว่าท่าน
เต็มใจช่วยจริงๆ เหมือนอย่างว่าตั้งใจประคับประคอง
ข้าพเจ้ามาตั้งแต่แรก เป็นต้นว่าในเวลาข้าพเจ้าปรึกษา
หารือการงาน ถ้าท่านไม่เห็นชอบด้วยก็ทกั ท้วงและชีแ้ จง
ให้เห็นข้อขัดข้องตามความคิดของท่าน ไม่คล้อยตามด้วย
เกรงใจข้าพเจ้า เวลาข้าพเจ้าถามแบบแผนหรือราชการ
ซึ่งเคยมีมาแต่ก่อน ท่านก็พยายามชี้แจงให้ข้าพเจ้าเข้าใจ
ไม่ปกปิดความรูค้ วามเห็นของท่าน เพราะฉะนัน้ จึงได้รบั
ความนับถือของข้าพเจ้า และท�ำการงานด้วยกันสนิทสนม
ยิง่ ขึน้ ด้วยโดยล�ำดับมา เมือ่ พระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดให้พระยาราชวรานุกลู (เวก บุญยรัตพันธุ)์ เลือ่ นขึน้
เป็นเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราชในกระทรวงวัง ท่านก็ได้
เลือ่ นจากทีพ่ ระยาศรีสงิ หเทพขึน้ เป็นพระยาราชวรานุกลู
ปลัดทูลฉลองเต็มต�ำแหน่ง ท�ำราชการอยู่ด้วยกันกับ
ข้าพเจ้าและเป็นผู้รักษาราชการแทนในเวลาข้าพเจ้า
ไปตามเสด็ จ หรื อ ไปตรวจราชการหั ว เมื อ ง ต่ อ มา
อีกหลายปี จนท่านแก่ชราจึงกราบถวายบังคมลาออกจาก
ต�ำแหน่งปลัดทูลฉลองไปรับบ�ำนาญ ถึงเมื่อออกไปแล้ว
เวลามีการงานอันใดซึง่ จะช่วยข้าพเจ้าได้ ท่านก็ยงั อุตส่าห์
เข้ามาช่วยอยู่เสมอจนตลอดอายุข้าพเจ้ายังคิดถึงคุณ
ของพระยาราชวรานุกูล (อ่วม) อยู่ไม่ลืม
แต่ก็ที่ข้าพเจ้าคิดว่ายังไม่จัดการงานอย่างใดจน
เรียนรู้ราชการกระทรวงมหาดไทยเสียก่อนนั้น ไม่เป็นได้
ดังคิด เพราะมีการบางอย่างซึ่งจ�ำเป็นต้องจัดตั้งแต่แรก
ตามระเบียบกระทรวงเสนาบดีที่ทรงจัดใหม่ ตัวข้าพเจ้า

เป็นแต่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไม่ได้เป็นสมุหนายก
จึงต้องปลดการในหน้าทีส่ มุหนายกส่งไปกระทรวงอืน่ คือ
ส่งการหมายสัง่ ราชการฝ่ายพลเรือนโอนไปยังกระทรวงวัง
ซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่หมายสั่งราชการทั้งฝ่ายทหารและ
พลเรือนต่อไปอย่างหนึง่ ส่งศาลอุทธรณ์ความหัวเมืองกับ
ทัง้ เรือนจ�ำ โอนไปยังกระทรวงยุตธิ รรมทีต่ งั้ ขึน้ ใหม่อย่าง
หนึ่ง ระเบียบการในกระทรวงมหาดไทยเองก็ต้องแก้
ตัง้ แต่แรกอย่างหนึง่ คือสัง่ ให้เลิกประเพณีทเี่ จ้าหน้าทีต่ อ้ ง
ไปเสนอราชการที่บ้านเสนาบดี เพราะตัวข้าพเจ้าจะ
เข้าไปประจ�ำท�ำงานทีศ่ าลาลูกขุนทุกวันเหมือนกับคนอืน่
และให้จัดห้องประชุมขึ้นที่ในศาลาลูกขุนห้อง ๑ ถึงเวลา
กลางวั น ให้ เจ้ า หน้ า ที่ น� ำ หนั ง สื อ ราชการไปเสนอต่ อ
ข้าพเจ้าในที่ประชุมพร้อมกันวันละครั้งทุกวัน ในเวลา
ประชุมนั้นข้าพเจ้าเชิญพระยาราชวรานุกูล ให้มานั่งอยู่
ข้างตัวข้าพเจ้า เมือ่ ฟังข้อราชการทีจ่ ะต้องมีคำ� สัง่ ข้าพเจ้า
ถามท่านก่อนว่าการเช่นนี้เคยสั่งกันมาอย่างไร หรือถ้า
ข้าพเจ้าสงสัยไม่รู้เค้ามูลของการนั้น ก็ถามให้ท่านชี้แจง
จนเข้าใจก่อน ถ้าเป็นการสามัญ ข้าพเจ้าเห็นว่าท�ำตาม
เดิมได้ไม่มีโทษก็สั่งให้ท�ำไปอย่างเดิม ถ้าเห็นว่าอาจจะ
มีได้มีเสียซึ่งจะต้องเลือกหาทางที่ถูก ข้าพเจ้าปรึกษา
พระยาราชฯ ก่อน ถ้าเห็นพ้องกันก็สั่งตามนั้น ถ้าเห็น
ต่างกันก็ปรึกษาชี้แจงกันต่อไปจนตกลง ถ้าไม่ตกลงกัน
หรือเห็นว่าเป็นการส�ำคัญไม่ควรจะสัง่ โดยพลการ ก็ให้นำ�
ความขึน้ กราบบังคมทูลฯ “ขอเรียนพระราชปฏิบตั ”ิ หรือ
กราบทูลหารือเป็นส่วนตัวตามที่เห็นสมควร แต่ลักษณะ
ขอเรียนพระราชปฏิบตั นิ นั้ ข้าพเจ้าสัง่ ให้เลิกวิธเี ขียนบันทึก
ในสมุดด�ำอย่างแต่ก่อน เปลี่ยนเป็นจดหมายซึ่งข้าพเจ้า
ร่างเองเป็นนิจกราบทูลอย่างเล่าเรือ่ งคดีทมี่ ขี นึ้ แล้วกราบ
ทูลวินจิ ฉัยตามความคิดของข้าพเจ้าและทีส่ ดุ กราบทูลว่า
เห็นควรจะท�ำอย่างไรในจดหมายน�ำ ถ้าในใบบอกมีถอ้ ยค�ำ
ควรพิ จ ารณาก็ ใ ห้ คั ด ส� ำ เนาใบบอกถวายด้ ว ยไม่ ใ ห้
ทรงล�ำบากเหมือนแต่ก่อน ก็ชอบพระราชอัธยาศัย

ยังมีอกี เรือ่ งหนึง่ ซึง่ เกิดขึน้ เมือ่ แรกข้าพเจ้าไปเป็น
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยด้วยในวันแรกข้าพเจ้าไปนั่ง
ว่าการ เจ้าพระยารัตนบดินทร์ท่านให้เสมียนตราเชิญ
ตราจักรกับตราพระราชสีห์ส�ำหรับต�ำแหน่งเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยมาส่งให้ขา้ พเจ้าทีศ่ าลาลูกขุน ดวงตรา
รวมกันอยู่ในกล่องเงินใบหนึ่ง ดูเป็นของท�ำที่เชียงใหม่
ไม่วิเศษอันใด แต่เสมียนตราบอกว่ากล่องใส่ดวงตรานั้น
เป็นของเสนาบดีต้องหามาเมื่อแรกรับดวงตรา และครั้ง
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมสมเด็จพระบ�ำราบปรปักษ์เป็นเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยทรงใช้ ก ล่ อ งกระ (หรื อ กล่ อ งถม
ข้าพเจ้าจ�ำไม่ได้แน่) ครั้นเจ้าพระยารัตนบดินทร์เป็น
ต�ำแหน่งเอากล่องเงินใบนี้มารับตราไปแต่แรก ขอให้
ข้ า พเจ้ า หาอะไรมาใส่ ด วงตราจะได้ คื น กล่ อ งเงิ น ให้
เจ้าพระยารัตนบดินทร์ ข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่า
เสนาบดีจะต้องหาอะไรมาใส่ตรา ไม่ได้เตรียมไว้จะท�ำ
อย่างไรดีก็ขอยืมกล่องเงินของเจ้าพระยารัตนบดินทร์ไว้
ก่อนไม่ได้หรือ เสมียนตราจึงบอกว่ามีเตียบประดับมุก
ของเก่าอยู่บนเพดานใบ ๑ ดูเหมือนจะเป็นของเดิม
ส�ำหรับใส่ตรา ข้าพเจ้าให้ไปหยิบลงมาดู เห็นลวดลาย
ประดับมุกเป็นแบบเก่า ถึงชั้นรัชกาลที่ ๑ หรือที่ ๒ ก็
ตระหนั ก ใจว่ า จริ ง ดั ง ว่ า จึ ง สั่ ง ให้ ก ลั บ ใช้ เ ตี ย บใบนั้ น
ใส่ตราตามเดิมแล้วสั่งให้เสมียนตราหาก�ำปั่นเหล็กสา
เก็บตราไว้ในศาลาลูกขุนจึงเป็นอันเลิกประเพณีทเี่ สนาบดี
เอาตราต�ำแหน่งไปไว้ที่บ้านอีกอย่างหนึ่ง
นอกจากการบางอย่ า งที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า พเจ้ า
ไม่เปลีย่ นแปลงอันใด ข้าราชการคนใดเคยมีหน้าทีท่ ำ� การ
อันใดก็ให้คงท�ำอยูอ่ ย่างเดิม ระเบียบการงานทีเ่ คยท�ำมา
อย่างใด เช่น ท�ำการผลัดกันเป็นเวร เป็นต้น ก็ให้คงท�ำอยู่
ตามเดิม เป็นแต่ข้าพเจ้าไปเที่ยวตรวจดูการและไต่ถาม
เจ้า หน้า ที่ตามห้ องที่ท� ำ งานเนื องๆ ในไม่ ช ้า ก็คุ ้ น กั บ
ข้าราชการในกระทรวงหมดทั้งผู้ใหญ่ตลอดจนผู้น้อย
ข้าพเจ้าศึกษาหาความรู้กับทั้งบัญชาการมาด้วยกันราว
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สั ก ๖ เดื อ น จนเห็ น ว่ า มี ค วามรู ้ ร าชการมหาดไทย
ในกรุงเทพฯ สันทัดพอจะบัญชาการได้โดยล�ำพังตัวแล้ว
จึงเริ่มคิดศึกษาหาความรู้การปกครองหัวเมืองต่อไป แต่
เห็นจ�ำเป็นจะต้องออกไปเทีย่ วดูตามหัวเมืองเอง ข้าพเจ้า
กราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระราชด�ำริเห็นชอบ
ด้วย ถึงเดือนตุลาคมข้าพเจ้าจึงขึน้ ไปตรวจหัวเมืองเหนือ
ในสมัยนัน้ ยังไม่มรี ถไฟสายเหนือต้องลงเรือก๋ง พ่วงเรือไฟ
ไปตั้งแต่ออกจากกรุงเทพฯ ขึ้นไปทางเรือจนถึงอุตรดิตถ์
แล้วเดินบกไปเมืองสวรรคโลกลงเรือมาเมืองสุโขทัย แล้ว
เดินบกไปเมืองตาก ลงเรือล่องจากเมืองตากกลับลงมา
จนถึงเมืองอ่างทอง ขึน้ เดินบกไปเมืองสุพรรณบุรเี ป็นทีส่ ดุ
แล้ ว กลั บ ทางเรื อ มาถึ ง กรุ ง เทพฯ ในเดื อ นธั น วาคม
ข้าพเจ้าขึน้ ไปเมืองเหนือครัง้ นัน้ ไปได้ความรูป้ ระหลาดใจ
ตั้งแต่ไปถึงเมืองนครสวรรค์ ว่าเป็นครั้งแรกที่เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยขึ้นไปตรวจราชการหัวเมืองด้วย
เจ้าเมืองกรมการมักมากระซิบถามพระยาวรพุฒโิ ภคัย ซึง่
เป็นผู้ใหญ่ในข้าราชการที่ไปกับข้าพเจ้าว่ามีเหตุการณ์
อะไรเกิดขึ้นหรือ ข้าพเจ้าจึงขึ้นไปเมืองเหนือ แต่ก่อนมา
ต่อมีราชการส�ำคัญเกิดขึ้น เช่น เกิดทัพศึก เป็นต้น
เสนาบดีจงึ ขึน้ ไปเอง พระยาวรพุฒฯิ บอกว่าทีข่ า้ พเจ้าไป
เป็นแต่จะไปตรวจราชการตามหัวเมืองไม่ได้มีเหตุการณ์
อันใดเกิดขึ้นดอก ก็มิใคร่มีใครเข้าใจ น่าจะพากันนึกว่า
เพราะข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีแต่ยงั หนุม่ ผิดกับท่านแต่กอ่ น
ก็เทีย่ วซอกแซกไปตามคะนอง แต่ความจริงปรากฏแก่ตวั
ข้าพเจ้าแต่ครั้งนั้นมาว่าที่เสนาบดีไปเที่ยวตรวจราชการ
ตามหัวเมือง เป็นประโยชน์อย่างส�ำคัญมาก หรือว่าจะ
เป็นการจ�ำเป็นทีเดียวก็ได้ ต่อมาข้าพเจ้าจึงเที่ยวตรวจ
หัวเมืองเป็นนิจสืบมากว่า ๒๐ ปี จนตลอดสมัยเมือ่ ข้าพเจ้า
เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ข้าพเจ้าไปตรวจหัวเมืองครัง้ นัน้ ได้เห็นประเพณี
การปกครองหัวเมืองอย่างโบราณที่ยังใช้อยู่หลายอย่าง
ควรจะเล่าเข้าในโบราณคดีได้ แต่ต้องเล่าประกอบกับ
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วินิจฉัยอันเป็นความรู้ซึ่งข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อภายหลังด้วย
จึงจะเข้าใจชัดเจน
การปกครองตามหัวเมืองในสมัยนั้น ยังใช้วิธีซึ่ง
เรียกในกฎหมายเก่าว่า “กินเมือง” อันเป็นแบบเดิม
ดูเหมือนจะใช้เช่นเดียวกันทุกประเทศทางตะวันออกนี้
ในเมืองจีนก็ยงั เรียกว่ากินเมืองตามภาษาจีน แต่ในเมืองไทย
มาถึงชั้นหลังเรียกเปลี่ยนเป็น “ว่าราชการเมือง” ถึง
กระนั้นค�ำว่า “กินเมือง” ก็ยังใช้กันในค�ำพูด และยังมีอยู่
ในหนังสือเก่า เช่น กฎมณเฑียรบาล เป็นต้น วิธีปกครอง
ที่ เรี ย กว่ า กิ น เมื อ งนั้ น หลั ก เดิ ม คงมาแต่ ถื อ ว่ า ผู ้ เ ป็ น
เจ้าเมืองต้องทิ้งกิจธุระของตนมาประจ�ำท�ำการปกครอง
บ้านเมืองให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากภัยอันตราย
ราษฎรก็ต้องตอบแทนคุณเจ้าเมืองด้วยการออกแรงช่วย
ท�ำการงานให้บ้าง หรือแบ่งสิ่งของซึ่งท�ำมาหาได้ เช่น
ข้าวปลาอาหาร เป็นต้น อันมีเหลือใช้ให้เป็นของก�ำนัล
ช่วยอุปการะมิให้เจ้าเมืองต้องเป็นห่วงในการหาเลี้ยงชีพ
ราษฎรมากด้วยกัน ช่วยคนละเล็กละน้อย เจ้าเมืองก็
เป็นสุขสบาย รัฐบาลในราชธานีไม่ต้องเลี้ยงดู จึงให้
ค่าธรรมเนียมในการต่างๆ ทีท่ ำ� ในหน้าทีเ่ ป็นตัวเงินส�ำหรับ
ใช้สอย กรมการซึง่ เป็นผูช้ ว่ ยเจ้าเมืองก็ได้รบั ผลประโยชน์
ท�ำนองเดียวกัน เป็นแต่ลดลงตามศักดิ์ ครั้นจ�ำเนียรกาล
นานมาความเปลี่ยนแปลงในโลกวิสัยท�ำให้การเลี้ยงชีพ
ต้ อ งอาศั ย เงิ น ตรามากขึ้ น โดยล� ำ ดั บ ผลประโยชน์ ที่
เจ้าเมืองกรมการได้รบั อย่างโบราณไม่พอเลีย้ งชีพ จึงต้อง
คิดหาผลประโยชน์เพิม่ พูนขึน้ ในทางอืน่ เช่น ท�ำไร่นา ค้าขาย
เป็นต้น ให้มีเงินพอใช้สอยกินอยู่เป็นสุขสบาย เจ้าเมือง
กรมการมี อ� ำ นาจที่ จ ะบั ง คั บ บั ญ ชาการต่ า งๆ ตาม
ต�ำแหน่ง และเคยได้รบั อุปการะของราษฎรเป็นประเพณี
มาแล้ว ครั้นท�ำมาหากินก็อาศัยต�ำแหน่งในราชการเป็น
ปัจจัยให้ได้ผลประโยชน์สะดวกดีกว่าบุคคลภายนอก
เปรียบดังเช่น “ท�ำนา” ก็ได้อาศัย “บอกแขก” ขอแรง
ราษฎรมาช่ ว ยหรื อ จะค้ า ขายเข้ า หุ ้ น กั บ ผู ้ ใ ดก็ อ าจ

สงเคราะห์ผเู้ ป็นหุน้ ให้ซอื้ ง่ายขายคล่องได้กำ� ไรมากขึน้ แม้
จนเจ้าภาษีนายอากรได้รบั ผูกขาดไปจากกรุงเทพฯ ถ้าให้
เจ้าเมืองกรมการมีส่วนได้ด้วยก็ได้รับความสงเคราะห์ให้
เก็บภาษีอากรสะดวกขึน้ จึงเกิดประเพณีหากินด้วยอาศัย
ต�ำแหน่งในราชการแทบทั่วไป เจ้าเมืองกรมการที่เกรง
ความผิดก็ระวังไม่หากิจด้วยเบียดเบียนผูอ้ นื่ ต่อเป็นคนโลภ
จึ ง เอาทุ ก อย่ า งสุ ด แต่ จ ะได้ ก็ มั ก มี ภั ย แก่ ตั ว ดั ง เช่ น
ผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งได้เล่าไว้ในนิทานที่ ๔
เรื่องห้ามเจ้ามิให้ไปเมืองสุพรรณ
เมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปเมืองเหนือครั้งนั้น เจ้าเมืองที่
ข้าพเจ้าไปพบโดยมากเป็น “ผู้ดีมีตระกูล” แต่มักเป็น
ชาวเมืองนัน้ เอง ด้วยเป็นเทือกเถาเหล่ากอเจ้าเมืองคนก่อนๆ
ซึง่ ได้ทำ� ราชการประกอบกับท�ำมาหากินจนตัง้ ถิน่ ฐานได้
ในเมืองนัน้ มีลกู ถวายตัวเป็นมหาดเล็กก่อนขอออกไปรับ
ราชการบ้าง หรือฝึกหัดให้ท�ำราชการในเมืองนั้นเองบ้าง
จนได้รับสัญญาบัตรเป็นผู้ช่วยราชการเป็นยกกระบัตร
เป็นปลัด ใครดีก็ได้เป็นเจ้าเมืองในที่สุด เป็นแล้วก็อยู่ใน
เมื อ งนั้ น จนตลอดชี วิ ต ลู ก หลานจึ ง มี ก� ำ ลั ง พาหนะ
รับราชการสืบกันมา ข้าราชการทีถ่ นิ่ ฐานอยูใ่ นกรุงเทพฯ
หาใคร่มีใครสมัครออกไปรับราชการหัวเมืองไม่ เพราะ
เกรงความล� ำ บากในการหาเลี้ ย งตั ว ดั ง กล่ า วมาแล้ ว
ถ้าเป็นผูไ้ ปจากทีอ่ นื่ ก็ตอ้ งมีทนุ รอนของตัวไป หรือมิฉะนัน้
ก็ตอ้ งได้เป็นเขย สูข่ อผูม้ กี ำ� ลังพาหนะในเมืองนัน้ จึงจะไป
อยู่ได้ ยิ่งถึงชั้นกรมการชั้นรองลงไปต้องเลือกหาแต่ใน
พวกคฤหบดีในเมืองนัน้ เองทัง้ นัน้ เพราะหาคนต่างถิน่ ยาก
ตัวหัวเมืองในสมัยนั้นประหลาดอีกอย่างหนึ่งที่
ไม่มีศาลารัฐบาลตั้งประจ�ำ ส�ำหรับว่าราชการบ้านเมือง
เหมือนอย่างทุกวันนี้ เจ้าเมืองตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ไหนก็ว่า
ราชการบ้านเมืองที่บ้านของตน เหมือนอย่างเสนาบดี
เจ้ากระทรวงในราชธานีว่าราชการที่บ้าน ตามประเพณีเดิม
บ้านเจ้าเมืองผิดกับบ้านของคนอื่นเพียงที่เรียกกันว่า
“จวน” เพราะมีศาลาโถงปลูกไว้นอกรัว้ ข้างหน้าบ้านหลัง
หนึง่ เรียกว่า “ศาลากลาง” เป็นทีส่ ำ� หรับประชุมกรมการ

เวลามีการงาน เช่น รับท้องตราหรือปรึกษาราชการ
เป็นต้น เวลาไม่มีการงานก็ใช้ศาลากลางเป็นศาลช�ำระ
ความเห็นได้ว่าศาลากลางก็เป็นเค้าเดียวกับศาลาลูกขุน
ในราชธานี นั้นเอง เรื อ นจ� ำ ส� ำ หรั บขั ง นั ก โทษก็ อ ยู ่ ใ น
บริเวณจวนอีกอย่างหนึ่งแต่คงเป็นเพราะคุมขังได้มั่นคง
กว่าทีอ่ นื่ ไม่จำ� เป็นจะต้องอยูก่ บั จวนเหมือนกับศาลากลาง
มีเรื่องปรากฏมาแต่ก่อนว่าครั้งพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จขึน้ ไปเมืองเหนือเมือ่ ปี พ.ศ.
๒๔๐๙ ทอดพระเนตรเห็นศาลากลางตามหัวเมืองซอมซ่อ
จนทรงสั ง เวชพระราชหฤทั ย ทรงพระกรุ ณ าโปรด
พระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้ซอ่ มแซมเมืองละ ๑๐ ชัง่
(๘๐๐ บาท) เมืองไหนท�ำส�ำเร็จแล้วพระราชทานป้าย
จ�ำหลักปิดทองประดับกระจก ท�ำเป็นรูปเงินเหรียญ
รัชกาลที่ ๔ ลายเป็นรูปพระมหามงกุฎแผ่น ๑ รูปช้างอยู่
ในวงจักรแผ่น ๑ พระราชทานให้ไปติดไว้ ณ ศาลากลาง
ซึ่งได้ทรงปฏิสังขรณ์เมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปยังมีอยู่บางแห่ง
ข้ า พเจ้ า ได้ ยื ม มาจ� ำ ลองรั ก ษาแบบไว้ เดี๋ ย วนี้ อ ยู ่ ใ น
พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ แต่มาภายหลังศาลากลางก็กลับ
ทรุดโทรมน่าทุเรศอย่างเก่า หามีแห่งใดทีเ่ ป็นสง่าผ่าเผยไม่
เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเจ้าเมืองต้องสร้างจวนและ
ศาลากลางด้วยทุนของตนเอง แม้แต่แผ่นดินซึ่งจะสร้าง
จวนถ้ามิได้อยู่ภายในเมืองมีปราการ เช่น เมืองพิษณุโลก
เป็นต้น เจ้าเมืองก็ต้องหาซื้อที่ดินเหมือนกับคนทั้งหลาย
จวนกับศาลากลางจึงเป็นทรัพย์สว่ นตัวของเจ้าเมือง เมือ่
สิน้ ตัวเจ้าเมืองก็เป็นมรดกแก่ลกู หลานใครได้เป็นเจ้าเมือง
คนใหม่ ถ้ามิได้เป็นผูร้ บั มรดกของเจ้าเมืองคนเก่าก็ตอ้ งหา
ที่สร้างจวนและศาลากลางขึ้นใหม่ตามก�ำลังที่จะสร้าง
ได้ บางทีกย็ า้ ยไปสร้างห่างจวนเดิมต่างฟากแม่นำ�้ หรือแม้
จนต่างต�ำบลก็มี จวนเจ้าเมืองไปตั้งอยู่ที่ไหนก็ย้ายที่ว่า
ราชการไปอยู ่ ที่ นั่ น ชั่ ว สมั ย ของเจ้ า เมื อ งคนนั้ น ตาม
หัวเมืองจึงไม่มีที่ว่าราชการเมืองตั้งประจ�ำอยู่แห่งใด
แห่งหนึ่งเป็นนิจเหมือนอย่างทุกวันนี้ อันเพิ่งมีขึ้นเมื่อ
จัดมณฑลเทศาภิบาลแล้ว ส่วนพวกกรมการนั้นเพราะ
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มักเป็นคฤหบดีอยู่ในเมืองนั้นแล้ว จึงได้เป็นกรมการ
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ไหนก็คงอยู่ที่นั้น เป็นแต่เวลามีการงาน
จะต้องท�ำตามหน้าที่จวนเจ้าเมืองอยู่ที่ไหนก็ตามไปฟัง
ค�ำสั่งที่นั่น บางคนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างถึงต่างอ�ำเภอก็มี
ด้ ว ยเคยเป็ น คฤหบดี อ ยู ่ ที่ แ ห่ ง นั้ น มาก่ อ น เจ้ า เมื อ ง
ประสงค์จะให้เป็นผู้รักษาสันติสุขในท้องที่นั้น เหมือน
อย่างนายอ�ำเภอซึ่งมีขึ้นในสมัยเทศาภิบาล จึงขอให้
คฤหบดีคนนั้นเป็นกรรมการ หรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือตั้ง
นักเลงโต ซึง่ มีพรรคพวกมากให้เป็นกรมการเพือ่ จะให้โจร
ผู้ร้ายย�ำเกรงไม่กล้าปล้นสะดมในถิ่นนั้น แต่บางทีก็กลับ
ให้ผลร้าย ดังเคยมีเรือ่ งปรากฏเมือ่ ต้นรัชกาลที่ ๕ ผูร้ กั ษา
กรุงศรีอยุธยาตั้งคฤหบดีคนหนึ่งชื่อ ช้าง เป็นที่หลวง
บรรเทาทุกข์ราษฎร์อยู่ที่เกาะใหญ่ ด้วยแม่น�้ำตอนเกาะใหญ่
ลานเทเป็นย่านเปลี่ยวมักมีโจรตีเรือที่ขึ้นล่อง หลวง
บรรเทาฯ คนนัน้ ขึน้ ชือ่ คนชมในการรับรองผูม้ บี รรดาศักดิ์
ซึ่งผ่านไปมา แม้จนชาวเรือขึ้นล่องถ้าใครไปพึ่งพ�ำนัก
หลวงบรรเทาฯ โจรผู้ร้ายก็ไม่กล้าย�่ำยี ดูเหมือนจะเป็น
เช่นนั้นมาแต่ปลายรัชกาลที่ ๔ ครั้นถึงรัชกาลที่ ๕ ความ
ปรากฏขึ้นจากค�ำให้การของโจรผู้ร้ายที่นับได้หลายราย
ว่าเป็นพรรคพวกของหลวงบรรเทาฯ โปรดให้ข้าหลวง
ช�ำระได้ความว่า หลวงบรรเทาฯ เป็นนายซ่องโจรผู้ร้าย
เป็นแต่ให้ไปท�ำการโจรกรรมเสียในเขตแขวงอืน่ ภายนอก
ถิน่ ทีต่ นปกครองหลวงบรรเทาฯ จึงถูกประหารชีวติ เป็นเรือ่ ง
เลื่องลือกันอื้อฉาวอยู่คราวหนึ่งในเวลาข้าพเจ้าแรกรับ
ราชการ เมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปเมืองเหนือยังมีกรมการที่เคย
เป็นนักเลงโตอยู่หลายเมือง เพราะในสมัยนั้นยังไม่มี
โปลิศหรือต�ำรวจภูธรทีเ่ ป็นพนักงานส�ำหรับตรวจจับผูร้ า้ ย
เจ้าเมืองต้องปราบปรามตามปัญญาของตนจึงเกิดความคิด
ที่จะหานักเลงโตมีพรรคพวก ตั้งเป็นกรมการไว้ส�ำหรับ
ปราบโจรผูร้ า้ ย ทีจ่ ริงกรมการชนิดนัน้ ก็ไม่ได้เป็นผูร้ า้ ยไป
ทุกคน โดยมากมักไปตั้งบ้านเรือนท�ำมาหากินอยู่ตาม
บ้านนอกเมื่อได้เป็นกรมการก็มักหาผลประโยชน์ด้วย
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ทดรองทุนตกข้าวจากราษฎร ต่อบางคนจึงเลยหากินไป
ในทางทุจริตถึงเป็นใจให้พรรคพวกไปเทีย่ วลักวัวควายหรือ
ปล้นทรัพย์เพือ่ จะได้สว่ นแบ่งเป็นผลประโยชน์ เมือ่ ข้าพเจ้า
ขึ้นไปตรวจหัวเมืองครั้งแรกได้พบกรมการซึ่งสงสัยกันว่า
หากินอย่างนัน้ ๒ คน เรียกกันว่า “ขุนโลกจับ” อยู่ทเี่ มือง
พยุหคีรีคน ๑ แต่เมื่อข้าพเจ้าพบนั้นแก่ชรามากแล้ว
ต่อมาได้ยนิ ว่าออกบวชแล้วก็ตาย อีกคนหนึง่ เป็นทีห่ ลวง
ศรีมงคลอยู่ที่เมืองอ่างทอง เจ้าเมืองใช้สอยอย่างว่าเป็น
“มือขวา” กล่าวกันว่าเพราะจับโจรผู้ร้ายเข้มแข็งนัก
เมือ่ ข้าพเจ้าจะเดินบกจากเมืองอ่างทองไปเมืองสุพรรณบุรี
เจ้าเมืองให้หลวงศรีมงคลคนนั้นเป็นผู้จัดพาหนะ ในวัน
เดียวหาม้าและผูค้ นส�ำหรับหาบหามสิง่ ของได้พอต้องการ
หมด แล้วตัวเองอาสาขี่ม้าน�ำข้าพเจ้าแต่เมืองอ่างทองไป
จนถึงเมืองสุพรรณ ข้าพเจ้าจึงได้ชอบมาแต่นั้น ครั้นถึง
สมัยเมื่อตั้งมณฑลเทศาภิบาลแล้ว ความปรากฏว่าหลวง
ศรีมงคลปล่อยให้พรรคพวกไปเที่ยวปล้นในเมืองอื่น
แล้วรับของทีโ่ จรได้มาเป็นประโยชน์ แต่แรกกรมขุนมรุพงศ์
ศิริพัฒน์สมุหเทศาภิบาล ก็ไม่ทรงเชื่อ เพราะทรงใช้สอย
หลวงศรีมงคลจนโปรดเหมือนกัน แต่ไต่สวนได้หลักฐาน
จึงต้องฟ้องศาลข้าหลวงพิเศษ ศาลพิพากษาให้จ�ำคุก
หลวงศรีมงคลหลายปี กรมขุนมรุพงศ์ฯ จึงออกพระโอษฐ์
ว่า “วิธีเลี้ยงขโมยไว้จับขโมยนั้นใช้ไม่ได้” แต่เมื่อถึงสมัย
เทศาภิบาลมีกรมการอ�ำเภอตั้งประจ�ำอยู่ตามบ้านนอก
และมีต�ำรวจภูธรแล้วก็ไม่ต้องอาศัยกรมการบ้านนอก
เหมือนอย่างแต่ก่อน
มีกรมการอีกพวกหนึ่งเรียกว่า “กรมการจีน”
เพราะเป็นจีนหรือลูกจีน ซึ่งยังไว้ผมเปียทั้งนั้น พวกนี้
ขึ้นจากจีนนอกที่ไปตั้งท�ำมาหากินตามหัวเมือง บางคน
ไปตั้ ง ตั ว ได้ เ ป็ น หลั ก ฐานแล้ ว เข้ า รั บ ผู ก ภาษี อ ากร
ก็ ต ามกฎหมายแต่ ก ่ อ นนั้ น ต่ อ บุ ค คลถื อ ศั ก ดิ น าแต่
๔๐๐ ไร่ขึ้นไปเป็นความในโรงศาลจึงแต่งทนายว่าความ
แทนตัวได้ การเก็บภาษีอากรมักต้องเป็นถ้อยความกับ

ราษฎรเนืองๆ ถ้าเจ้าภาษีนายอากรต้องไปติดว่าความ
เสียในโรงศาลก็ไม่สามารถจะเก็บภาษีอากรได้ เพื่อจะ
แก้ ไขความขั ด ข้ อ งนี้ เมื่ อ รั ฐ บาลตั้ ง ใครเป็ น เจ้ า ภาษี
นายอากรจึงนับว่าเป็นข้าราชการ ให้มียศเป็นขุนนาง
ชัน้ ขุนถือศักดินา ๔๐๐ ไร่ เมือ่ ท�ำราชการดีตอ่ มาได้เลือ่ น
เป็ น หลวงหรื อ เป็ น พระก็ มี พวกที่ อ ยู ่ ใ นกรุ ง เทพฯ
เรียกกันว่า “ขุนนางเจ้าภาษีนายอากร” พวกที่อยู่ตาม
หั ว เมื องเรี ย กกันว่า “กรมการจีน” เป็นถึงต� ำ แหน่ ง
ปลัดเมืองก็มีดังได้กล่าวมาในนิทานที่ ๑๕ เรื่องอั้งยี่นั้น
พวกกรมการจีนโดยปรกติตั้งหน้าท�ำมาหากินแสวงหา
ทรัพย์สมบัติไม่แสวงหาอ�ำนาจ และมักบริจาคทรัพย์
ช่วยอุดหนุนกิจการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น จึง
เข้ากับชาวเมืองได้ทกุ ชัน้ ตัง้ แต่เจ้าเมืองกรมการตลอดจน
ราษฎร
ที่ข้าพเจ้าไปทางเรือครั้งนั้น นอกจากได้เห็น
หัวเมืองรายทางทั้งหมด ยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง
ด้ ว ยในเวลาเดิ น ทางต้ อ งนั่ ง กั บ นอนไปในเรื อ วั น ละ
หลายๆ ชั่วโมง ได้มีเวลาอ่านหนังสือต่างๆ เช่น กฎหมาย
เป็นต้น ศึกษาหาความรู้วิธีปกครองอย่างโบราณอันมีอยู่
ในหนังสือเก่าไปด้วยตลอดทาง อาศัยความรู้ที่ได้ใน
ครั้ ง นั้ น ท� ำ ให้ ข ้ า พเจ้ า คิ ด เห็ น ว่ า ความมุ ่ ง หมายของ
การปกครองทั้งอย่างใหม่และอย่างเก่าก็อยู่ในจะให้
“บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข” ด้วยกัน แต่เข้าใจอธิบายค�ำ
“อยูเ่ ย็นเป็นสุข” นัน้ ผิดกัน อย่างเก่าถือว่า “ถ้าบ้านเมือง
ปราศจากภัยต่างๆ” เช่น โจรผู้ร้าย เป็นต้น “ก็เป็นสุข”
ข้อนี้สังเกตได้ในบางแผนกที่แก้กฎหมายในการปกครอง
แต่โบราณ มักอ้างเหตุที่เกิดโจรผู้ร้ายชุกชุมแทบทั้งนั้น
เพราะฉะนั้น ตามหัวเมืองเจ้าเมืองกรมการก็มุ่งหมายจะ
รักษาความเรียบร้อยในพืน้ เมืองไม่ให้มโี จรผูร้ า้ ยเป็นทีต่ งั้
ตลอดจนถึงเจ้ากระทรวงในกรุงเทพฯ เมือ่ เห็นว่าเมืองใด
สงบเงียบไม่มีเหตุร้ายก็ยกย่องว่าปกครองดี ต่อเมืองใด
ไม่ เรี ย บร้ อ ย โจรผู ้ ร ้ า ยชุ ก ชุ ม หรื อ ราษฎรเดื อ ดร้ อ น

ด้วยเหตุอื่น จึงให้ข้าหลวงออกไประงับ หรือมีเหตุการณ์
ใหญ่โตเช่นเกิดทัพศึก เสนาบดีก็ออกไปเอง จึงไม่มีการ
ตรวจหัวเมืองในเวลาเมื่อเป็นปรกติ ความคิดที่ว่าจะให้
บ้านเมือง อยู่เย็นเป็นสุข ต้องจัดการท�ำนุบ�ำรุงในเวลา
บ้านเมืองเป็นปรกติเป็นคติเกิดขึ้นใหม่ ดูเหมือนจะเริ่ม
เกิ ด ขึ้ น แต่ ใ นรั ช กาลที่ ๔ และมาถื อ เป็ น ข้ อ ส� ำ คั ญ
ในรัฎฐาภิปาลโนบายต่อรัชกาลที่ ๕ สืบมา
ข้าพเจ้ากลับจากหัวเมืองก็ตั้งต้นเปลี่ยนแปลง
การงานในกระทรวงมหาดไทย เริ่มด้วยจัดระเบียบการ
รับสั่งร่างเขียนและเก็บจดหมายในส�ำนักงานก่อน การ
ส่วนนี้เจ้าพระยาพระเสด็จฯ ซึ่งได้เลื่อนที่จากหลวง
ไพศาลศิลปะศาสตร์ ขึ้นเป็นพระมนตรีพจนกิจ เป็น
ประโยชน์มากเพราะรู้วิธีจดหมายราชการแบบใหม่ของ
สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์ฯ ซึ่งข้าพเจ้าได้ถ่ายไปใช้ใน
กระทรวงธรรมการ ช�ำนาญมาแต่เมื่ออยู่ในกระทรวงนั้น
แล้วตัวเจ้าพระยาพระเสด็จฯ ก็มีอัชฌาสัยสัมมาคารวะ
เข้ากับพวกข้าราชการกระทรวงมหาดไทยได้เร็ว สามารถ
ชีแ้ จงให้คนเก่าทัง้ ทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่และผูน้ อ้ ยให้แก้ไขการงาน
เข้าระเบียบใหม่ได้โดยง่าย ตัวข้าพเจ้าไม่สู้ต้องเป็นธุระ
มากนัก และในตอนนีไ้ ด้ผซู้ งึ่ มาเป็นคนส�ำคัญในกระทรวง
มหาดไทย เมื่อภายหลังเข้ามาอีกคนหนึ่งคือพระยามหา
อ�ำมาตย์ (เส็ง วิริยศิริ) เดิมเป็นนักเรียนในโรงเรียนนันทอุทยาน รู้ภาษาอังกฤษถึงชั้นสูงในโรงเรียนนั้น เมื่อออก
จากโรงเรียนมาอยูก่ บั ข้าพเจ้าประจวบเวลาพระเจ้าอยูห่ วั
โปรดให้ข้าพเจ้าจัดกรมแผนที่ขึ้นในกรมทหารมหาดเล็ก
ข้าพเจ้าจึงมอบให้เป็นศิษย์และเป็นล่ามของพระวิภาค
ภูวดล (เจมส์ แมกคาที) ไปอยู่ในกรมท�ำแผนที่หลายปี
ได้เรียนรู้วิชาท�ำแผนที่และเคยไปเที่ยวท�ำแผนที่ตาม
หัวเมืองต่างๆ ทางชายพระราชอาณาเขต มีความสามารถ
จนได้เป็นที่หลวงเทศาจิตพิจารณ์ เวลาเมื่อข้าพเจ้าย้าย
มาเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย หลวงเทศาจิตฯ ไป
ท�ำแผนทีอ่ ยูท่ างเมืองหลวงพระบาง พอกลับมาก็ขอสมัคร
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มาอยู่กระทรวงมหาดไทย ข้าพเจ้าเห็นว่าในกระทรวง
มหาดไทยยังไม่มีใครรู้ภาษาฝรั่งนอกจากตัวข้าพเจ้า
คนเดียว และหลวงเทศาจิตฯ เคยเที่ยวท�ำแผนที่ทาง
ชายแดน รูภ้ มู ลิ ำ� เนาบ้านเมืองชายพระราชอาณาเขตมาก
จึงทูลขอมาเป็นที่พระสฤษพจนกรอีกคนหนึ่ง เป็นคู่กับ
เจ้าพระยาพระเสด็จฯ เมื่อเป็นพระมนตรีพจนกิจ สองคนนี้
เป็นแรกที่ข้าพเจ้าเอาบุคคลนอกเข้าไปรับราชการใน
กระทรวงมหาดไทย แต่เจ้าพระยาพระเสด็จฯ อยูไ่ ม่นาน
สมเด็จพระศรีพัชรินทร์ฯ ตรัสขอไปเป็นพระครูหนังสือ
ไทยของสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว เมื่ อ เสด็ จ
ประทั บ อยู ่ ใ นยุ โ รปดั ง กล่ า วในนิ ท านที่ ๑๔ เรื่ อ ง
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง จึงไปได้ดีทางกระทรวงอื่น แต่
หลวงเทศาจิตฯ อยู่ต่อมาจนได้เป็นพระยาศรีสหเทพ
ปลัดทูลฉลอง แล้วเลือ่ นเป็นพระยามหาอ�ำมาตย์ตำ� แหน่ง
รองเสนาบดีอยู่จนข้าพเจ้าออกจากกระทรวงมหาดไทย
ส่วนพวกข้าราชการเก่าทีอ่ ยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยมาแต่
ก่อนนั้นข้าพเจ้าก็เลือกสรรเอาเข้าต�ำแหน่งในระเบียบ
ใหม่ตามเห็นความสามารถ บางคนให้ไปรับราชการ
ในต�ำแหน่งสูงขึน้ ตามหัวเมืองก็มบี างคนก็เลือ่ นต�ำแหน่งขึน้
คงท�ำการงานอยู่ในกระทรวง ปลดออกแต่ที่แก่ชราเกิน
กับการไม่กี่คน ความที่หวาดหวั่นกันในพวกข้าราชการ
เก่า ด้วยเห็นข้าพเจ้าเป็นคนสมัยใหม่ เกรงว่าจะเอาคน
สมัยใหม่ด้วยกันเข้าไปเปลี่ยนคนเก่าให้ต้องออกราชการ
ก็สงบไป
ส่ ว นระเบี ย บการในกระทรวงที่ จั ด แก้ เ ป็ น
ระเบียบใหม่นนั้ แบบจดหมายราชการได้อาศัยแบบอย่าง
ซึ่งสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์ฯ ทรงตั้งขึ้น แต่ลักษณะที่
จัดหน้าที่ต่างๆ ต้องเอาราชการในกระทรวงมหาดไทย
ขึ้นตั้งเป็นหลัก ข้าพเจ้าตรวจดูท�ำเนียบเก่าซึ่งปรากฏอยู่
ในกฎหมาย “ลักษณะศักดินาข้าราชการพลเรือน” เห็น
ฝ่ายธุรการในกระทรวงมหาดไทยแบ่งเป็นกรมใหญ่ ๓
กรม คือ กรมมหาดไทยกลาง (แต่ในกระทรวงมหาดไทย
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เรียกกันว่า “กรมหมู่ใหญ่”) ปลัดทูลฉลองเป็นหัวหน้า
กรม ๑ กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ พระยามหาอ�ำมาตย์ฯ
เป็นหัวหน้ากรม ๑ กรมพลัมพัง พระยาจ่าแสนยบดีฯ เป็น
หัวหน้ากรม ๑ ทางกระทรวงกลาโหมมีกรมกลาโหมกลาง
กับกรมกลาโหมฝ่ายเหนือและกรมพลัมพังอย่างเดียวกัน
พิจารณาดูเห็นว่าเดิมทีเดียวน่าจะมีแต่กรมกลาง ทั้ง
มหาดไทยและกลาโหมกรมฝ่ายเหนือจะมาสมทบเพิม่ ขึน้
ต่อภายหลัง ถึงกรมพลัมพังก็เกิดขึ้นต่อภายหลัง
ตรงนี้ จะแทรกวินิจฉัยของข้าพเจ้าลงสักหน่อย
ตามที่คิดเห็นว่ากรมมหาดไทยและกลาโหมฝ่ายเหนือ
จะมีมาแต่เมื่อใดด้วยตรวจดูในเรื่องพงศาวดาร เห็นมี
เค้ า มู ล ว่ า น่ า จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ครั้ ง ราชโอรสของสมเด็ จ
พระบรมไตรโลกนาถได้รบั รัชทายาทครองกรุงศรีอยุธยา
ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราช (ที่ ๓) พระองค์
๑ ครองเมืองเหนืออยู่ที่เมืองพิษณุโลกทรงพระนามว่า
สมเด็จพระเชษฐาพระองค์ ๑ ครั้งนั้นเมืองไทยมีพระเจ้า
แผ่นดิน ๒ พระองค์อยู่ ๓ ปี ในระหว่าง พ.ศ. ๒๐๓๑ จน
พ.ศ. ๒๐๓๔ คงตั้งท�ำเนียบข้าราชการเมืองพิษณุโลกขึ้น
อีกส�ำรับ ๑ ครั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชสวรรคต
สมเด็ จ พระเชษฐาได้ รั บ รั ช ทายาทครองเมื อ งไทยทั่ ว
ทั้งหมด เปลี่ยนพระนามเป็นสมเด็จพระรามาธิบดี (ที่ ๒)
เสด็จลงมาประทับ ณ พระนครศรีอยุธยา ข้าราชการเมือง
พิษณุโลกก็ลงมาสมทบกับข้าราชการในพระนครศรีอยุธยา
แต่นนั้ มา ข้อนีพ้ งึ เห็นหลักฐานได้ในค�ำทีเ่ รียกข้างท้ายชือ่
กรมว่า “ฝ่ายเหนือ” กับที่ต�ำแหน่งต่าง ๆ ในกรมฝ่ายใต้
กับฝ่ายเหนือเหมือนกันตั้งแต่ปลัดทูลฉลอง ปลัดบัญชี
ตลอดจนหัวพันนายเวร แต่กรมพลัมพังนั้นเห็นจะตั้งขึ้น
เมือ่ ใดและหน้าทีเ่ ดิมเป็นอย่างไร กล่าวกันแต่วา่ เกีย่ วกับ
ปืนใหญ่ อาจจะเป็นพนักงานขนปืนใหญ่ในกองทัพหลวง
ก็เป็นได้แต่ขา้ ราชการในกรมฝ่ายเหนือกับกรมพลัมพังท�ำ
ราชการคละกันกับกรมกลางมาตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์
หรือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว จึงไม่มีใครรู้ว่าหน้าที่
เดิมเป็นอย่างไร

ข้าพเจ้าอยากจะรักษาชื่อเดิมของกรมต่างๆ ให้
คงอยู ่ ต ่ อ ไปเมื่ อ จั ด แผนกหน้ า ที่ ต ่ า งๆ ในกระทรวง
มหาดไทยจัดเป็น ๓ กรม และเรียกชื่อตามท�ำเนียบเดิม
เป็นแต่ให้มีหน้าที่ต่างกันคือกรมมหาดไทยกลางเป็น
พนักงานท�ำการทุกอย่าง ซึ่งมิได้แยกออกไปเป็นหน้าที่
กรมอื่ น ปลั ด ทู ล ฉลองเป็ น หั ว หน้ า และว่ า การได้ ทั้ ง
กระทรวงรองแต่เสนาบดีลงมา ในกรมกลางนั้นให้ปลัด
บัญชีเป็นหัวหน้าพนักงานการเงินมีศักดิ์เป็นชั้นเจ้ากรม
รองปลัดทูลฉลองลงมาอีกคน ๑ กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ
ให้เป็นเจ้าหน้าที่แผนกการปราบปรามโจรผู้ร้าย กับการ
ที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ แต่ภายหลังโอนการที่
เกี่ยวกับต่างประเทศไปเป็นหน้าที่ปลัดทูลฉลอง ให้กรม
มหาดไทยฝ่ายเหนือเป็นเจ้าหน้าที่แผนกอัยการ ส่วน
กรมพลั ม พั ง นั้ น เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ แ ผนกปกครองท้ อ งที่
คงเรียกว่า กรมกลาง กรมฝ่ายเหนือและกรมพลัมพัง
ตามท�ำเนียบเดิม กระทรวงมหาดไทยจัดเป็น ๓ กรม
เช่นนั้นมาตลอดสมัยเมื่อข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย
ยั ง มี ก รมขึ้ น ของกระทรวงมหาดไทยอยู ่ ต าม
ท�ำเนียบเดิมอีก ๒ กรม เรียกว่า “กรมต�ำรวจภูธร เจ้ากรม
เป็นหลวงสุเทพ” กรม ๑ เรียกว่า “กรมต�ำรวจภูบาล
เจ้ากรมเป็นหลวงพิศณุเทพ” กรม ๑ แต่โบราณ ๒
กรมนี้จะมีหน้าที่ท�ำราชการอย่างใดก็ไม่มีใครรู้ เมื่อ
ข้าพเจ้าไปอยูก่ ระทรวงมหาดไทยเป็นแต่คมุ เลกไพร่หลวง
เจ้ากรมปลัดกรมก็รบั ราชการเหมือนกับขุนนางกระทรวง
มหาดไทยพวกรับเบี้ยหวัด เช่นให้เป็นข้าหลวงไปท�ำการ
ชั่ ว ครั้ ง ชั่ ว คราวแต่ พิ จ ารณาเห็ น เค้ า หน้ า ที่ เ ดิ ม มี อ ยู ่
ด้วยชือ่ ว่า “ต�ำรวจ” นัน้ หมายความว่าเป็นพนักงานตรวจ
อีกประการหนึ่ง ชื่อปลัดกรมทั้ง ๒ นั้น มีสัมผัสคล้องกัน
ว่า ขุนเพชรอินทรา ขุนมหาวิชัย ขุนพิษณุแสน ขุนแผน
สะท้าน ในเรื่องสภาที่ว่าพลายแก้วได้เป็นที่ “ขุนแผน
สะท้าน” ก็คอื เป็นปลัดกรมต�ำรวจภูบาลนัน้ เอง ปรากฏว่า

มีหน้าที่ตรวจตระเวนด่านทาง เมืองกาญจนบุรี ความยุติ
ต้องกัน จึงเห็นว่า ๒ กรมนัน้ หน้าทีเ่ ดิมน่าจะเป็นพนักงาน
ตรวจด่านทางปลายแดนซึง่ ภายหลังเมือ่ มีมอญอพยพเข้า
มาสามิภกั ดิอ์ ยูใ่ นเมืองไทยมาก ให้พวกมอญเป็นพนักงาน
ตรวจตระเวนทางต่อแดนเข้าไปได้จนถึงในเมืองพม่า จึงโอน
การตรวจตระเวนชายแดนจากกรมต�ำรวจทั้ง ๒ นั้น
ไปเป็นหน้าทีข่ องพวกมอญ ซึง่ ตัง้ ขึน้ เป็นกรมหนึง่ เรียกว่า
“กรมอาทมาต” กรมต�ำรวจภูธรกับกรมต�ำรวจนครบาล
จึงเป็นแต่คุมไพร่ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย ที่เอา
หน้าที่เดิมของกรมต�ำรวจทั้ง ๒ มากล่าวในที่นี้ เพราะ
ในสมัยเมื่อข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
มีกรมตั้งขึ้นใหม่ ๒ กรม โอนมาจากกระทรวงอื่น ๒ กรม
รวมเป็น ๔ กรมด้วยกัน จะเล่าถึงเหตุที่ตั้งและที่โอน
มาขึ้นของกรมเหล่านั้นไว้ด้วย
ตามหัวเมืองแต่ก่อนมา นอกจากกรมอาทมาต
ทีก่ ล่าวมาแล้ว ไม่มพี นักงานตรวจจับโจรผูร้ า้ ย กรมอาทมาต
ก็เป็นแต่สำ� หรับสืบข่าวทางเมืองพม่า เมือ่ จัดการปกครอง
หัวเมืองพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้เอาแบบ “ยองดามส์”
ของฝรัง่ ซึง่ ควบคุมและใช้ปนื เหมือนอย่างทหารมาจัดขึน้
เป็นพนักงานตรวจจับโจรผูร้ า้ ยตามหัวเมือง เพราะเหมาะ
แก่การตรวจตระเวนท้องที่กว้างใหญ่ด้วยไม่ต้องใช้คน
มากนัก แต่ชื่อที่จะเรียกยองดามส์ว่ากระไรในภาษาไทย
ยังไม่มี ข้าพเจ้าจึงเอาชือ่ ต�ำรวจภูธรมาให้เรียกยองดามส์
ที่จัดขึ้นใหม่ เพราะเห็นว่าหน้าที่เป็นท�ำนองเดียวกัน
แต่โบราณ จึงมีกรมต�ำรวจภูธรอย่างใหม่ตั้งขึ้นแต่นั้นมา
ต่อมาภายหลังข้าพเจ้าคิดจะจัดกรมต�ำรวจภูบาลเป็น
กรมนักสืบ C.I.D. (ซี.ไอ.ดี.) ขึ้นอีกกรมหนึ่งแต่ไม่ส�ำเร็จ
เพราะหาผู้เชี่ยวชาญเป็นครูไม่ได้ มาจนถึงรัชกาลที่ ๗
เมือ่ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินติ เป็นเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยจึงทรงจัดขึ้น เมื่อกรมต�ำรวจภูธรกับ
กรมต�ำรวจภูบาลรวมเป็นกรมเดียวกันเสียแล้ว จึงเรียกว่า
กรมต�ำรวจกลาง
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“กรมป่าไม้” เป็นกรมซึ่งตั้งขึ้นใหม่อีกกรมหนึ่ง
เหตุที่จะตั้งกรมป่าไม้นั้นมีเรื่องมายืดยาวด้วยป่าไม้สักมี
ในเมืองพม่ากับเมืองไทยมากกว่าที่ไหนๆ หมด เมื่อ
อังกฤษได้หัวเมืองมอญไปจากพม่า พวกอังกฤษตั้งโรง
เลื่อยจักรขึ้นที่เมืองเมาะล�ำเลิง (มระแหม่ง) ตัดต้นสัก
ทางลุ่มแม่น�้ำสาละวินในแดนมอญเอาลงไปเลื่อยท�ำเป็น
ไม้เหลีย่ มและไม้กระดาน ส่งไปขายต่างประเทศเป็นสินค้า
เกิดขึน้ ทางนัน้ ก่อน ส่วนป่าไม้สกั ในเมืองไทยมีมากแต่ใน
มณฑลพายัพลงมาจนถึงแขวงเมืองตาก เมืองก�ำแพงเพชร
และเมืองอุทัยธานี เดิมชาวเมืองตัดแต่ไม้สักใน ๓ เมือง
นัน้ ลงมาขายในกรุงเทพฯ แต่มกั เป็นไม้ขนาดย่อม มักเอา
มาใช้ปักเป็นหลักส�ำหรับผูกแพที่คนอยู่ในแม่น�้ำ จึงเรียก
กันว่า “เสาหลักแพ” เป็นพื้น ที่เป็นซุงขนาดใหญ่ยังมี
น้อยถึงกระนัน้ ในรัชกาลที่ ๔ เมือ่ ท�ำหนังสือสัญญาค้าขาย
กับต่างประเทศ ก็มีฝรั่งเข้ามาตั้งโรงเลื่อยจักรขึ้นใน
กรุงเทพฯ หมายจะเอาไม้สักเมืองไทยเลื่อยส่งไปขาย
ต่างประเทศ จึงเริ่มเกิดสินค้าไม้สักเมืองไทยส่งไปขาย
ต่างประเทศมาแต่รัชกาลที่ ๔ การท�ำป่าไม้สักก็เจริญ
ยิ่งขึ้นเป็นล�ำดับมาทั้งในเมืองไทยและเมืองมอญ
ถึงรัชกาลที่ ๕ พวกท�ำป่าไม้ในแดนมอญอยาก
จะตัดไม้สักต่อเข้ามาในแดนเมืองเชียงใหม่ทางลุ่มแม่น�้ำ
สาละวิน จึงข้ามมาคิดอ่านกับพวกพ่อค้าพม่าทีฝ่ ากตัวอยู่
กับพระเจ้าเชียงใหม่ขออนุญาตตัดไม้สกั โดยจะยอมให้เงิน
“ค่าตอ” ทุกต้นสักที่ตัดลงในเวลานั้นพระเจ้าเชียงใหม่
ยังมีอ�ำนาจสิทธิ์ขาดในบ้านเมืองอย่างประเทศราชแต่
โบราณ เห็นแก่ผลประโยชน์ทจี่ ะได้จากป่าไม้กอ็ นุญาตให้
พวกพม่าท�ำป่าไม้ทางแม่น�้ำสาละวินหลายแห่ง ด้วย
ส�ำคัญว่าจะบังคับบัญชาได้เหมือนอย่างเคยบังคับบัญชา
พวกพม่าที่มาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ แต่พวกท�ำป่าไม้ต้อง
กู้เงินเขามาท�ำเป็นทุนการท�ำหมายแต่จะหาก�ำไรบางคน
ไม่ยอมท�ำตามบังคับบัญชาของพระเจ้าเชียงใหม่ในเมื่อ
เห็นว่าจะเสือ่ มเสียประโยชน์ของตน พระเจ้าเชียงใหม่ให้
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ลงอาญา เช่นห้ามมิให้ตัดไม้เป็นต้น พม่าพวกท�ำป่านั้น
ไปได้ค�ำแนะน�ำของพวกเนติบัณฑิตในเมืองพม่าเข้ามา
ร้องทุกข์ต่อกงสุลอังกฤษ กรุงเทพฯ กงสุลก็อุดหนุน
รับธุระให้รอ้ งขอต่อรัฐบาลให้เรียกค่าสินไหมจากพระเจ้า
เชียงใหม่ให้แก่ตน
ในชั้ น แรกมี ก ารฟ้ อ งร้ อ งน้ อ ยเรื่ อ ง โปรดให้
เจ้าพระยารัตนาธิเบศ (พุ่ม) เมื่อยังเป็นพระยาเทพอรชุน
เป็นข้าหลวงขึน้ ไปอยูท่ เี่ มืองเชียงใหม่ ก็วา่ กล่าวเปรียบเทียบ
ให้เสร็จไปได้แต่ทางเมืองเชียงใหม่ยังให้อนุญาตป่าไม้
อยู่ไม่หยุด ถ้อยความเรื่องป่าไม้ก็กลับมีมากขึ้น และ
เจือไปเป็นการเมือง ด้วยกงสุลเข้ามาเกีย่ วข้องอุดหนุนคน
ในบังคับอังกฤษ พวกนั้นก็เลยได้ใจจนรัฐบาลไทยกับ
อังกฤษต้องท�ำหนังสือสัญญากันให้ตั้งศาลต่างประเทศ
และมีทั้งข้าหลวงและไวส์กงสุลอังกฤษประจ�ำอยู่ที่เมือง
เชียงใหม่ส่วนการตั้งท�ำป่าไม้สักในเมืองไทยถึงรัชกาล
ที่ ๕ ก็ มี บ ริ ษั ท ฝรั่ ง เข้ า มาตั้ ง ค้ า ไม้ สั ก ขึ้ น หลายห้ า ง
พวกบริษัทขึ้นไปขอท�ำป่าไม้ในมณฑลพายัพเอาลงมา
เลื่ อ ยขายในกรุ ง เทพฯ ก็ มั ก เกิ ด ถ้ อ ยความที่ รั ฐ บาล
ต้องโต้เถียงกับกงสุล เกิดความร�ำคาญขึ้นอีกทางหนึ่ง
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงปรึ ก ษากั บ เจ้ า พระยาอภั ย ราชา
(โรลังยัคมินส์) เห็นว่าถ้าตั้งกรมป่าไม้ให้มีขึ้นในเมืองไทย
ส�ำหรับควบคุมการป่าไม้ตามแบบอย่างที่รัฐบาลอังกฤษ
จัดในเมืองพม่า และชัน้ แรกขอยืมผูเ้ ชีย่ วชาญจากรัฐบาล
อังกฤษที่เมืองพม่ามาเป็นครูฝึกไทยที่จะเป็นพนักงาน
ป่าไม้ตอ่ ไปจะเป็นประโยชน์หลายอย่าง เพราะมีกรมป่าไม้
ขึ้นแล้ว พวกท�ำป่าไม้ก็จะไปติดต่อขอความสงเคราะห์
ของกรมป่าไม้ได้เหมือนแบบอย่างอังกฤษ ที่เมืองพม่า
ไม่ตอ้ งพึง่ กงสุล ก็จะพรากการอันเนือ่ งด้วยป่าไม้ออกจาก
การเมืองได้ และจะเป็นคุณต่อไปถึงการสงวนป่าไม้สัก
ในเมืองไทย ทั้งอาจจะได้ผลประโยชน์ของรัฐบาลจาก
ป่าไม้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วย พระเจ้าอยู่หัวจึงด�ำรัสสั่ง
ให้ข้าพเจ้าจัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้นในกระทรวงมหาดไทย

เมื่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นแล้วก็ตัดความร�ำคาญได้สมพระราช
ประสงค์ เพราะลักษณะการที่คนในบังคับต่างประเทศ
ร้องทุกข์หรือจะขอร้องอันใดจากรัฐบาลไทย แต่ก่อนมา
เคยขอให้ ก งสุ ล ว่ า กล่ า วกั บ รั ฐ บาล กงสุ ล มี จ ดหมาย
ส่งค�ำร้องขอมายังกระทรวงการต่างประเทศ ถ้าแลการนัน้
เกี่ยวด้วยกระทรวงใด กระทรวงการต่างประเทศก็มี
จดหมายถามไปยังกระทรวงนั้น เจ้ากระทรวงว่ากระไร
ก็เขียนจดหมายตอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศๆ
จึ ง มี จ ดหมายตอบไปยั ง กงสุ ล จะพู ด กั น แต่ ล ะครั้ ง
ตั้งหลายวันจึงจะแล้ว เมื่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นแล้ว ถ้าพวก
ท�ำป่าไม้เป็นคนในบังคับต่างประเทศขอร้องมาทางกงสุล
ข้าพเจ้าก็ท�ำตามแบบเดิมซึ่งมีจดหมายถึงกันหลายทอด
ดังว่ามาแล้ว ถ้าพวกท�ำป่าไม้มาร้องขอต่อพวกท�ำป่าไม้
เอง จะเป็นคนในบังคับต่างประเทศหรือในบังคับไทย
ข้าพเจ้าก็ให้กรมป่าไม้สงเคราะห์เสมอหน้ากัน ในไม่ช้า
เท่ า ใดพวกชาวต่ า งประเทศก็ เ ลิ ก ร้ อ งขอทางกงสุ ล
สมัครมาว่ากล่าวตรงต่อกรมป่าไม้หมด กงสุลจะว่าก็ไม่ได้
ด้วยพวกท�ำป่าไม้อ้างว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง
ท�ำแต่การค้าขายอย่างไรสะดวกแก่กิจธุระของเขา เขาก็
ท�ำอย่างนั้นการส่วนสงวนป่าไม้และเพิ่มผลประโยชน์
แก่แผ่นดินก็ได้ดังพระราชประสงค์ทั้ง ๒ อย่างจึงมี
กรมป่าไม้สืบมา
กรมแร่นั้น ชื่อหลวงขนานว่า “กรมราชโลหกิจ
ภูมพิ ทิ ยา” แต่เรียกกันโดยย่อตามสะดวกปากว่า “กรมแร่”
เป็นกรมตัง้ ขึน้ ในกระทรวงเกษตราธิการ แต่กอ่ นข้าพเจ้า
เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เหตุที่จะตั้งกรมแร่
เกิดด้วยฝรั่งชาวอิตาลีคนหนึ่งชื่อ ลุชาตี ได้รับสัมปทาน
บัตรท�ำบ่อแร่ทองค�ำทีบ่ างตะพาน ฝรัง่ คนนัน้ ไปหาคนเข้า
ทุนในยุโรป เที่ยวโฆษณาว่าในเมืองไทยมีบ่อแร่ทองค�ำ
เนื้อดีมาก ข่าวแพร่หลายก็มีฝรั่งต่างชาติพากันตื่นมาขอ
สัมปทานจะท�ำบ่อทองที่แห่งอื่นๆ ในเมืองไทยยังไม่มี
กฎหมายและผู้ช�ำนาญที่จะเป็นพนักงานในการท�ำแร่ จึง

โปรดให้หาฝรั่งซึ่งเชี่ยวชาญการแร่มาเป็นครู ตั้งกรมแร่
ขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ แต่พวก
กรมแร่ไม่รขู้ นบธรรมเนียมในบ้านเมืองไปท�ำการงานตาม
หัวเมืองมักไม่ปรองดองกับเจ้าเมืองกรมการ ถึงสมัยเมื่อ
ข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย จึงโปรดให้โอน
กรมแร่ จ ากกระทรวงเกษตราธิ ก ารมาเป็ น กรมขึ้ น
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ปรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
หัวเมืองให้เรียบร้อย ครัน้ ถึงปลายรัชกาลที่ ๕ เมือ่ ทรงตัง้
เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ เป็นเสนาบดี ก็โอนกลับคืนไป
กระทรวงเกษตรฯ ตามเดิมกรมแร่จึงมาขึ้นกระทรวง
มหาดไทยอยู่เพียงชั่วคราว
ตัวศาลาลูกขุนในฝ่ายซ้าย ซึ่งเป็นส�ำนักงาน
กระทรวงมหาดไทย ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
เพราะเมื่อจัดห้องที่ท�ำงานเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วที่ก็
ไม่พอ เมือ่ ข้าพเจ้ากลับจากตรวจหัวเมืองพูดกับกระทรวง
กลาโหมตกลงกันแล้ว จึงไปบอกกระทรวงวังว่า กระทรวง
กลาโหมยอมให้ห้องกลางในศาลาลูกขุนแก่กระทรวง
มหาดไทย เพราะฉะนั้น ขอให้ย้ายคลังวรอาสน์ไปเสียที่อื่น
ก็ ไ ด้ ห ้ อ งกลางมาใช้ เ ป็ น ห้ อ งที่ ป ระชุ ม และส� ำ หรั บ
ท�ำการพิธแี ละโดยปรกติใช้เป็นห้องรับแขกด้วย ต่อมาอีก
ปีหนึ่งเมื่อกระทรวงกลาโหมบัญชาแต่ราชการทหารย้าย
ส�ำนักงานออกไปอยูท่ ตี่ กึ กระทรวงกลาโหมเดีย๋ วนี้ ศาลา
ลูกขุนในทางฝ่ายขวาก็ตกมาเป็นส�ำนักงานกระทรวง

สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
เสด็จตรวจราชการมณฑลอุดร พ.ศ. ๒๔๔๙
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มหาดไทย รวมอยูใ่ นกระทรวงเดียวหมดทัง้ หมู่ ถึงกระนัน้
ที่ ก็ ไ ม่ พ อกั บ กรมขึ้ น จึ ง ให้ ม าท� ำ งานร่ ว มส� ำ นั ก กั บ
กระทรวงมหาดไทยแต่ ก รมสรรพากรนอกกรมเดี ย ว
นอกจากนั้น กรมต�ำรวจภูธรกับกรมป่าไม้ต้องให้หาที่ตั้ง
ส�ำนักงานขึ้นใหม่ ส่วนกรมแร่คงท�ำงานอยู่ที่ส�ำนักงาน
เดิมในกระทรวงเกษตรฯ
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชด�ำริตั้งแต่เริ่มทรง
ปรารภจะจัดการปกครองพระราชอาณาเขตให้มั่นคง
เห็นว่าทีห่ วั เมืองแยกกันขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยบ้าง
ในกระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมท่า (เมือ่ ก่อนเปลีย่ นชือ่
เป็นกระทรวงการต่างประเทศ) บ้าง บังคับบัญชาหัวเมือง
ถึง ๓ กระทรวง ยากที่จะจัดการปกครองให้เป็นระเบียบ
แบบแผนเรียบร้อยเหมือนกันได้ทวั่ ทัง้ พระราชอาณาจักร
ทรงพระราชด�ำริเห็นว่าควรจะรวมการบังคับบัญชาหัวเมือง
ทัง้ ปวง ให้ขนึ้ อยูแ่ ต่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว
และรวมหัวเมืองเข้าเป็นมณฑล มีผปู้ กครองมณฑลขึน้ ต่อ
กระทรวงมหาดไทยอี ก ชั้ น หนึ่ ง จึ ง จะจั ด การปกครอง
ได้สะดวก แต่ยังทรงหาตัวคนทีจ่ ะเป็นเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทยให้จัดการตามพระราชประสงค์ไม่ได้ จึงรอมา
ดังเล่าแล้วข้างต้นนิทานเรือ่ งนี้ ถึงกระนัน้ ก็ได้โปรดให้เริม่
รวมหัวเมืองเข้าเป็นมณฑล มีข้าหลวงใหญ่อยู่ประจ�ำ
หลายมณฑล เมื่ อ ทรงแต่ ง ตั้ ง ข้ า พเจ้ า เป็ น เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยหั ว เมื อ งขึ้ น กระทรวงมหาดไทย
มี “มณฑลลาวเฉียง” ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “มณฑลพายัพ” เจ้าพระยารัตนาธิเบศ (พุ่ม ศรีไชยันต์) เมื่อยัง
เป็นเจ้าพระยาพลเทพ ว่าทีส่ มุหกลาโหมเป็นข้าหลวงใหญ่
อยูท่ เี่ มืองเชียงใหม่มณฑลหนึง่ “มณฑลลาวพวน” ซึง่ ภายหลัง
เปลีย่ นชือ่ เป็น “มณฑลอุดร” กรมหลวงประจักษ์ศลิ ปาคม
เมื่อยังเป็นกรมหมื่น และเป็นเสนาบดีกระทรวงวัง เป็น
ข้าหลวงใหญ่อยู่ ณ เมืองหนองคายมณฑลหนึ่ง “มณฑล
ลาวกาว” ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “มณฑลอีสาน”
กรมหลวงพิชติ ปรีชากรเป็นข้าหลวงใหญ่ อยู่ ณ เมืองนคร
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จัมปาศักดิม์ ณฑลหนึง่ “มณฑลลาวกลาง” คือเหล่าหัวเมือง
ซึง่ ยังถือกันมาจนสมัยนัน้ ว่า เป็นเมืองลาว อันอยูใ่ นระหว่าง
เมืองนครราชสีมากับแดนมณฑลลาวพวน และลาวกาว
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อยังเป็นกรมหมื่นเป็น
ข้าหลวงใหญ่อยู่ ณ เมืองนครราชสีมามณฑลหนึ่ง ขึ้นอยู่
ในกระทรวงมหาดไทยทั้ง ๕ มณฑล หัวเมืองซึ่งอยู่ใน
กระทรวงกลาโหมก็ได้รวมหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก
เข้าเป็นอย่างมณฑล เพือ่ การเก็บผลประโยชน์แผ่นดินอีก
มณฑลหนึง่ เวลาเมือ่ ข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
พระยาทิพโกษา (โต โชติกเสถียร) เป็นข้าหลวงใหญ่อยู่ที่
เมืองภูเก็ต และขึน้ อยูใ่ นกระทรวงกลาโหม แต่ขา้ หลวงใหญ่
ที่ ป ระจ� ำ มณฑลชั้ น นั้ น มี ห น้ า ที่ ใ นการรั ก ษาพระราช
อาณาเขตเป็นส�ำคัญ ไม่ได้โปรดให้จัดระเบียบแบบแผน
การปกครองภายในบ้านเมืองด้วย เพราะฉะนั้น มีพระราช
ประสงค์ จ ะเริ่ ม จั ด หั ว เมื อ งชั้ น ในก่ อ น แล้ ว จึ ง ขยาย
แบบแผนให้เป็นอย่างเดียวกัน ให้แพร่หลายออกไปจนถึง
ตลอดชายพระราชอาณาเขต แม้เมื่อทรงตั้งข้าพเจ้าเป็น
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแล้ว ก็ยงั ไม่โปรดให้โอนหัวเมือง
ที่ขึ้นกลาโหม กรมท่ามารวมอยู่ในกระทรวงมหาดไทย
แต่กระทรวงเดียวอยู่ถึง ๓ ปี คงเป็นเพราะจะรอให้แน่
พระราชหฤทัยเสียก่อนว่า ข้าพเจ้าจะจัดการส� ำเร็จได้
ดั ง พระราชประสงค์ จึ ง จะให้ บั ง คั บ บั ญ ชาหั ว เมื อ ง
ทั่วทั้งพระราชอาณาเขต
ส่วนตัวข้าพเจ้าเองเมื่อไปตรวจหัวเมืองครั้งแรก
ดังเล่ามาแล้วในภาคต้น ไปเห็นความขัดข้องขึ้นก่อน
อย่ า งอื่ น ด้ ว ยหั ว เมื อ งมี ม าก แม้ แ ต่ หั ว เมื อ งชั้ น ใน
ก็หลายสิบเมือง ทางคมนาคมกับกรุงเทพฯ จะไปมาถึงกัน
ก็ยังช้า ยกตัวอย่างดังจะไปเมืองพิษณุโลกต้องเดินทาง
กว่า ๑๐ วัน จึงจะถึงหัวเมืองก็อยู่หลายทิศหลายทาง
จะจัดการอันใดพ้นวิสยั ทีเ่ สนาบดีจะออกไปจัดหรือตรวจ
การงานได้เอง ได้แต่มีท้องตราสั่งข้อบังคับและแบบแผน
ส่งออกไปในแผ่นกระดาษให้เจ้าเมืองจัดการ ก็เจ้าเมืองมี

หลายสิบคนด้วยกัน จะเข้าใจค�ำสั่งต่างกันอย่างไร และ
ใครจะท�ำการซึง่ สัง่ ไปนัน้ อย่างไร เสนาบดีอยูใ่ นกรุงเทพฯ
ก็ยากทีจ่ ะรูเ้ ห็นวิธสี งั่ รายเมืองอย่างนัน้ การงานคงไม่สำ� เร็จ
ได้ดังประสงค์ จึงคิดจะแก้ความขัดข้องก่อน คิดไปก็ยัง
เห็ น ทางแก้ ต รงกั บ โครงการซึ่ ง พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ ท รง
พระราชด�ำริ คือที่รวมหัวเมืองเข้าเป็นแบบมณฑลนั้น
เห็นว่าเป็นหัวเมืองชั้นในก็ควรรวมเข้าเป็นมณฑลละ ๕
เมืองหรือ ๖ เมือง เอาขนาดท้องที่ๆ ผู้บัญชาการมณฑล
อาจจะจัดการและตรวจตราได้เองตลอดอาณาเขตเป็น
ประมาณ และให้มีเจ้านายหรือข้าราชการผู้ใหญ่อัน
ชั้นยศอยู่ในระหว่างเสนาบดีกับเจ้าเมืองไปอยู่ประจ�ำ
บัญชาการมณฑลละคนเป็นพนักงานจัดการต่างๆ ใน
อาณาเขตของตนตามค�ำสั่งของเสนาบดี ทั้งเป็นหูเป็นตา
และเป็นที่ปรึกษาหารือของเสนาบดีด้วย ถ้าว่าโดยย่อ
ก็คอื แยกหน้าทีจ่ ดั การต่างๆ ตามหัวเมืองไปให้ผบู้ ญ
ั ชาการ
มณฑลเป็นผูท้ ำ� เสนาบดีเป็นผูค้ ดิ แบบแผนและตรวจการ
ทีท่ ำ� นัน้ ประกอบกัน จึงจะจัดการปกครองหัวเมืองให้ดไี ด้
ดังพระราชประสงค์ ข้าพเจ้าคิดเห็นเรื่องนี้เป็นข้อแรก
ในเวลาเมื่อไปตรวจราชการหัวเมือง
ยังมีอกี ข้อหนึง่ ซึง่ ข้าพเจ้าคิดเห็นแต่ขอ้ แรกว่าจะ
เป็นความล�ำบากอย่างใหญ่หลวง คือ ที่จะไม่มีเงินพอใช้
ในการจัดหัวเมือง ข้อนี้ใครๆ ก็เห็นว่าจะต้องเลิกวิธี
ปกครองอย่าง “กินเมือง” ดังเช่นพรรณนาไว้ในภาคต้น
จะต้องห้ามมิให้เจ้าเมืองกรมการหากินในหน้าที่ราชการ
และต่อไปจะต้องใช้แต่ผซู้ งึ่ ทรงคุณวุฒสิ มกับต�ำแหน่งเป็น
เจ้าเมืองกรมการ ซึง่ โดยมากภูมลิ ำ� เนาเดิมอยูต่ า่ งถิน่ เช่น
เป็นชาวกรุงเทพฯ เป็นต้น เพราะเหตุทงั้ ๒ อย่างนี้ รัฐบาล
จ�ำจะต้องให้เงินเดือนข้าราชการหัวเมืองให้พอเลี้ยงชีพ
มิ ฉ ะนั้ น ก็ ไ ม่ มี ใ ครเป็ น เจ้ า เมื อ งกรมการใช่ แ ต่ เ ท่ า นั้ น
ยังสถานทีว่ า่ ราชการเมืองก็ดี บ้านเรือนทีอ่ ยูข่ องเจ้าเมือง
กรมการก็ดี ล้วนเป็นสมบัตสิ ว่ นตัวเจ้าเมืองกรมการทัง้ นัน้
ดังกล่าวมาแล้ว ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจ่ายเงินหลวงเพิม่ ขึน้

มี ต ่ อ ออกไปจนถึ ง ค่ า สร้ า งศาลารั ฐ บาลและสถานที่
ท�ำราชการอย่างอื่นขึ้นใหม่ ทั้งสร้างเรือนให้ข้าราชการ
ผู้ไปจากต่างถิ่นอยู่อาศัยให้พอกัน ถ้าจะว่าต้องสร้าง
เมืองใหม่หมดทุกเมืองก็ไม่ผิดกับความจริง ซึ่งเพิ่งเห็น
ในปัจจุบนั นี้ แต่ในสมัยนัน้ ปรารภเพียงแต่จำ� เป็นในชัน้ นัน้
ก็จะเป็นจ�ำนวนเงินมิใช่น้อย น่ากลัวการที่จัดจะติดขัด
เพราะไม่ได้เงินพอใช้ด้วยอีกอย่างหนึ่ง
ข้าพเจ้ากลับลงมาถึงกรุงเทพฯ ถวายรายงานและ
กราบทูลความคิดเห็นดังกล่าวมาแล้ว พระเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชด�ำริเห็นชอบด้วย พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รวมหัวเมืองเป็นมณฑลดังข้าพเจ้าคิดและให้
ข้าพเจ้าพิจารณาดูเห็นใครควรจะเป็นผูบ้ ญ
ั ชาการมณฑล
ไหนก็ให้กราบบังคมทูล ส่วนเรื่องเงินที่จะต้องใช้นั้น
จะทรงสั่งกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เวลานั้นยังไม่ได้
รับกรม แต่เป็นต�ำแหน่งรองอธิบดีบัญชาการกระทรวง
พระคลังฯ ให้ปรึกษาหาทางทีจ่ ะแก้ไขความล�ำบากด้วยกัน
กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับสั่งเช่นนั้นแล้วก็มาคิดการ
ที่จะจัดตั้งมณฑลก่อน เห็นว่าควรเอาล�ำน�้ำอันเป็นทาง
คมนาคมเป็นหลักอาณาเขตมณฑล จึงก�ำหนดหัวเมือง
ข้างตอนใต้คือ กรุงศรีอยุธยา ๑ เมืองลพบุรี ๑ เมือง
สระบุรี ๑ เมืองอ่างทอง ๑ เมืองสิงห์บุรี ๑ เมืองอินทบุรี
๑ รวม ๗ เมือง เป็นมณฑลหนึ่งตั้งที่ว่าการมณฑล ณ
พระนครศรีอยุธยา เรียกว่า “มณฑลกรุงเก่า” (ตามชื่อที่
เรียกกันในเวลานั้น จนรัชกาลที่ ๖ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น
มณฑลอยุธยา)
รวมหัวเมืองทางล�ำแม่น�้ำบางปะกง คือ เมือง
ปราจีนบุรี ๑ เมืองนครนายก ๑ เมืองพนมสารคาม ๑
เมืองฉะเชิงเทรา ๑ รวม ๔ เมือง เป็นเมืองมณฑล ๑
เรี ย กว่ า “มณฑลปราจี น ” ที่ ตั้ ง ว่ า การมณฑล ณ
เมื อ งปราจี น (ต่ อ เมื่ อ โอนหั ว เมื อ งในกรมท่ า มาขึ้ น
กระทรวงมหาดไทย จึงย้ายที่ว่าการมณฑลลงมาตั้งที่
เมืองฉะเชิงเทราเพราะขยายอาณาเขตมณฑลต่อลงไป
๑๒๐ ปี
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35

สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการ

ทางชายทะเลรวมเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรีและเมือง
บางละมุงเพิ่มให้อีก ๑ เมือง รวมเป็น ๗ เมืองด้วยกัน)
แต่คงเรียกชื่อว่ามณฑลปราจีนอยู่ตามเดิม
รวมหัวเมืองทางแม่น�้ำเจ้าพระยาตอนเหนือขึ้น
ไปจนถึงแม่น�้ำปิง คือเมืองชัยนาท ๑ เมืองสรรค์บุรี ๑
เมืองมโนรมย์ ๑ เมืองอุทัยธานี ๑ เมืองพยุหคีรี ๑ เมือง
ก�ำแพงเพชร ๑ เมืองตาก ๑ รวม ๘ เมืองเป็นมณฑล ๑
ตั้งที่ว่าการมณฑล ณ เมืองนครสวรรค์ เรียกว่า “มณฑล
นครสวรรค์”
รวมหัวเมืองเหนือทางแม่น�้ำน่านและแม่น�้ำยม
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
แม้เพียง ๔ มณฑลเท่านัน้ ก็ตงั้ ได้ใน พ.ศ. ๒๔๓๕
แต่ ๒ มณฑล เพราะหาตัวคนซึ่งจะเป็นผู้บัญชาการ
มณฑลให้เหมาะแก่ต�ำแหน่งได้ยาก ด้วยจะต้องเลือกหา
ในข้าราชการชัน้ บรรดาศักดิส์ งู ทีม่ ปี ญ
ั ญาสามารถอาจจะ
ท�ำการได้ดังประสงค์และเป็นผู้ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรง
รังเกียจประกอบกันทุกสถานในชั้นแรกข้าพเจ้า เห็นแต่
๒ คน คือ เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร)
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เวลานั้นยังเป็นพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิชัย ซึ่งข้าพเจ้าได้วิสาสะเมื่อขึ้นไปตรวจหัวเมือง
เห็นลาดเลาเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถแต่ครั้งนั้นคนหนึ่ง
กับนายพลตรี พระยาฤทธิรงค์รณเฉท (สุข ชูโต) ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้เคยวิสาสะเห็นคุณวุฒิมาแต่เป็นนายทหาร
มหาดเล็กด้วยกันอีกคน ๑ ทูลเสนอพระเจ้าอยูห่ วั ก็โปรด
จึงทรงตั้งพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร เป็นผู้บัญชาการ
มณฑลพิ ษ ณุ โ ลก ให้ พ ระยาฤทธิ ร งค์ ร ณเฉท เป็ น ผู ้
บั ญ ชาการมณฑลปราจี น และขนานนามต� ำ แหน่ ง
ผูบ้ ญ
ั ชาการมณฑล ให้เรียกว่า “ข้าหลวงเทศาภิบาล” ให้
ผิดกับค�ำ “ข้าหลวง” ซึง่ ท�ำการชัว่ คราวและให้เรียกได้ทงั้
เจ้านายและขุนนางผู้เป็นต�ำแหน่งนั้น (ถึงรัชกาลที่ ๖ จึง
เปลี่ยนเป็น “สมุหเทศาภิบาล”) พอตั้งมณฑลได้ไม่ช้าถึง
ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ไทยก็เกิดวิวาทกับฝรั่งเศส
เทศาภิ บ าลมณฑลปราจี น จั ด ส่ ง ก� ำ ลั ง และเครื่ อ ง
ยุทธภัณฑ์ไปยังมณฑลชายแดนทางตะวันออกแข็งแรง
รวดเร็วกว่าคนทั้งหลายคาด ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์
ของการตัง้ มณฑลถึงออกปากชมกันเป็นครัง้ แรก แต่ในปีนนั้
ยุ่งอยู่ด้วยเรื่องฝรั่งเศสไม่สามารถจัดการอื่นตามหัวเมือง
จนถึงปลาย พ.ศ. ๒๔๓๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์เมื่อยังไม่ได้
รับกรม เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า และให้
พระยาดัสกรปลาศ (อยู่) ซึ่งเคยเป็นข้าหลวงใหญ่อยู่ ณ
เมื อ งหลวงพระบาง เป็ นข้ า หลวงเทศาภิ บาลมณฑล
นครสวรรค์ แต่พระยาดัสกรฯ อยูใ่ นต�ำแหน่งไม่ชา้ รูส้ กึ ตัว
ว่าเคยแต่รับราชการทหารมาแต่ก่อน จะไม่สามารถ
รั บ ราชการในต� ำ แหน่ ง ส� ำ คั ญ ฝ่ า ยพลเรื อ นให้ ดี ไ ด้
กราบทู ล ขอเวนคื น ต� ำ แหน่ ง ข้ า หลวงเทศาภิ บ าลโดย
ความซื่อ จึงทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้เป็นราชองครักษ์
ประจ�ำพระองค์ และทรงตัง้ พระยาไกรเพชรรัตนสงคราม
(แฉ่ บุนนาค) เมือ่ ยังเป็นพระยาราชพงศานุรกั ษ์ ผูว้ า่ ราชการ
เมืองสมุทรสงคราม เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล

นครสวรรค์ และต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๓๖ นัน้ เมือ่ กรมหลวง
สรรพสิทธิประสงค์เลื่อนเป็นข้าหลวงใหญ่มณฑลอีสาน
แล้ ว โปรดให้ ร วมเมื อ งนครราชสี ม า เมื อ งบุ รี รั ม ย์
เมืองนางรอง เมืองชัยภูมิรวม ๔ เมืองเข้าเป็นมณฑล
เทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง ตั้งที่ว่าการมณฑล ณ เมือง
นครราชสีมา เรียกชื่อว่า “มณฑลนครราชสีมา” และ
ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้พระยาสิงหเสนี (สะอาด สิงหเสนี)
เมือ่ ยังเป็นพระยาประสิทธิศลั การ เป็นข้าหลวงเทศาภิบาล
บัญชาการมณฑลนัน้ ถึง พ.ศ. ๒๔๓๖ จึงมีมณฑลหัวเมือง
ชั้นในขึ้นเป็น ๕ มณฑลด้วยกัน
เรื่ อ งเงิ น ซึ่ ง โปรดให้ ข ้ า พเจ้ า ปรึ ก ษากั บ กรม
พระนราฯ นัน้ ข้าพเจ้าเคยทูลท่านตัง้ แต่แรกเป็นเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยว่า จัดหัวเมืองจะต้องใช้เงินมาก ถ้า
กระทรวงพระคลังฯ ไม่ให้เงินพอแก่การก็จัดไม่ส�ำเร็จ
ท่านตรัสว่าได้ทรงคิดคาดอยู่แล้วแต่เงินรายได้แผ่นดิน
ยังน้อยนัก ถ้ารายได้ไม่มีเพิ่มขึ้นก็ยากที่จะจ่ายเงินให้
พอแก่การกระทรวงมหาดไทยได้ เพราะฉะนัน้ เมือ่ ข้าพเจ้า
จัดการปกครองหัวเมือง ขอให้คดิ บ�ำรุงผลประโยชน์แผ่นดิน
ไปด้วยกัน ถ้าสามารถท�ำให้เงินรายได้เพิ่มขึ้นเท่าใด
จะจ่ายให้กระทรวงมหาดไทยใช้มากกว่ากระทรวงอื่นๆ
ข้าพเจ้าก็รับจะช่วยคิดหาผลประโยชน์แผ่นดินด้วยตาม
พระประสงค์ ครัน้ เมือ่ ข้าพเจ้าจะขึน้ ไปตรวจหัวเมืองเหนือ
กรมพระนราฯ ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า ตามหัวเมืองเหล่านั้น
เงินส่วยค้างอยู่มาก ถ้าข้าพเจ้าช่วยเร่งเอาเงินส่วยลงมา
ได้บ้างก็จะดี ข้าพเจ้าได้ฟังตรัสออกล�ำบากใจ ด้วยขึ้นไป
ครั้งนั้นข้าพเจ้าประสงค์แต่จะไปปรึกษาหาความรู้ไม่ได้
คิดว่าจะไปจัดการอันใด อีกประการหนึง่ ตัวข้าพเจ้าจะไป
ตรวจหัวเมืองในต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็น
ครั้งแรก เหมือนอย่างว่า “ประเดิมโรง” ชาวหัวเมืองยัง
ไม่รู้จักอยู่โดยมาก ตั้งแต่เจ้าเมืองกรมการตลอดจน
ราษฎร พลเรือนคงพากันคอยดูว่านิสัยใจคอของข้าพเจ้า
จะเป็นอย่างไรก็ธรรมดาของการเร่งเงินนั้น ย่อมต้องเอา

ตัวพวกลูกหนี้มาบังคับเรียกเอาเงิน บางทีก็ถึงต้องกักขัง
ควบคุม คงต้องท�ำให้คนเดือดร้อนมากบ้างน้อยบ้าง ทุกเมือง
ที่ข้าพเจ้าไป คนทั้งหลายก็จะเลยเข้าใจว่า ข้าพเจ้าดุร้าย
ไม่มีความเมตตากรุณาถึงจะได้เงินก็เสียความเลื่อมใส
พาให้ลำ� บากแก่การในภายหน้า แต่จะไม่รบั ช่วยกระทรวง
พระคลังฯ ตามพระประสงค์ของกรมพระนราฯ ก็ไม่สมกับ
ทีไ่ ด้ทลู ท่านไว้แต่แรก กระทรวงพระคลังฯ จะเลยไม่เชือ่ ถือ
ข้าพเจ้าทูลให้ทรงทราบความล�ำบากใจ แต่จะตริตรอง
หาทางแก้ไขดูก่อน แล้วจึงจะมาปรึกษาพระวรพุฒิโภคัย
เจ้ากรมเงินส่วยซึ่งได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาเมื่อข้าพเจ้าไป
อยูก่ ระทรวงมหาดไทยแล้ว เพราะเห็นว่าเป็นคนเก่าได้รบั
สัญญาบัตรเป็นพันพุฒอนุราชแต่ในรัชกาลที่ ๔ รูก้ ารงานมาก
พระยาวรพุฒิฯว่า ข้าราชการที่เป็นหนี้เงินส่วย อยู่ตาม
หัวเมืองนั้นเป็นคนมั่งมีก็มี เป็นคนจนก็มี ประเพณีที่
เร่งเรียกเงินส่วยบังคับเรียกเหมือนกันหมด ถ้าผ่อนผันให้
คนจนอย่างไรก็ต้องผ่อนผันให้คนมั่งมีอย่างเดียวกัน

สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการ
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ที่จริงลูกหนี้ที่มีเงินพอจะส่งได้มีอยู่ไม่น้อย ถ้าข้าพเจ้า
อยากได้เงินโดยไม่ตอ้ งเร่งรัดให้เดือดร้อนเห็นทางทีจ่ ะได้
อย่างนัน้ แต่เอาส่วนลดล่อ คือเปิดโอกาสให้แก่พวกเจ้าหมู่
นายกอง ว่ า ถ้ า ใครส่ ง เงิ น ช� ำ ระหนี้ ห ลวงได้ สิ้ น เชิ ง
จะลดจ�ำนวนเงินให้เท่านั้นส่วน กะส่วนให้เขาพอเป็น
ประโยชน์ก็เห็นจะมีคนขอช�ำระหนี้หลวงด้วยใจสมัคร
มากด้วยกัน พวกที่ไม่มีเงินจะส่งก็ไม่ต้องถูกเร่งรัดให้ได้
ความเดือดร้อน ข้าพเจ้าเห็นชอบด้วยและไปทูลถาม
กรมพระนราฯ ว่ากระทรวงพระคลังฯ จะให้ส่วนลด
แก่ลูกหนี้สักเท่าใด ท่านตรัสว่าเงินส่วยที่ค้างตัวหัวเมือง
ทับถมกันอยูเ่ สมอ เร่งรัดได้เงินปีเก่าเงินปีใหม่กค็ า้ งต่อไป
จ�ำนวนเงินค้างมีแต่เพิม่ ขึน้ ทุกปี ถ้าเจ้าหมูน่ ายกองล้มตาย
เงินที่ติดค้างก็เลยสูญ เงินส่วยมีมากแต่ในบัญชีทิ้งไว้
อย่างนัน้ ยิง่ นานตัวเงินก็ยงิ่ สูญมากขึน้ จึงอยากได้เป็นเงินสด
ถ้าข้าพเจ้าคิดอ่านให้มีผู้ส่งเงินล้างหนี้ได้เช่นว่า ลดให้
ครึง่ หนึง่ ก็ยอมจึงให้พระยาวรพุฒฯิ ขึน้ ไปกับข้าพเจ้าและ
เอาบั ญ ชี เ งิ น ส่ ว ยค้ า งขึ้ น ไปด้ ว ย ไปถึ ง เมื อ งไหนก็ ใ ห้
พระยาวรพุฒิฯ บอกแก่ลูกหนี้ในเมืองนั้นว่า เมื่อข้าพเจ้า
จะไปตรวจหัวเมืองครั้งนั้นกระทรวงพระคลังฯ ขอให้
ช่วยเร่งเรียกเงินส่วยที่ค้างอยู่ตามหัวเมือง ข้าพเจ้าขอให้
กระทรวงพระคลังฯ ผ่อนผันบ้าง อย่าให้ได้ความเดือดร้อน
กันนัก กระทรวงพระคลังฯ ให้อนุญาตว่า ถ้าลูกหนีค้ นใด
ช� ำ ระเงิ นหมดจ�ำนวนที่ค้างในเวลาข้าพเจ้ าขึ้ นไปนั้น
ข้าพเจ้าจะลดเงินให้ครึง่ หนึง่ ก็ได้ เป็นโอกาสพิเศษซึง่ ยาก
จะมีอีก ถ้าใครไม่อยากจะเป็นหนี้หลวง ก็ให้เอาเงิน
มาช�ำระเพื่อให้สิ้นเชิง ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้ายอมลดหนี้ให้
ครึง่ หนึง่ ตามอนุญาตของกระทรวงพระคลังฯ ก็มผี ลอย่าง
พระวรพุฒิฯ คาด ด้วยพวกลูกหนี้ที่มีเงินพากันสนใจจะ
ช�ำระหนีห้ ลวงให้สนิ้ เชิงด้วยเห็นแก่สว่ นลด บางคนตัวเงิน
มีไม่พอถึงไปเทีย่ วกูย้ มื เงินผูอ้ นื่ มาเพิม่ จ�ำนวนพอช�ำระหนี้
ก็มี ได้เงินสดกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท เวลานั้นยังไม่ใช้
ธนบัตร ได้เป็นเงินบาททั้งนั้น ข้าพเจ้าต้องให้หาเรือ
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ล�ำหนึ่งบรรทุกเงินลงมาถวาย กรมพระนราฯ ก็ทรงยินดี
เพราะฉะนั้น พระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้ท่านมาปรึกษา
กับข้าพเจ้าในเรื่องเงินที่จะจ่ายให้พอจัดการหัวเมือง
จึงไม่ล�ำบาก ท่านตรัสขอแต่ให้ข้าพเจ้าประหยัดเงินช่วย
กระทรวงพระคลังฯ บ้าง เป็นต้นว่าต�ำแหน่งข้าราชการ
ที่รับเงินเดือนขอให้ตั้งขึ้นแต่น้อยก่อน อัตราเงินเดือนก็
ขอให้ก�ำหนดเป็นอย่างต�่ำ แต่พอคนสมัครท�ำการได้อีก
ประการหนึง่ อย่าเพิง่ คิดก่อสร้างอะไรให้สนิ้ เปลืองมากนัก
สถานทีท่ ำ� การหรือทีพ่ กั อันจ�ำเป็นจะต้องมี ถ้าไม่มขี องเดิม
ขอให้ทำ� อย่างถูกๆ หรือเช่าเขาแต่พอใช้ชวั่ คราวก่อน เมือ่
จ�ำนวนเงินแผ่นดินรายได้มีมากขึ้น จึงค่อยขยายรายการ
เหล่านัน้ ให้กว้างขวางออกไป ถ้าวงการเป็นเช่นทีท่ า่ นตรัส
แล้ว จะหาเงินให้พอการ ข้าพเจ้าก็รบั จะท�ำตามพระประสงค์
และทูลว่าข้าพเจ้าคะเนดูว่า การที่จะจัดในชั้นแรกก็
เห็นจะไม่ต้องใช้เงินมากมายนัก ด้วยตั้งมณฑลขึ้นใหม่
เพียง ๔ มณฑล (เวลานั้นยังไม่ได้ตั้งมณฑลนครราชสีมา)
ในชัน้ แรกก็มคี นรับเงินเดือนแต่ในกองข้าหลวงเทศาภิบาล
ส�ำหรับบังคับการมณฑลซึ่งจะต้องตั้งขึ้นก่อนตั้งแล้วยัง
ต้องใช้เวลาพอทีข่ า้ หลวงเทศาภิบาลจะไปเทีย่ วตรวจให้รู้
การงานตามหัวเมืองในมณฑลของตนเสียก่อนด้วย ในปี
แรกเห็นจะต้องจ่ายเงินเดือนเพียงข้าหลวงเทศาภิบาล ๔
มณฑลต่อขึ้นนั้นไปซึ่งจะถึงจัดการปกครองเมืองเพิ่มคน
รับเงินเดือนต่อลงไปถึงเจ้าเมืองกรมการ ซึง่ เป็นพนักงาน
ปกครองเมืองและอ�ำเภอ แต่จัดการปกครองก็คงต้องจัด
ในเมืองหลวงของมณฑลที่ข้าหลวงเทศาภิบาล อยู่แต่
เมืองเดียวก่อนจะมีคนรับเงินเดือนเพิ่มจ�ำนวนขึ้นแต่ ๔
เมืองก่อน แล้วจึงขยายให้แพร่หลายต่อออกไป เพราะฉะนัน้
โดยการที่ ก� ำ หนดว่ า จะจั ด ก็ จ ะต้ อ งการเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น
เป็นระยะไป พอจะเข้ากับความสามารถของกระทรวง
พระคลังฯ ได้ เมือ่ ปรึกษาเข้าใจกันกับกระทรวงพระคลังฯ
แล้ว ข้าพเจ้าก็สิ้นวิตก ตั้งหน้าคิดจัดการหัวเมืองต่อไป

ความยากเมื่อแรกตั้งกระทรวงมหาดไทย
เมื่ อ แรกตั้ ง กระทรวงมหาดไทยสมเด็ จ เสนาบดี ข้ า พเจ้ า และ
พระมนตรีพจนกิจเข้ารับราชการชั้นต้น คือ เจ้าพระยาพระเสด็จฯ เรายัง
ไม่ทันตั้งตัว ผู้ที่รู้ภาษาฝรั่งก็มีแต่สมเด็จเสนาบดีและข้าพเจ้า และมีแต่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รู้จักหัวเมืองชายแดนด้วยไปยากล�ำบากท�ำแผนที่มาแล้ว
เมื่อตั้งกระทรวงขึ้น เราเป็นคนใหม่ไม่รู้จักคุ้นเคยใคร แม้จะมีข้าราชการ
เก่าๆ ที่โอนจากศาลาลูกขุนในฝ่ายซ้ายมาร่วมกันอยู่ก็จริง แต่โดยมาก
ท่านรู้จักแต่กรุงเทพฯ ไม่รู้จักเมืองที่ไกลออกไป ยิ่งเป็นเมืองชายแดนแล้ว
เป็นแต่ทราบชื่อไม่รู้ว่าอยู่ทิศไหนแน่ แม้แต่จะชี้ในแผนที่ก็ชี้ไม่ใคร่ถูก
อย่าไปนึกถึงเลยว่าท่านจะรู้ภาษาฝรั่งหรือเรื่องของฝรั่งที่มารบกวนเราอยู่
ชายแดนทั้งทางตะวันออกและตะวันตก ที่เราจะต้องพูดจาโต้เถียงกับเขา
ในเวลานั้น
พอเรานั่งท�ำงานได้ไม่ถึงปี ก็เกิดเรื่องกับฝรั่งเศส ทางลุ่มแม่น�้ำโขง
ใน ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) เวลานัน้ เรามีกองข้าหลวงไปตัง้ อยูท่ างลุม่ แม่นำ�้ โขง
คัดจากหนังสือ 100 ปี มหาดไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศิริวัฒนาการพิมพ์. 2535
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คือ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ทรง
ด�ำรงต�ำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ส�ำเร็จราชการอยู่ที่
บ้านเดื่อ หมากแห้ง คือเมืองอุดรธานีเดี๋ยวนี้เรียกว่า
ข้าหลวงลาวพวน พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชติ ปรีชากร
ทรงด�ำรงต�ำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ส�ำเร็จราชการ
ลาวกาว กับกองข้าหลวงอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี เรียกว่า
ข้าหลวงลาวกาว กองข้าหลวงลาวกาวอีกกองหนึง่ ประจ�ำ
เมืองนครจ�ำปาศักดิ์มีพระพิศณุเทพเป็นข้าหลวงอยู่แล้ว
ดั่งนี้ก็ดี แต่ล้วนเป็นข้าราชการที่เรียกได้ว่ายังไม่รู้จักกับ
มหาดไทยใหม่ในด้านความคิดและนโยบาย เราได้แต่มี
อะไรมาก็น�ำความกราบถวายบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ขอพระราชทานพระราชด�ำริ เมือ่ พระราชทาน
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กระแสมาอย่างไรเราก็จัดส่งไปและเมื่อมีสิ่งไรเกิดขึ้น ก็น�ำ
ความกราบบังคมทูลเรียนพระราชปฏิบัติอีก ในระยะนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเหน็ดเหนือ่ ยมาก จนถึง
กับต้องเสด็จมาประทับในกระทรวงมหาดไทย ทัง้ กลางวัน
และกลางคืนหลายวัน จนเหตุการณ์ค่อยสงบ
การคมนาคมที่ ก ระทรวงจะพู ด ติ ด ต่ อ กั บ
ข้าราชการหัวเมืองทางดินแดนลุม่ แม่นำ�้ โขงต้องไปทางบก
โดยม้า หรือเดินเท้าไม่มีเครื่องบิน รถไฟ ไปรษณีย์
โทรเลขโทรศัพท์แต่อย่างใด แต่เดชะบุญทีข่ า้ พเจ้าช�ำนาญ
การเดินทางมามากแล้ว และรู้จักข้าราชการและผู้คนใน
ดินแดนตอนนี้ช�่ำชองมาแต่เวลาไปท�ำแผนที่มาแล้ว จึง
สามารถวางการคมนาคมให้ได้ดีและเร็วที่สุดที่จะพึง
กระท�ำได้ โดยจัดเกณฑ์คนบ้าง ม้าเร็วบ้าง ส่งกันไปเป็น
ระยะทอดๆ ไป ดังเช่นอาจไปถึงจังหวัดหนองคาย และ
อุบลราชธานีได้ใน ๔ - ๕ วัน ซึ่งได้ผลในราชการดีมาก
พอพ้นเขตด้านเจรจากับฝรั่งเศสแล้วมาเกิดเรื่องฝรั่งเศส
ทางเมื อ งจั น ทบุ รี ยิ่ ง มี ธุ ร ะหน้ า ที่ ม หาดไทยเพิ่ ม และ
ยากขึ้นมาก เพราะพระยาวิชยาธิบดี (สวาสดิ บุนนาค)
น้องสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุ ยิ วงศ์ (ช่วง บุญนาค)
และเป็นบิดาพระยาเดชานุชิต พระยาศรีธรรมโศกราช
ข้าราชการเก่ากระทรวงมหาดไทยนัน้ ท่านก็คอ่ นข้างชรา
และป่วยรับฝรัง่ เศสไม่หยุด ข้าพเจ้าก็ตอ้ งวิง่ ไปจันทบุรฝี า่
กระสุนปืนจากค่ายทหารฝรั่งเศสไปหาแม่ทัพฝรั่งเศส
แล้วจัดระงับเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วกับฝรัง่ เศส และการวุน่ วาย
ภายในบ้านเมืองจนสงบ ยิ่งกว่านั้นพอเสร็จการเจรจา
ตกลงกับฝรั่งเศสได้แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระประชวร แพทย์หลวงจึงทูลเชิญเสด็จไปประทับ
รักษาพระองค์อยู่ที่พระต�ำหนักในเกาะสีชัง เพราะเป็น
พระราชฐานที่ได้ไปทรงให้แผ้วถางสร้างไว้พอประทับได้
หลายหลัง สมเด็จเสนาบดีต้องตามเสด็จไปประทับอยู่ที่
เกาะสีชังด้วยยังมีเราที่ท�ำงานสมัยใหม่แต่ ๒ คน คือ
ข้าพเจ้าและพระมนตรีพจนกิจอยูย่ นื โรงประจ�ำกระทรวง

ผลัดกันประจ�ำการ วิ่งไปวิ่งมาระหว่างกรุงเทพฯ กับ
เกาะสีชงั เพือ่ น�ำรายงานราชการและข่าวทางชายแดนไป
ทูลเสนอเสนาบดี และรับค�ำสั่งมากระทรวงจัดการต่อไป
ดังนั้นทุกๆ วัน การเดินทางข้ามทะเลไปเกาะสีชังมา
ระยะยาว ๘ ชั่วโมง มีแต่เรือหลวงล�ำเล็กๆ และมักมี
คลืน่ ลมจัดเสมอบางวันไปถูกคลืน่ ลมแทบเอาชีวติ ไม่รอด
ถึงจะมีข้าราชการเก่าอยู่ในกระทรวงอีก ๑๐ กว่าคน
เขาก็ได้แต่ช่วยคัดช่วยเขียน ได้อาศัยความคิดความอ่าน
แต่นอ้ ยคน เพราะเขาไม่ชำ� นาญการชายแดนและเรือ่ งกับ
ฝรัง่ ดัง่ ทีว่ า่ มาแล้ว ฉะนัน้ จึงท�ำให้ขา้ พเจ้ากับพระยาพระเสด็จฯ
ผู้ซึ่งมารดาข้าพเจ้ารักใคร่มาก และเป็นเพื่อนนักเรียนมา
ด้วยกัน รักใคร่กันเช่นญาติ เลยชอบพอกันมาจนถึงชั้น
บุตรหลาน
ในเรื่องข้าราชการกระทรวงมหาดไทยต้องรับ
ราชการที่ยากและไม่มีใครอยากท�ำอีกเรื่องหนึ่ง ที่คนชั้น
เก่ายังคงจะจ�ำได้ดีถึงเหตุเกี่ยวกับฝรั่งเศสเมื่อ ร.ศ. ๑๑๒
นัน้ มีเรือ่ งหนึง่ ทีไ่ ด้ตกลงว่าไทยจะต้องตัง้ ศาลพิเศษช�ำระ
ผู้ต้องถูกกล่าวหาที่ชายแดนในเรื่องนายทหารฝรั่งเศสได้
ถูกท�ำร้ายถึงตายไปนั้นคือได้ออกพระราชบัญญัติตั้งศาล
รับสัง่ เป็นการพิเศษชัว่ คราว ส�ำหรับช�ำระคนในบังคับไทย
ที่ต้องหาว่ากระท�ำความร้ายผิดกฎหมายที่ทุ่งเชียงค�ำ ที่
แก่งเจ๊กและเมืองค�ำม้วน ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๑๒
(พ.ศ. ๒๔๓๖) ลงโฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๐ แผ่นที่ ๔๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๑๒
หน้ า ๔๙๙ ตั้ ง ศาลพิ เ ศษ ตั้ ง วิ ธี พิ จ ารณาส� ำ หรั บ ใน
ประกาศฉบั บ นั้ น ทรงแต่ ง ตั้ ง ให้ พ ระเจ้ า น้ อ งยาเธอ
กรมหลวงพิชัยปรีชากร เป็นอธิบดีผู้พิพากษา พร้อมกับ
ข้าราชการเป็นผู้พิพากษารอง มีบรรดาศักดิ์ชั้นพระยา
อีก ๖ นาย ในจ�ำนวนผูพ้ พิ ากษา ๖ นาย มีนามข้าราชการ
เป็นทหาร ๑ กรมพระต�ำรวจ ๑ กรมมหาดเล็ก คือ
เจ้าพระยาเทเวศร เมื่อยังเป็นพระยา ๑ มีข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทย คื อ พระยาฤทธิ ร งค์ ร ณเฉท ๑

เสด็จตรวจราชการมณฑลปราจีนบุรี

ผู้พิพากษากระทรวงยุติธรรมอีก ๒ เป็นศาล มีทนายเป็น
ข้าราชการฝ่ายไทย ๒ นาย ทีร่ ภู้ าษาฝรัง่ คือ หลวงสุนทรโกษา
(คอยู่เหล ณ ระนอง) คือพระยาประดิพัทธภูบาล และ
นายหัสบ�ำเรอ หุ้มแพร คือ เจ้าพระยาสุธรรมไมตรี
(ปลื้ม สุจริตกุล) บิดาสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี
ศาลผสมนีเ้ ป็นศาลผสมฝรัง่ เศสกับไทย เป็นคณะ
ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาฝ่ายไทยมี ๖ ดังที่ว่ามาแล้ว จ�ำได้
ว่ามีผู้พิพากษาฝรั่งเศสนั่งพิจารณาในศาลมากกว่าฝ่าย
ไทยประมาณครึ่งหนึ่ง คดีรายนี้มีพระยอดเมืองขวาง
ข้าราชการไทยที่ได้ไปรับราชการในกองข้าหลวงประจ�ำ
ที่แก่งลีผี เมืองสันธันดร ใต้เมืองจัมปาศักดิ์ลงไป เป็น
จ�ำเลยส�ำคัญคนหนึ่ง การที่ศาลได้พิจารณาพิพากษา
ลงโทษพระยอดเมืองขวางไปแล้วอย่างใดย่อมทราบกันดี
อยูแ่ ล้วอยากจะเล่าเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับกระทรวงมหาดไทยใน
เรื่องนี้คือพระยอดเมืองขวางเป็นข้าราชการไทยสังกัด
กระทรวงมหาดไทยในต�ำแหน่งข้าหลวงผู้ช่วยในกอง
ข้าหลวงเมืองจัมปาศักดิท์ กี่ ระทรวงแต่งตัง้ ให้ไปอยูป่ ระจ�ำ
รักษาราชการ ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่ากองข้าหลวงลาวกาว
เมือ่ ข้าราชการมหาดไทยต้องถูกเป็นจ�ำเลยในโรงศาลเมือ่
เวลาปฏิบัติราชการตามหน้าที่เช่นนี้เป็นการจ�ำเป็นที่
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กระทรวงมหาดไทยจะต้องแต่งตั้งข้าราชการกระทรวง
มหาดไทยไปช่วยเหลือฟังการพิจารณาของศาลถามใคร
ก็ไม่มีใครสมัครไป เพราะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่อง
ขายหน้า และศาลจะตัดสินอย่างไร สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงจึงรับสั่งแก่ข้าพเจ้าว่า “แกเป็นข้าราชการฝ่าย
มหาดไทยที่พูดและเข้าใจขนบธรรมเนียมฝรั่ง ขอให้แก
ช่วยไปเป็นผู้แทนมหาดไทยฟังการพิจารณาเรื่องนี้”
ข้าพเจ้าไม่อยากไปเพราะเป็นเรือ่ งขายหน้าดังทีว่ า่ มาแล้ว
แต่ขัดรับสั่งเสนาบดีไม่ได้ก็ต้องไปนั่งพิจารณาทุกวัน จน
ศาลพิพากษาตัดสินแล้วท�ำรายงานยืน่ ถวายตามระเบียบ
ราชการ
ข้าพเจ้าจ�ำได้วา่ ศาลนัน้ ตัง้ ทีห่ อ้ งชัน้ ที่ ๒ ด้านหน้า
ของสถานทู ต ฝรั่ ง เศสที่ ตั้ ง อยู ่ ริ ม แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาใต้
ธนาคารอินโดจีนหรือแบงค์ฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้ อยู่ที่ศาลแล
ไปในแม่น�้ำเห็นเรือรบฝรั่งเศส ๒ ล�ำที่แล่นบุกปากน�้ำ
เจ้าพระยาเข้ามายิงกราดป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และ
สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๑๘๙๓ (พ.ศ.
๒๔๓๖) เตรียมพร้อมอยู่ทั้ง ๒ ล�ำ และที่หน้าศาลา
ริมท่าแม้น�้ำหน้าศาลพิเศษนั้นมีกองทหารเรือฝรั่งเศส
๑ กองร้อย พร้อมสรรพด้วยอาวุธอยู่ประจ�ำรักษาการณ์
ตลอดเวลาที่ศาลพิจารณาคดีเรื่องนั้น นี่เป็นเรื่องหนึ่ง
ที่ข้าราชการมหาดไทยไม่อยากแต่จ�ำใจต้องท�ำเพราะ
ขัดค�ำสั่งผู้บังคับบัญชาไม่ได้
เพราะเหตุ นี้ เมื อ งไทยในสมั ย ที่ ข ้ า พเจ้ า รั บ
ราชการแต่ พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็นต้นมานั้น เป็นเคราะห์ดี
ของประเทศไทย ที่ เราได้ ส มเด็ จ พระเจ้ า แผ่ น ดิ น ที่
ทรงพระปรีชาสามารถ วิริยะอุตสาหะแรงกล้า จนได้
ทรงรับมติของปวงประชาชาวไทยมาจนสมัยนี้ว่าเป็น
“พระปิยมหาราช” ถึงหากว่าฐานะการบ้านเมืองขณะนัน้
ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องเกี่ยวข้องพัวพันกับต่างประเทศ
มากในฐานะอย่างลูกแกะกับสุนขั ป่าในเรือ่ งนิยายอิสปก็ดี
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แต่ เ มื่ อ เรามี พ ระเจ้ า แผ่ น ดิ น และเสนาบดี ม หาดไทย
ผู้ปกครองท้องที่ดีอยู่ก็พอจะด�ำเนินการบ้านเมืองรอด
พ้นภัยได้ นอกจากนั้นเรายังมีสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์
วโรปการ (เทวัญ อุทัยวงศ์) ผู้ทรงพระปรีชาสามารถเป็น
เอกอัครบุรษุ เชีย่ วชาญในการบ้านเมืองโดยเฉพาะราชการ
ต่างประเทศ พระทัยเยือกเย็นสุขุมนุ่มนวลเป็นเจ้านาย
ที่ควรรักนับถือ และได้ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีว่าการ
กระทรวงต่างประเทศนานกว่าผูใ้ ดเป็นประวัตกิ ารณ์และ
เพราะเหตุว่าหน้าที่ราชการต่างประเทศนั้นแต่ไหนแต่ไร
มาเป็นหน้าที่ต้องประจ�ำท�ำงานรับราชการอยู่แต่ในกรุง
จึงไม่ค่อยมีพระโอกาสเสด็จไปทอดพระเนตรหัวเมือง
เพราะฉะนั้น ถึงฐานะการบ้านเมืองในสมัยนั้นจะคับขัน
ปานใดก็ดี แต่เป็นเคราะห์ดีของประเทศไทยอย่างที่
พวกฝรั่งชอบใช้ค�ำว่า “สวรรค์ช่วย” คือเรามีพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เป็น
พระประมุขของราชการบ้านเมือง มีสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์ ว โรปการ (เทวั ญ อุ ทั ย วงศ์ ) เป็ น เสนาบดี
ต่างประเทศ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพเป็น
เสนาบดีมหาดไทย ประดุจว่าเป็นหลักหรือเขื่อนเพชร ๓
เส้า เช่นนี้ย่อมฝ่าฝันอุปสรรคทั้งปวงให้ลุล่วงได้ ย่อมจัด
ทะนุบ�ำรุงบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองรอดพ้นปราศจาก
ภัยอันตรายให้ประเทศไทยได้รวบรวมกันเป็นอันหนึ่ง
อันเดียว เป็นคนไทยทัง้ มวล มีเกียรติแผ่ไพศาลไปทัว่ พิภพ
เป็นที่เคารพนับถือของนานาประเทศ คนไทยผู้ปกครอง
ประเทศที่ได้รับภาระต่อมาในเวลานี้ ๓ พระองค์ได้เสด็จ
สวรรคตและสิ้นพระชนม์ไปแล้ว ต่อมาก็ได้เจริญรอย
พระยุคลบาทรักษาจัดการปกครองบ้านเมืองให้เหมาะสม
แก่กาลสมัยดีรุ่งเรืองมาถึง พ.ศ. ๒๔๙๕ ให้เป็นมรดก
ตกทอดต่อไปภายหน้าเช่นนี้ เราไทยควรยินดีพร้อม
สามัคคีช่วยกันรักษาท� ำการบ้านเมืองต่อไปให้ได้เช่น
ที่บรรพบุรุษของเราได้ท�ำไว้ให้เป็นมรดกนั้น

วินิจฉัยเรื่อง ค�ำว่า “มหาดไทย”

ในการเรียบเรียง “ประวัติมหาดไทย” ปัญหาข้อแรกที่เข้ามากระทบความรู้สึกของเราและจะผ่านเลยไป
ได้ยาก ก็คือความหมายของค�ำว่า “มหาดไทย”
อันชื่อหน่วยราชการในเมืองไทยของเรานั้น มีหลายชื่อที่ค้นหาความหมายที่แท้จริงไม่ได้ เช่น ชื่อ กระทรวง
“มหาดไทย” “กลาโหม” ฯลฯ ชื่อกรมก็มี “พลัมภัง” กรมนี้ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเหมือนกัน แต่เปลี่ยนชื่อเป็นอื่น
ไปเสียแล้ว ความหมายเรื่องค�ำว่า “มหาดไทย” และ “กลาโหม” นี้ แม้จะขบคิดกันมาก และมีปราชญ์ใหญ่หลายท่าน
เช่น สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ เป็นต้น ได้ทรงอรรถาธิบายไว้ แต่ก็ยังไม่ลงความเห็นที่เชื่อได้แน่นอนว่า
แปลว่ากระไร ทั้ง ๆ ที่หน้าที่งานของทั้งสองกระทรวงนี้ยังคงปฏิบัติอยู่ตามสภาพเดิมมิได้เปลี่ยนแปลง คือ กระทรวง
กลาโหมมีหน้าที่ป้องกันชาติ ส่วนกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ปกครองทะนุบ�ำรุงชาติ คือ กระทรวงแรกนั้น “รบ” แต่
กระทรวงหลังนั้น “รักษ์” ซึ่งในปัจจุบันก็ก�ำลังท�ำหน้าที่อยู่มิได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
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ในราชการของชาติไทยในปัจจุบันนี้ ยังคงใช้ค�ำ
ที่มี “มหาด” น�ำหน้าอยู่สองค�ำ คือ
๑) มหาดไทย
๒) มหาดเล็ก
แต่ภาษาไทยโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา มี
ต�ำแหน่งราชการอีกต�ำแหน่งหนึ่ง ขึ้นต้นด้วย “มหาด”
เหมือนกัน คือ “มหาดอาษา”
เรือ่ งมีมาว่า เมือ่ เดือนพฤษภาคม ๒๔๕๖ สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพได้เสด็จ
ไปราชการหัวเมืองฝ่ายใต้ ไปทรงได้ต้นฉบับพระราช
กฤษฎีกาในสมัยพระพุทธเจ้าเสือ กรุงศรีอยุธยา (๒๒๔๖
- ๒๒๕๑) มาฉบับหนึ่ง จากวัดเขียน ที่บางแก้ว จังหวัด
พัทลุง เป็นสมุดข่อยไทยกระดาษสมุดเพลาเขียนด้วย
ดินสอด�ำอักษรไทยย่อ มีตรารูปเทวดาและตราบัวแก้ว
ของทางราชการเป็นส�ำคัญ ความในพระราชกฤษฎีกานัน้
เป็ น เรื่ อ งพระครู อิ น ทรา ได้ ถ วายพระพรแด่ ส มเด็ จ
พระพุทธเจ้าเสือ ขอให้ทรงอุปถัมภ์วัดในเมืองพัทลุงตาม
พระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แต่โบราณทรงมี
พระราชก�ำหนดไว้ สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือก็พระราชทาน
ให้ตามประสงค์ในพระราชกฤษฎีกาได้ระบุบุคคลให้เป็น
ข้าพระส�ำหรับดูแลวัดวาอารามและพระภิกษุสงฆ์ในเขต
เมืองพัทลุง กรมการบ้านเมือง หรือส่วนราชการใด ๆ
ในท้องทีน่ นั้ จะเข้าไปกะเกณฑ์บคุ คลทีร่ ะบุวา่ เป็นข้าพระ
ให้ไปท�ำราชการหรืองานอื่นใดมิได้
ต้นเหตุที่เกิดพระราชกฤษฎีกานี้มีเรื่องปรากฏ
ตามต�ำนานสะทังพระว่า ในคราวนี้พวกแขกอุยังตนะ
(แปลว่า ผู้อยู่ปลายแหลม เห็นจะเป็นพวกยะโฮร์ หรือ
พวกมะละกา) ได้เปลีย่ นลัทธิศาสนาพุทธมานับถือศาสนา
อิสลาม เมื่อมีผู้เลื่อมใส ได้ก�ำลังผู้คนมากขึ้นจึงได้ยกทัพ
เข้ า มาตี ช ายแดนไทยเรื่ อ ยขึ้ น มาจนถึ ง เมื อ งพั ท ลุ ง
ไพร่ บ ้ า นพลเมื อ งพากั น หวาดกลั ว อพยพหลบหนี
กระจัดกระจายไปอยูต่ ามป่าตามเขาทัว่ ไป สมเด็จพระเจ้า
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กรุงศรีอยุธยา (ไม่ทราบว่าพระองค์ไหน) ได้โปรดให้พระสงฆ์
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ ร าษฎรเลื่ อ มใสออกไปตั้ ง เกลี้ ย กล่ อ มผู ้ ค น
ทีแ่ ตกฉานซ่านเซ็นอยูน่ นั้ ให้เข้ามาอยูร่ วบรวมกันเป็นหมู่
เป็นต�ำบลและเพือ่ ทีจ่ ะถนอมน�ำ้ ใจของประชาชนซึง่ ก�ำลัง
หวาดหวั่นพรั่นพรึงอยู่นั้น ให้เชื่อมั่นในความสุขที่จะ
ได้รับ เมื่อกลับเข้าอยู่ในอ�ำนาจปกครองของบ้านเมือง
พระมหากษัตริยจ์ งึ ได้โปรดให้ตราพระราชกฤษฎีกายกเว้น
ราชการแก่บุคคลที่พระสงฆ์ไปเกลี้ยกล่อมมานั้น โดยมี
พระราชประสงค์จะให้คนเหล่านั้นได้ช่วยพระสงฆ์บ�ำรุง
พระพุทธศาสนาแต่ด้านเดียว และเพื่อให้เป็นหลักฐาน
ประกันมิให้เจ้าเมืองและกรมการใดๆ ไปรบกวนกะเกณฑ์
ให้คนเหล่านี้ไปกระท�ำงานหรือไปราชการอื่นนอกเหนือ
ไปจากพระราชก�ำหนด จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช
กฤษฎีกาขึ้นไว้ บุคคลที่ยกเว้นราชการเหล่านี้เรียกว่า
“ข้าโปรดคนทาน” หรือพวก “ข้าพระ” ในชั้นหลังๆ
เรียกกันว่า “เลกวัด” คือ คนส�ำหรับใช้งานวัด
คนจ�ำพวกนีห้ า้ มเจ้าเมืองกรมการใด ๆ เกณฑ์เข้า
รับราชการไม่ว่าหน้าที่ใด ห้ามเก็บภาษีอากรทุกชนิด
ไม่ว่าอากรเรือกสวนไร่นา ข้อความในพระราชกฤษฎีกา
ตอนนี้ระบุว่า
“อนึ่ง มีต�ำราพระราชโองการ (ระเบียบหรือ
กฎราชการ) ให้ห้ามสมรสและ “มหาดอาษา” และ
เบี้ยผลอากรนาพนัสที่ภูมิทานพระกัลปนา...”
ข้าพระกัลปนา หรือ พวกข้าโปรดคนทานเหล่านี้
มีระเบียบแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ห้ามสมรสและห้าม
(เป็น) มหาดอาษา
ได้ เ กิ ด มี ป ั ญ หาขึ้ น ว่ า “มหาดอาษา” นี้ คื อ
คนประเภทใด
เป็นอันว่า เรายังออกไปไม่พ้นจากความสนเท่ห์
ของค�ำว่า “มหาดไทย” และค�ำว่า “มหาด” ทั้งหลาย
ดังกล่าวมาแล้วด้วย จ�ำเป็นจะต้องหาความกระจ่างใน
ถ้อยค�ำเหล่านี้ ที่จริงค�ำเหล่านี้มีผู้สงสัยและตั้งปัญหาขึ้น

ไต่ถามมาช้านานแล้ว แต่มิได้มีผู้ใดไขความให้กระจ่างได้
มีปราชญ์ทางประวัตศิ าสตร์หลายท่าน เช่น สมเด็จฯ กรม
พระยาด�ำรงราชานุภาพและหลวงวิจิตรวาทการ ก็ได้
ทรงมีและมีอรรถาธิบายโดยนัยต่าง ๆ กัน จึงเห็นสมควร
จะประมวลความเห็นนั้น ๆ รวมไว้เสียในที่นี้ เพื่อได้เป็น
ทีร่ วมแห่งการค้นคว้าความหมายของค�ำนีแ้ ม้แต่ละท่านจะ
แสดงอรรถาธิบายโดยอัตโนมัติ มิได้ลงความเห็นแน่นอน
ประการใดก็ตามที

ความเห็นที่ ๑ กระแสพระด�ำริของสมเด็จฯ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ

อรรถาธิบายนี้ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ และ
พระบิดาแห่งราชการมหาดไทยสมัยใหม่ ได้ประทาน
อรรถาธิบายแก่พระยาอินทรมนตรี ผู้ทูลถวายข้อปัญหา
ขอรับพระอธิบายไว้ดว้ ยข้อความค่อนข้างยืดยาว ปรากฏ
ส�ำเนาลายพระหัตถ์นนั้ ดังนี้ (ส�ำเนาค�ำตอบปัญหาพระยา
อินทรมนตรี)

ค�ำถามที่ ๕ ว่า ค�ำ “กลาโหม” กับค�ำ “พลัมภัง”
ที่เรียกเป็นชื่อกรมนั้น มาแต่อะไร
ตอบค�ำถามที่ ๕ ต้องเพิม่ ค�ำว่า “มหาดไทย” เข้า
อีกค�ำ ๑ เพราะใช้เป็นชื่อกรมคู่กับ กลาโหม อันค�ำ
กลาโหม มหาดไทย และพลัมภัง ทั้ง ๓ ค�ำนี้ มิใช่ภาษา
ไทย คงเป็ น ค� ำ มาแต่ ภ าษาสั น สกฤตหรื อ ภาษามคธ
(ฝรั่ ง เรี ย กว่ า ภาษา “บาลี ” ) ได้ ล องค้ น ดู ใ นหนั ง สื อ
พจนานุกรมภาษาบาลีของอาจารย์ซลิ เดอร์พบค�ำ “กลโห”
Kalaho มีอยู่ในนั้นแปลความว่า “วิวาท” Quarrel อย่าง ๑
ว่า “วุ่นวาย” Strife อย่าง ๑ ว่า “รบประจัญบาน” Battle
อย่าง ๑ ดูสมกับที่เอามาใช้เป็นชื่อกรมฝ่ายทหารใน
พจนานุกรมนั้นมีอีกค�ำหนึ่งว่า “มหทย” Mahadaya
แปลความว่า “เมตตายิง่ ” Verry Compassionate อย่าง ๑
“กรุณายิ่ง” Very Merciful อย่าง ๑ ดูก็สมกับที่เอามา
ใช้เป็นชือ่ กรมฝ่ายพลเรือน แต่คำ� พลัมภังมีเพียงเค้าเงือ่ น
ในพจนานุกรมเป็น ๒ ศัพท์ คือว่า “พลัม” แปลว่า
Strength, Power, Force ล้วนหมายความว่าก�ำลังอย่าง ๑
อีกนัยหนึง่ แปลว่า “ทหารบก” Army หรือ “กองทหาร”
Troop และในพจนานุกรมมีอีกค�ำหนึ่งว่า “อัมโภ”
Ambho แปลว่า “ก้อนกรวด” Pebble ถ้าเอา ๒ ค�ำนี้
เข้าสนธิกนั เป็น “พลัมโภ” ดูใกล้กบั ค�ำพลัมภัง ประหลาด
อยูท่ ตี่ ามกฎหมายท�ำเนียบศักดินามีกรมพลัมภังอยูท่ งั้ ใน
กระทรวงมหาดไทย และในกระทรวงกลาโหม เจ้ากรม
พลัมภังมหาดไทยเป็นที่พระยาจ่าแสนยบดีและเจ้ากรม
พลัมภังกลาโหมเป็นที่พระยาศรีเสาวราชภักดี ฉันได้เคย
สืบถามพวกข้าราชการชั้นเก่าในกระทรวงมหาดไทยว่า
กรมพลัมภังนั้นแต่เดิมมีหน้าที่อย่างไร เขาบอกว่ากรม
พลัมภังนัน้ กล่าวกันมาว่าแต่โบราณเป็นเจ้าหน้าทีส่ ำ� หรับ
คุมปืนใหญ่ ถ้าเช่นนั้นชื่อกรมพลัมภังก็อาจจะมาแต่
ค� ำ “พลัมโภ” ที่ในพจนานุกรมแปลค�ำ “อัมโภ” ว่า
“ก้อนกรวด” อาจหมายถึ ง วั ต ถุ ที่ ใช้ เ ป็ น กระสุ น ของ
ปืนใหญ่ชนั้ เดิมก็เป็นได้ ความทีส่ นั นิษฐานมาเป็นวินจิ ฉัย
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มูลของค�ำ “กลาโหม” “มหาดไทย” และ “พลัมภัง” ว่า
มาแต่อะไร
ยั ง มี วิ นิ จ ฉั ย ที่ ค วรกล่ า วต่ อ ไปถึ ง เหตุ ที่ เ อาค� ำ
“กลาโหม” กับ “มหาดไทย” มาใช้เป็นชือ่ กรมอธิบายข้อนี้
มีอยู่ในหนังสือพระราชพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยา
กับในกฎหมายท�ำเนียบศักดินาประกอบกันว่า เมื่อ พ.ศ.
๑๙๙๘ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ก�ำหนด
ข้าราชการเป็น “ฝ่ายทหาร” และ “ฝ่ายพลเรือน”
ทรงตั้งต�ำแหน่งอัครมหาเสนาบดีขึ้น ๒ คน คือ เจ้าพระยา
มหาเสนาบดี ให้เป็นหัวหน้าข้าราชการฝ่ายทหารคน ๑
เจ้าพระยาจักรี ให้เป็นหัวหน้าราชการฝ่ายพลเรือน คน ๑
ผู้ช่วย Staff ของอัครมหาเสนาบดี ฝ่ายทหารรวมเข้า
เป็นกรม ให้เรียก “กรมกลาโหม” ผู้ช่วยของอัครมหา
เสนาบดีฝ่ายพลเรือนก็รวมเป็นกรมเช่นเดียวกัน ให้เรียกว่า
กรมมหาดไทย จึงมีก รมกลาโหมและกรมมหาดไทย
เกิ ดขึ้น ด้ วยประการฉะนี้ เพิ่ ง มาบั ญ ญั ติ ให้เรี ยกกรม
ที่มีเสนาบดีเป็นผู้บัญชาการว่า “กระทรวง” (ตรงกับ
Ministry) เมื่อรัชกาลที่ ๕
เป็นอันว่า “มหาดไทย” น่าจะมาจาก “มหทย”
(Mahadaya) ซึ่งแปลว่า เมตตายิ่ง หรือกรุณายิ่ง ตรงกับ
งานและหน้าที่ของมหาดไทยเป็นที่สุด การที่เราเขียน
มหทย เป็นมหาดไทย จะเป็นด้วยเขียนตามส�ำเนียงทีเ่ ปล่ง
ออกมา หรืออักขระกลายรูป อย่างไรอย่างหนึ่งก็เป็นได้

ความเห็นที่ ๒ ความเห็นของหลวงวิจติ รวาทการ

พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ นักประวัติศาสตร์คน
ส�ำคัญของชาติไทย กล่าวถึงค�ำนี้ไว้ว่า
“...พระนามของกษัตริย์วงศ์นี้ (วงศ์สุโขทัย) ก็ดี
สิ่งต่าง ๆ ที่ท�ำไปในแผ่นดินกษัตริย์วงศ์นี้ก็ดี ล้วนเป็น
ท�ำนองพระอาทิตย์แรกขึ้น หรือพระอาทิตย์อุทัยทั้งสิ้น
กษั ต ริ ย ์ อ งค์ แรก ยั ง ทรงพระนามว่ า ศรี อิ น ทราทิ ต ย์
นครหลวงก็มีนามว่าสุโขทัย (สุข + อุทัย) พระนามของ
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พระเจ้าแผ่นดินองค์หลัง ๆ ทีว่ า่ เลอไทย, ลิไทย, ไสยลือไทย
นั้น ก็ล้วนประกอบจากค�ำว่า “อุไทย” ทั้งสิ้น อนึ่ง
ในชัน้ เดิมทีพ่ วกไทยเรายกมาจากดินแดนทีป่ ระเทศจีนใน
เวลานี้นั้นก็ไว้ผมยาวเกล้ามวยทั้งหญิงชายเหมือนกับจีน
ในสมัยโบราณ แต่พอตั้งกรุงสุโขทัยเสร็จไทยก็ตัดผม มี
รูปเป็นวงกลมกลางกระหม่อม และโกนรอบข้างท�ำให้ผม
ตรงกลางมีรูปร่างเหมือนพระอาทิตย์ และเรียกชื่อผมที่
ตัดใหม่นวี้ า่ “มหาอุไทย” นานมาหน่อยเราเขียน อุ กลาย
เป็น ฦ เลยกลายเป็น “มหาฦทัย” คนต่อไปเขียนหางตัว
ฦ ยาวไปหน่อย กลายเป็น ฎ เลยกลายเป็น มหาฎไทย
ภายหลัง ฎ ชะฎา เขียนล�ำบาก จึงเป็น ด.เด็ก เลยกลาย
เป็นมหาดไทย จึงเป็นผมมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
มหาดไทยมณฑลอยูใ่ นเวลานี้ ซึง่ ทีจ่ ริงมาจากค�ำว่า “มหา
อุทัย” ซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์แรกขึ้น อันเป็นความหมาย
ของค�ำว่า “พระร่วง” นั่นเอง”
สรุปว่า ท่านผู้นี้สันนิษฐานว่า “อักขรวิบัติ” ซึ่ง
เป็นโรคเรือ้ รังมาก ในบรรดาเอกสารโบราณของชาติไทย
ที่ใช้วิธีคัดลอกต่อ ๆ กันมา ก่อนสมัยมีการพิมพ์หนังสือ
ความเห็นที่ ๓ ข้อเสนอค�ำวินิจฉัยอีกกระแสหนึ่ง
ก่อนที่จะวินิจฉัยค�ำว่า มหาดไทย ใคร่ขอแยก
ประเด็นการพิจารณาเป็นขั้น ๆ ดังนี้
วินิจฉัยค�ำว่า “มหาด”
ได้มีผู้วินิจฉัยค�ำนี้กันมามาก บางท่านก็วินิจฉัย
รวมทั้งความ คือ มหาดไทย และมหาดเล็ก แต่เมื่อมีค�ำว่า
มหาดอาษา เกิดขึ้น จึงคิดว่า “มหาด” นี้อาจจะเป็น
ต�ำแหน่งราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นต�ำแหน่ง
พลเรือน หากจะแยกศัพท์ ดูจะได้ดังนี้ ศัพท์ - มหาด
มหา + อัต (โบราณนิยมเขียน “มหาต”)
ตามความแปลในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๔๙๓
หน้า ๖๙๙ มหา = ใหญ่

หน้า ๑๐๑๐ อัต = ตัวตน หรือลักษณะความเป็น
ตัวตนหรือบุคคล
เมื่อสนธิค�ำทั้งสองนี้เข้าด้วยกันตามหลักจะได้
ศัพท์ว่า “มหาต” หรือ “มหาด” และจะได้ความหมาย
“คนที่เป็นใหญ่” (มหาต) ซึ่งเลื่อนมาเป็น มหาด นี้ เป็น
เรื่องปกติของการแปรรูปศัพท์ และอักษรในภาษาไทย
เช่น บิตา เป็น บิดา, ติฏฐ เป็น ดิตถ ฯลฯ แม้ค�ำว่า
“มหาดไทย โบราณก็นิยมเขียน “มหาตไทย”
จากความหมายนี้ย่อมเป็นที่เห็นได้ว่า “มหาด”
คือ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ (ชั้นผู้ใหญ่) ถ้า
จะเทียบกับข้าราชการปัจจุบนั ก็คงจะเป็นเจ้าหน้าทีเ่ ทียบ
เท่าชั้นสัญญาบัตร หรือประจ�ำแผนกขึ้นไป จึงจะพอถือ
เป็นผู้ใหญ่มีอ�ำนาจได้เพราะดูตามพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว ดูประหนึ่งว่าจะต้องมีการแต่งตั้งด้วย
เมื่อได้ความหมายว่า “มหาด” คือ เจ้าหน้าที่ชั้น
ผู้ใหญ่แล้ว ความหมายของค�ำว่า มหาดไทย, มหาดเล็ก
และมหาดอาษา ก็สามารถไขความได้หมด คือ
๑. ค�ำว่า มหาดไทย
เฉพาะค�ำว่า “ไทย” พจนานุกรมแปลว่า เป็นใหญ่
หรืออิสระ (หน้า ๔๗๗) ฉะนั้น มหาดไทยจึงแปลว่า
“ข้าราชการผู้ใหญ่ที่มีอิสระพอที่จะสั่งปฏิบัติงานได้
ด้วยอ�ำนาจของตนเอง” (ตามที่ได้รับมอบหมายไปจาก
ผู้บังคับบัญชา) คือ มีอ�ำนาจสั่งการหรือปฏิบัติการแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทกุ กรณีดว้ ยตนเองตามหลักการทีไ่ ด้
รับมอบหมายไว้ และตนเองจะต้องผูกพันรับผิดชอบใน
การปฏิบัตินั้นๆ ด้วย ดูก็จะตรงหน้าที่ของข้าราชการ
มหาดไทยในปัจจุบัน
๒. ค�ำว่า มหาดเล็ก
เฉพาะค�ำว่า เล็ก โบราณเขียนเป็นเลก เข้าใจว่า
คงจะเติมไม้ไต่คเู้ ข้าทีหลัง ศัพท์เดิมคงจะเป็น “มหาดเล็ก”
เลก เป็นภาษาโบราณ แปลว่า คนฉกรรจ์ หรือคนรับใช้
(พจนานุ ก รมหน้า ๘๑๒) ฉะนั้น มหาดเล็ก จึ ง เป็ น

ข้าราชการผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่รับใช้องค์พระมหากษัตริย์ ซึ่ง
ตรงกับหน้าที่ของมหาดเล็กในปัจจุบัน มิใช่ว่ามหาดไทย
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ส่วนมหาดเล็กเป็นเจ้าหน้าที่ชั้น
ผูน้ อ้ ย เพราะต�ำแหน่งมหาดเล็กเท่าทีม่ อี ยูใ่ นเมืองไทยเรา
มหาดเล็กที่มีอ�ำนาจยิ่งใหญ่ในราชการบ้านเมืองก็มีอยู่
ไม่น้อย บางรายมหาดเล็กมีอ�ำนาจเหนือกว่ามหาดไทย
ก็ มี แม้ ใ นสมั ย รั ช กาลที่ ๕ ก็ ไ ด้ โ ปรดตั้ ง ข้ า ราชการ
มหาดเล็ก ให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งสมุหเทศาภิบาลก็หลายท่าน
แสดงว่ า ย้ า ยต� ำ แหน่ ง จากมหาดเล็ ก ไปอยู ่ ม หาดไทย
บางรายเคยอยู ่ ม หาดไทยฝ่ า ยเดี ย ว ก็ โ ปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานยศมหาดเล็กในราชส�ำนักให้ด้วย ดังที่เป็น
พระราชนิยมทรงปฏิบัติอยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๖
๓. ค�ำว่า มหาดอาษา
ค�ำว่า “อาษา” พจนานุกรม หน้า ๑๐๒๗ แปลว่า
เต็มใจ หรือสมัคร ฉะนั้นค� ำว่า “มหาดอาษา” ก็คือ
เจ้าหน้าทีช่ นั้ ผูใ้ หญ่หรือผูท้ ไี่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้มอี ำ� นาจปฏิบตั ิ
ราชการหรืองานเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยอาษารับเข้ามาท�ำ
และคงจะเป็ น ราชการเฉพาะเรื่ อ งเฉพาะคราว เมื่ อ
หมดงานก็คงจะหมดจากหน้าที่ไป ฉะนั้น ตามความใน
พระราชกฤษฎีกาเรื่องที่กัลปนาเมืองพัทลุง เกรงว่าพวก
ข้าพระคนทานเหล่านั้นจะหลบหนีไปอาษาท�ำราชการ
อื่นใดเสียหมด (เมื่อคิดเบื่อหน่ายขึ้น) ก็จะไม่มีผู้ปฏิบัติ
วัดวาอารามตามที่มีพระราชก�ำหนดไว้ จึงได้ห้ามเป็น
มหาดอาษา
ค�ำหรือต�ำแหน่งมหาดอาษานี้ แม้ปจั จุบนั จะมิได้
ใช้เต็มรูปก็ยังมีต�ำแหน่งอาษาสมัครอยู่หลายต�ำแหน่ง
ดังเช่น ต�ำแหน่งเสือป่าในสมัยรัชกาลที่ ๖ ปัจจุบันนี้
ก็ยังมีต�ำแหน่งอาษาอยู่หลายต�ำแหน่ง เช่น อาษารักษา
ดินแดน ลูกเสือ อาสากาชาด
เป็นที่สังเกตว่า ต�ำแหน่งมหาดอาษาในสมัย
โบราณสู ญ ง่ า ย ผิ ด กว่ า ต� ำ แหน่ ง ฝ่ า ยมหาดไทยและ
มหาดเล็ ก ทั้ ง นี้ ถ้ า พิ จารณาดู ก็ ไ ม่ เ กิ ด ความสนเท่ ห ์
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อย่างใด เพราะมหาดไทยและมหาดเล็กเป็นต�ำแหน่ง
ราชการประจ�ำ ซึ่งเทียบเท่ากับข้าราชการสามัญ ส่วน
ต�ำแหน่งมหาดอาษาเป็นข้าราชการเฉพาะเรือ่ งเฉพาะคราว
ท�ำนองข้าราชการวิสามัญชัว่ คราว ในสมัยโบราณบางสมัย
ต� ำ แหน่ ง มหาดอาษาคงจะเป็ น ต� ำ แหน่ ง ส� ำ คั ญ และ
มีเกียรติอาจได้รับพระราชทานบ�ำเหน็จพิเศษ ถ้าเป็น
ข้าราชการส� ำคัญ อาจถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ ฉะนั้น ต�ำแหน่งมหาดอาษาเช่นว่านี้
จึงน่าจะเป็นต�ำแหน่งที่น่าริษยาของข้าราชการประจ�ำ
ทั่วไป เพราะแสดงว่าไม่สามารถจะหาข้าราชการประจ�ำ
ทัง้ มหาดไทยและมหาดเล็กปฏิบตั ริ าชกิจนัน้ ได้ ใครอาสา
รับสนองก็ทรงแต่งตัง้ ให้เป็นมหาดอาษาจึงมีเกียรติมศี กั ดิ์
สง่าแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ
ความมีเกียรติของต�ำแหน่งมหาดอาษานีเ้ อง เป็น
เหตุให้มหาดอาษาต้องสิ้นชื่อเร็ว เพราะเมื่อมีราชการ
ส�ำคัญเกิดขึน้ พวกข้าราชการประจ�ำก็คงจะรีบรับอาสาไป
ปฏิ บั ติ จั ด ท� ำ เสี ย เอง คื อ ถ้ า เป็ น เรื่ อ งเกิ ด ขึ้ น ภายใน
ราชส�ำนัก พวกมหาดเล็กก็คงไปปฏิบัติ ถ้าเกิดขึ้นในท้องที่
ทั่วไป มหาดไทยก็คงรับมาปฏิบัติหมด ไม่ยอมปล่อยให้
คนภายนอกไปรับอาสาเป็นมหาดอาษาได้ เพราะการ
ปล่อยให้บุคคลภายนอกไปรับต�ำแหน่งมหาดอาษาย่อม
เป็นการแสดงถึงการหย่อนวุฒิและด้อยเกียรติแก่ตนเอง
ฉะนั้น ต�ำแหน่ง “มหาดอาษา” จึงสิ้นสูญไป

ความเห็นที่ ๔ ส�ำหรับอีกความเห็นหนึ่งที่น่า
สนใจ
กาญจนาคพันธ์ ได้เขียนเกีย่ วกับค�ำว่ามหาดไทย
ไว้ว่า ปทานุกรมอธิบายค�ำ “มหาด” ว่าน่าจะมาจาก
“มหัต” ภาษาสันสกฤตแปลว่าใหญ่หลวง แล้วให้คำ� แปล
“มหาดไทย” ว่าไทยหลวง เป็นชื่อกระทรวงมีหน้าที่ใน
การปกครอง
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เค้าเงื่อนของค�ำ “มหาด” คงจะมาจากภาษา
สันสกฤตจริงแต่อาจจะไม่ได้มาจากค�ำว่า “มหัต” โดยตรง
ลางทีมาจากค�ำอื่น ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับช้าง ดังจะ
ลองสันนิษฐานต่อไปนี้
มหาดไทย เป็นชื่อแพร่หลายส�ำคัญชื่อหนึ่งในวง
งานปกครองของสยามประเทศเท่าที่เห็น ชื่อนี้ใช้ปรากฏ
เป็นครั้งแรกทีเดียว ก็ดูจะเป็นกฎหมายลักษณะอาญา
หลวง ซึง่ ออกในแผ่นดินพระเจ้าอูท่ อง เมือ่ ปี พ.ศ. ๑๘๙๕
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาในนัน้ ว่า “แลป้องกันผูม้ คี ดีแลผูร้ า้ ย
ไว้ มิ ใ ห้ ส ่ ง แก่ ต ระลาการและต่ อ ตี ด ่ า นายพท� ำ มรง
นายมหาดไทย นายดาบ นายนักการ นายคุมผูไ้ ปเรียกหา”
ต่อมาก็พบในกฎหมายลักษณะโจร ซึ่งออกในปี พ.ศ.
๑๙๐๓ แผ่นดินเดียวกัน ความว่า “มาตราหนึง่ นายพท�ำมรง
มหาดไทยท่านให้ไปเอาคนนักโทษแลให้คนบันดาเป็น
โทษหนี ท่ า นให้ น ายพท� ำ มรงมหาดไทยเร่ ง หาจงได้
ถ้ามิได้โทษผู้หนีฉันใด ให้ลงโทษแก่ผู้ให้หนีดังนั้น ถ้าทรง
พระกรุณาให้ฆ่าตีเสีย ให้ทวนด้วยลวดหนังแลไม้หวาย
โดยโทษานุโทษ” ชื่อมหาดไทยที่ปรากฏเป็นครั้งแรกนี้
รู ้ ไ ด้ เ พี ย งว่ า ในแผ่ น ดิ น พระเจ้ า อู ่ ท องปฐมกษั ต ริ ย ์
กรุงศรีอยุธยา ดูจะเป็นเพียงผูค้ มุ นักโทษคนหนึง่ เท่านัน้ เอง
ชื่อมหาดไทยมาปรากฏสะดุดตาสะดุดใจให้เกิด
ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ก็ ใ นกฎมณเฑี ย รบาล ซึ่ ง ออกในปี
จุลศักราช ๘๒๑ (พ.ศ. ๒๐๐๒) ในแผ่นดินสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถหลายแห่งที่ควรยกมากล่าวก็มี
แห่งหนึ่งว่า “ถ้าขุนดาบมิได้ห้ามปรามไซ้ โทษ
ขุนดาบสามประการ ทีหนึ่งให้ภาคยธรรม สองทีส่ง
มหาดไทยจ�ำ สามทีส่งองครักษ์จ�ำ”
“ลู ก ขุ น ผู ้ ใ ด ขุ น ดาบห้ า มปราบมิ ฟ ั ง ต่ อ ด่ า
ต่ อ เถี ย งไซ้ มี โ ทษสามประการ ประการหนึ่ ง ให้ ส ่ ง
มหาดไทย ประการหนึ่งให้ส่งองครักษ์ ประการหนึ่ง
ให้สักลงหญ้าช้าง”

แห่งหนึ่งว่า “อัยการลูกขุนพลเรือนหมู่ไพร่”
พลทหารโทษอาญา และช้างม้างาเรือกเรือสังกัดกฎหมาย
แลหญ้า แลงานรณรงคสงคราม ทัง้ นี้ พนักงานมหาดไทย”
แห่งหนึ่งว่า “อนึ่ง ถ้าเสด็จพานช้างในเพนียด
ถ้ามหาดไทยชาววังขาด โทษเท่าหนีศึก”
จากข้อความในกฎมณเฑียรบาลที่น�ำมาลงไว้นี้
แม้จะไม่ได้ความกระจ่าง ก็ช่วยความมืดมนให้เห็นเป็นๆ
พอจะลงสันนิษฐานได้ ๓ ประการ คือ
๑. ราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นมี ๒ ส่วน
(ก) ราชการในพระองค์ หน้าที่องครักษ์ (ข) ราชการ
แผ่นดิน หน้าที่มหาดไทย
๒. ราชการแผ่นดินแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายทหาร
เป็นพนักงานกลาโหม (อัยการทุกรุน่ ทหาร หมูไ่ พร่พลอ้าง
เรี่ยวแรง อุกเลมิดพนักงานกลาโหม) ฝ่ายพลเรือนเป็น
พนักงานมหาดไทย
๓. มหาดไทย มีหน้าที่เกี่ยวกับช้าง
ตามทีร่ กู้ นั กฎมณเฑียรบาลเป็นกฎหมายออกใน
แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
องค์ที่ ๙ ต่อจากพระเจ้าอู่ทอง แต่ถ้อยค�ำในกฎมณเฑียรบาล
เป็ น ภาษาเก่ า มาก เมื่ อ เที ย บกั บ กฎหมายที่ อ อกใน
แผ่ น ดิ น พระเจ้ า อู ่ ท องแล้ ว ดู ภ าษาและส� ำ นวนในกฎ
มณเฑียรบาล จะเก่ากว่าเสียด้วยซ�้ำ เช่น เรียกพระเจ้า
แผ่นดินว่า “พระทีน่ งั่ ” ซึง่ เป็นภาษาไทยดึกด�ำบรรพ์ทสี่ ดุ
ชาติที่เรียกพระเจ้าแผ่นดินว่า “พระที่นั่ง” เหมือนไทยก็
มีแต่ชาติอียิปต์ ซึ่งเป็นชาติดึกด�ำบรรพ์ที่เจริญสูงสุด
เก่าแก่ที่สุดชาติเดียว อียิปต์เรียกพระเจ้าแผ่นดินว่าพาเราห์
(Pharoah) ซึ่งเรามักอ่านกันว่า ฟาโรห์ ค�ำนี้มาจากค�ำว่า
“เพรา” หรือ “พะรา” (Paroue) แปลว่าบ้านใหญ่
หมายถึงวังหลวง ก็ตรงกับค�ำว่า “พระที่นั่ง” ของไทย
นั่นเอง อนึ่งค�ำว่า เพ – รา หรือ พะรา หรือ เป – รา หรือ
ปะรา ก็น่าจะเป็นค�ำเดียวกับ “ปรา” คือปรางปรา หรือ
พระพลา พลับพลา ของไทย ค�ำเรียกพระเจ้าแผ่นดินของไทย

ในกฎมณเฑียรบาลไปตรงกับภาษาอียิปต์โบราณเช่นนี้
ย่อมเป็นเครือ่ งพิสจู น์วา่ ถ้อยค�ำส�ำนวนในกฎมณเฑียรบาล
ย่อมจะเก่าแก่ดึกด�ำบรรพ์ไม่ใช่น้อย จึงท�ำให้เชื่อว่า
กฎมณเฑียรบาลต้องมีใช้มานานหนักหนาแล้ว ไม่ใช่ว่า
เพิง่ จะมีขนึ้ ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ บางที
ของเก่าจะกระจัดกระจายกันอยู่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
เป็นผู้มารวบรวมจัดท�ำขึ้นเป็นประมวลกฎหมายส่วน
พระองค์พระเจ้าแผ่นดินต่อในรัชสมัยของพระองค์กเ็ ป็นได้
และเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ชวนให้เข้าใจว่า มหาดไทยคงไม่ใช่
มีฐานะเป็นเพียงนายพท�ำมรง อย่างทีป่ รากฏในกฎหมาย
ลักษณะอาญาหลวง แต่จะมีหน้าที่ในราชการแผ่นดิน
ฝ่ า ยพลเรื อ นมาตั้ ง แต่ ดึ ก ด� ำ บรรพ์ และหน้ า ที่ นั้ น มี
ความสัมพันธ์กับช้างเป็นส่วนส�ำคัญอีกด้วย
อ่านกฎมณเฑียรบาลต่อไป ก็จะเกิดความสนใจ
ในเรื่ อ งช้ า งขึ้ น อี ก ในนั้ น มี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ช้ า งไว้
มากมาย เป็นต้นว่าการคล้องช้างของพระเจ้าแผ่นดิน
การทรงช้าง การพบช้างส�ำคัญ การเลีย้ งช้าง การประทุษร้าย
ช้าง การรณรงคสงครามเกีย่ วกับช้างพระราชพิธเี กีย่ วกับ
ช้าง ซึ่งเรื่องของช้างเหล่านี้เราจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นเพียง
ในราชการส่วนพระองค์อย่างเดียวแต่เป็นทั้งราชการ
แผ่นดินอีกด้วย เช่น ปูนบ�ำเหน็จในการรณรงคสงคราม
ยกเอาไชยชนะในการชนช้างขึน้ เป็นความชอบอย่างส�ำคัญ
ตัง้ แต่ผมู้ ศี กั ดินา ๑๐,๐๐๐ ลงมา จนไพร่พลชัน้ ต�ำ่ ทีเดียว
ผู้ใดมีส่วนในการชนช้างชนะแล้ว เป็นต้องได้บ�ำเหน็จ
สูงต�่ำมากน้อยตามล�ำดับ มหาดไทยได้รับหน้าที่เกี่ยวกับ
ช้างซึ่งเป็นทั้งราชการในพระองค์และราชการแผ่นดิน
จึงย่อมจะต้องมีอะไรเป็นมูลมาแต่เดิม
จากข้อสังเกตในกฎมณเฑียรบาล เรือ่ งมหาดไทย
ได้น�ำเราไปถึงช้าง ในการสันนิษฐานค�ำ “มหาดไทย”
จึงจะต้องจับเรือ่ งของช้างสาวขึน้ ไป ในล�ำดับนีจ้ งึ จะได้พดู
เรื่องช้างก่อน ถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ชาติไทย เราจะ
พบเรื่องช้างที่เด่นที่สุดอยู่สองเรื่อง เรื่องหนึ่งสมเด็จ
๑๒๐ ปี
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พระนเรศวรมหาราชชนช้างชนะ สมเด็จพระมหาอุปราชา
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา อีกเรือ่ งหนึง่ พระเจ้าขุนรามค�ำแหง
มหาราชชนช้ า งชนะขุ น สามชนเจ้ า เมื อ งฉอดในสมั ย
สุโขทัย ทั้งสองเรื่องนี้ แสดงถึงความประเสริฐของช้างใน
การกู้บ้านกู้เมือง กับแสดงถึงความสามารถของไทยใน
การใช้ช้างเข้าณรงคสงคราม งานพระราชสงครามของ
สมเด็จพระนเรศวร กับของพระเจ้าขุนรามค�ำแหง ท�ำให้
เรามองเห็ น กองทั พ ช้ า งของเราแต่ โ บราณว่ า คงจะ
มโหฬารพั น ลึ ก อย่ า งที่ พ รรณนาไว้ ใ นหนั ง สื อ ต่ า งๆ
จริงๆ ริ้วพระคชาธารในกองทัพช้างศึกประกอบล้วน
แล้วไปด้วยช้างกระบวนต่างๆ มีช้างดั้ง ช้างกัน ช้างแซก
ช้างล้อมวัง ช้างค�้ำ ช้างค่าย ช้างพังคา ช้างพระชัย
ช้างพระคชาธาร ช้างพระทีน่ งั่ กระโจมทอง ช้างโคตรแล่น
ช้างซับมัน เดินเป็นสี่สายรายเรียงแวดล้อมหน้าหลัง
ข้างเคียงองค์พระมหากษัตริยเ์ ป็นมหาพยุหโยธาทัพ ดูเป็น
สง่าน่าเกรงขามยิ่งนัก ยุทธหัตถีกับกระบวนทัพช้างศึก
ดังกล่าวมานีท้ ำ� ให้เราหวนนึกย้อนกลับไปมองเห็นเหตุผล
ในกฎมณเฑียรบาลได้วา่ ท�ำไมจึงมีบทบัญญัตเิ รือ่ งช้างไว้
มาก และกฎมณเฑียรบาลจะต้องเป็นของเก่าแก่กอ่ นสมัย
สุโขทัยขึน้ ไปเป็นแน่ หาไม่ไหนเลยจะสามารถในยุทธหัตถี
มีกองทัพช้างอย่างมโหฬารเห็นปานนั้น ถ้าไทยไม่ช�ำนิ
ช� ำ นาญในการใช้ ช ้ า งมาก่ อ นโดยไม่ ไ ด้ สื บ ต่ อ โบราณ
ประเพณีไว้ ศิลาจารึกของพ่อขุนรามค�ำแหงที่ว่า “กูขี่
ช๋างเนกพล กูขบบเข๋า ก่อนพ่กู กูฏ่ช๋างด๋วยขุนสามชน
ตนกูพู่งช๋าง ขุนสามชนตววขี่มาสเมืองแพ่ ขุนสามชน
พ่ายหนี” ก็เห็นจะไม่มี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ทรงสันนิษฐาน
ว่าไทยได้วิชาคชกรรมมาจากอินเดียตั้งแต่สมัยละว้า
ข้อนี้เป็นความจริงโดยไม่ต้องสงสัย อินเดียเป็นบ่อเกิด
แห่งศิลปศาสตร์ อินเดียเป็นแหล่งใหญ่ของช้างมาแต่
ดึกด�ำบรรพ์ ชาวอินเดียค้นคว้าหาความรูใ้ นทางบังคับเอา
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ช้างมาใช้งานต่าง ๆ ที่นับว่าส�ำคัญก็คือใช้ช้างในการศึก
สงคราม ในกองทัพอินเดียโบราณจัดกระบวนทัพเป็น ๙ กอง
เรียงล�ำดับเป็นกองน้อยไปหากองใหญ่ ท�ำนองเดียวกับที่
จั ด เป็ น หมู ่ ห มวดขึ้ น ไปหากองร้ อ ยกองพั น ทุ ก วั น นี้
แต่ละกองประกอบด้วยเสนาสีเ่ หล่า ทีเ่ รียกว่า จตุรงคเสนา
มีรถ ช้าง ม้า และเสนาราบ กองต้น มีรถ ๑ ช้าง ๑ ม้า ๓
เสนาราบ ๕ แล้วก็จัดทวีขึ้นไปทีละ ๓ ต่อกองเป็น
ล�ำดับ จนถึงกองที่แปด โดยเฉพาะช้างมี ๒๑๘๗ เชือก
กองที่เก้าทวีขึ้นสิบเท่าจึงมีช้าง ๒๑๘๗๐ เสนาผู้ใหญ่ที่
เป็นแม่ทัพนายกองขี่ช้าง ช้างเป็นก�ำลังส�ำคัญในกองทัพ
เช่นนี้ จึงมีต�ำราฝึกหัดใช้ช้างเป็นศาสตร์ประเภทหนึ่ง
เรียกว่า คชกรรม ผู้ส�ำเร็จวิชาคชกรรมย่อมบังคับช้างได้
ผูช้ ำ� นาญในการบังคับขับขีช่ า้ ง จึงนับถือกันว่าเป็นบุคคล
ส�ำคัญอย่างเยี่ยม
สยามเป็นดินแดนที่ชาวอินเดียภาคตะวันออก
มีชาวองคราษฎร์เป็นอาทิ ได้มาติดต่อค้าขายตัง้ แต่โบราณ
ดึกด�ำบรรพ์ และชาวอินเดียบางพวก ได้อพยพมาตั้ง
ภูมิล�ำเนาหากินด้วยดินแดนสยามแต่โบราณมา ปรากฏว่า
เป็นแหล่งใหญ่ของช้างอีกแหล่งหนึง่ ชาวสยามในครัง้ โน้น
เป็นไทยที่เรียกกันว่าละว้า ดังนี้ชาวอินเดียที่อพยพมา
จึงได้มาสอนวิชาคชกรรมให้แก่ไทยละว้านับแต่จ�ำเดิม
แต่เกิดวิชาคชกรรมขึ้นในดินแดนสยามแล้ว วิชานี้ก็
เจริญขึ้นเป็นล�ำดับ ทั้งนี้เพราะช้างเป็นประโยชน์ในการ
ประกอบการงานต่าง ๆ เหมาะสมกับภูมิประเทศ และที่
เป็นประโยชน์อย่างส�ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื ในการท�ำศึกสงคราม
ช้างได้เป็นก�ำลังส�ำคัญอันยิง่ ใหญ่ของไทยในสมัยทีอ่ พยพ
ข้ามแม่น�้ำโขงลงมาแสวงหาที่ตั้งบ้านแปลงเมือง ประมุข
ของไทยหรือพระเจ้าแผ่นดินตลอดจนแม่ทัพนายกอง
ทุกคนจะต้องเรียนวิชาคชกรรมช�ำนิชำ� นาญ เพือ่ ประโยชน์
ในการจั บ ช้ า งมาฝึ ก หั ด เข้ า กองทั พ ท� ำ สงครามแผ่
เดชานุภาพขยายอาณาเขตต่อลงมา

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์เรื่องจับช้างไว้แล้วในนิทาน
โบราณคดี ท่านผู้อ่านคงจะเห็นได้ว่าการจับช้างเป็นงาน
ใหญ่และส�ำคัญที่สุดของชาติไทยในสมัยโบราณครั้งนั้น
เชือ่ ได้วา่ ไทยจะต้องจับช้างใช้กนั ทัว่ ไป ตัง้ แต่เหนือตลอด
มาจนใต้ ชื่อเมือง “โพนพิสัย” ของไทยทางเหนือแสดงว่า
คงจะเป็นถิ่น “โพน” ช้างคือจับช้างเดี่ยวทางภาคเหนือ
ของไทยมาแต่โบราณชือ่ “วังพง” ของไทยแสดงว่าคงจะ
เป็นถิ่น “วังช้าง” คือจับช้างทั้งโขลงทางภาคใต้ของไทย
มาแต่โบราณ ชื่อเมืองเกดดะห์ คือเมืองไซบุรีทางใต้
ก็เข้าใจว่าจะเป็นถิน่ จับช้าง โดยวิธตี งั้ พะเนียดของไทยมา
แต่โบราณเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะค�ำเกดดะห์นั้นว่าเป็น
ภาษามลายู แปลว่าที่จับช้าง ซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นได้
เพราะไทยเรียกเมืองเกดดะห์วา่ เมืองไซบุรี (มักเขียนไทรบุร)ี
ไซก็แปลว่าเครือ่ งดัก อนึง่ ชาวองคราษฎร์มวี ธิ จี บั ช้างด้วย
สร้างพะเนียดเรียกว่าเกดดะห์ ทางภาคใต้คงจะใช้วิธี
จับช้างด้วยตัง้ เกดดะห์คอื พะเนียดตามอย่างชาวองคราษฎร์
มาแต่โบราณ แถวเมืองเกดดะห์คงจะเป็นทีจ่ บั มากแห่งหนึง่
ตรงนั้ น จึ ง ได้ ชื่ อ ไปตามภาษาองคราษฎร์ ว ่ า เกดดะห์
ซึ่งกลายมาเป็นเมืองเกดดะห์คือไซบุรีเดี๋ยวนี้
วิชาจับช้าง วิชาบังคับขับขีช่ า้ ง วิชาฝึกหัดให้ชา้ ง
เข้าสงคราม วิชาจัดกระบวนทัพช้างจะต้องกระท�ำกันมา
เป็นระเบียบแบบแผนแล้วตั้งแต่สมัยไทยละว้า ดังเราจะ
เห็นว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังมีวิชาจับช้างอยู่ในหมู่ชนชาวพื้น
สยามประเทศดั้งเดิมมีพวกข่าขมุต่างๆ หากินทางแซก
โพนช้างตามถิน่ แม่นำ�้ โขง มีภาษาจับช้างของตนต่างหาก
เรียกว่าภาษาส่วยช้าง ซึง่ มีคำ� สามัญเป็นค�ำไทยโบราณอยู่
เป็นส่วนมากเป็นพยานหลักฐาน แสดงว่าวิชาจับช้างมีมา
ในสยามประเทศดึกด�ำบรรพ์เก่าแก่แล้ว วิชาคชกรรมทุก
แขนงเป็นประโยชน์ใหญ่ยงิ่ ในการท�ำศึกสงคราม เมือ่ ไทย
ตัง้ บ้านแปลงเมืองเป็นหลักฐานมีระเบียบแบบแผนในการ
ปกครองแล้วเห็นคุณประโยชน์ใหญ่ยิ่งของช้างที่นับว่า

เป็นคูบ่ า้ นคูเ่ มืองอย่างส�ำคัญ จึงได้ตงั้ บทบัญญัตเิ กีย่ วกับ
ช้างเป็นกฎมณเฑียรบาลขึน้ อันใดทีเ่ ห็นว่าเป็นของส�ำคัญ
เกี่ยวกับช้างแล้ว เป็นบัญญัติลงไว้หมด พิจารณาตามกฎ
มณเฑียรบาลจะเห็นว่า ตั้งแต่องค์พระเจ้าแผ่นดินลงมา
จนเสนาอ�ำมาตย์บริพาร จ�ำเป็นจะต้องศึกษาเล่าเรียนวิชา
คชกรรม เพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองในณรงคสงคราม
ทุกคน การณ์จงึ ปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ทรง
รอบรู้วิชาคชกรรม บังคับขับขี่ช้างได้ช�ำนิช�ำนาญในศิลา
จารึกนครชุมซึ่งเป็นจารึกของพระยาลือไทย (พระร่วง
องค์ที่ ๔) ว่า “เมือง อนนใดกรูสนี อนนรูสาสตรอ...อยุกตส
กาจดุรงคกท�ำยนตรธิชา (ง)...คลองชางเปนพริทธิปาส
สาตร (ร)” เป็นพะยานว่า การขีช่ า้ งคล้องช้างเป็นศาสตร์
คู่บ้านคู่เมืองของไทยที่ถือกันว่าทุกคนจ�ำเป็นต้องศึกษา
เล่าเรียนให้รไู้ ว้ เพือ่ ประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินทัว่ ๆ ไป
เวลาเสด็จประพาสต่างๆ พระเจ้าแผ่นดินย่อมทรงช้าง
เช่น เสด็จพระพุทธบาท มีกระบวนช้างอย่างน้อยถึง
๑๔๔ เชือก เท่ากับเป็นการฝึกหัดช้างไปในตัว ขณะถึง
พระพุ ท ธบาทก็ ท รงขั บ ช้ า ง ไปหยุ ด หน้ า มณฑป
พระพุทธบาท ทรงร�ำพระแสงของ้าวถวายเป็นพุทธบูชา
แล้วจึงจะเสด็จไปประทับที่พระต�ำหนัก การร�ำพระแสง
ของ้าวก็คือท่าร�ำอาวุธในยุทธหัตถีนั้นเอง ในยามปรกติ
ไม่ได้ออกศึกสงครามก็มีพระราชพิธีเกี่ยวกับช้างก�ำหนด
ไว้ในกฎมณเฑียรบาล เช่น พระราชพิธีออกสนามใน
เดือน ๕ ตั้งปะร�ำยืนช้างเครื่องมีการล่อแพนผัดพาน ต�ำรวจ
ขี่ช้างไล่ม้า ขุนช้างขี่ม้าล่อช้าง แล้วเดินกระบวนช้างม้า
ผ่านหน้าพระที่นั่ง มีมหรสพต่างๆ ครึกครื้น
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ช้างก็ยังมีส่วน
ส�ำคัญในการศึกสงคราม ประเพณีเกี่ยวกับช้างคงเป็น
มรดกตกทอดมาแต่สมัยโบราณทุกอย่าง ช้างยังคงเป็น
ของคู่บ้านคู่เมืองมาจนถึงสมัยปัจจุบัน
จากเรือ่ งของช้างตามทีพ่ รรณนามา เราจะเห็นว่า
ช้างมีความส�ำคัญเกี่ยวกับประเทศชาติอย่างไร ไทย
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โบราณย่อมตระหนักถึงความส�ำคัญของช้างเป็นอย่างดี
มาแต่แรกเริ่มแล้ว เมื่อได้ครูผู้เชี่ยวชาญวิชาช้างมาสอนให้
ก็ ไ ม่ ต ้ อ งสงสั ย ว่ า จะไม่ ถ ่ า ยวิ ช าไว้ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า ง
จะต้องถ่ายตั้งแต่ตัววิชาช้างคือคชกรรมไปตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีเกีย่ วกับช้างหมด ความนิยมข้าง
อินเดียมีอย่างไร ข้างไทยก็เป็นอย่างนัน้ ช้างเป็นของโปรด
ของกษัตริย์ราชตระกูลในอินเดีย ถ้าเราหลับตานึกวาด
ภาพช้างไทย เราก็จะมองเห็นพระโอรสของพระเจ้าศรี
อินทราทิตย์คอื พระรามค�ำแหง ขีช่ า้ งคล่องแคล่วมาตัง้ แต่
ยังเด็กๆ เห็นพระรามค�ำแหงขับช้างเนกพล พุง่ เข้าชนช้าง
มาสเมืองเจ้าเมืองฉอด เห็นพระเจ้ารามค�ำแหงทรงช้าง
รูจาศรีตรัสทักทายทวยราษฎรอยูก่ ลางดงตาลเห็นเจ้าศรี
ศรัทธาหลานพ่อขุนผาเมืองไสช้างเข้าประสานงากับช้าง
ขุนจัง เห็นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงขับขี่ช้างดุ
อาละวาดเหมือนพระเจ้าอักบาร์มหาราชสามารถขีช่ า้ งบ้า
เมามัน ที่ใครๆ ก็ไม่อาจสามารถจะเข้าใกล้ได้ เห็น
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า (ปิ ย มหาราช)
ทรงพระแสงของ้าวร�ำพัดชาบนกระพองช้างพระที่นั่ง
ตรงหน้ามณฑปพระพุทธบาท ถวายเป็นพุทธบูชา ในส่วน
พระราชพิธีออกสนามใหญ่ตามที่มีในกฎมณเฑียรบาล
ระดม “พลพยุหดาบดั้งเขนเสโล หอกทวนปืนไฟหน้าไม้
ธนู ส รรพยุ ท ธ เสื้ อ หมวกอย้ า ยอบสนามตามกรทุ ก
กระทรวงทหาร พ่อเรือนพลไพร่ ตั้งปรามช้างรอบสนาม
ขุนหาญทั้ง ๑๐ ขี่ช้างยืนที่...ต�ำรวจใหญ่ชนกลอนขี่ช้าง
ไล่มา้ ขุนช้างขีม่ า้ ล่อช้าง...ครัน้ รุง่ แล้ว นาฬิกาหนึง่ มหาดไทย
รายทัง้ ขบวนในกลางสนามตามซ้ายตามขวา พลสรรพพยุทธ
แห่ ช ้ า งเข้ า ยื น ตามขบวนในท้ อ งสนาม” หรื อ พิ ธี แ ห่
สระสนานใหญ่ในสมัยสุโขทัย มีเดินสนานช้าง สนานม้า
สามวัน ตลอดจนพิธคี เชนทรัศวสนานในสมัยรัตนโกสินทร์
เอาเครื่องช้าง เครื่องม้า เครื่องพิชัยสงคราม อาวุธ
ธงเข้าพิธี แล้วจัดกระบวนแห่เป็นจตุรงคเสนา และพิธแี ห่
สระสนานใหญ่ เสนาอ�ำมาตย์ผใู้ หญ่ตอ้ งขีช่ า้ งเข้ากระบวนแห่
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มีพระยาเพทราชา พระยาค�ำแพง พระยาพระกฤษณรักษ์
กรมช้างน�ำ แล้วถึงเจ้าพระยาบดินทร์ เจ้าพระยาพระคลัง
พระยาศรีพพิ ฒ
ั น์ พระยาราชสุภาวดี พระยาจ่าแสนยากร
และพระยาอื่นๆ ที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่อีกมากมาย ฯลฯ
เหล่านีเ้ ราจะเห็นว่ามีลกั ษณะคล้ายคลึงกับพิธอี าสุชวิธาน�ำ
และพิธที ศระของอินเดียปัจจุบนั ไม่ผดิ กันเลย พิธอี าสุชวิธาน�ำ
ท�ำในเดือน ๑๑ ขึ้น ๕ ค�่ำ พระมหากษัตริย์และทหาร
ช�ำระอาวุธทหารถืออาวุธขึ้นขี่ช้างขี่ม้าลองเชิงเล่นไป
หน้าทีน่ งั่ เป็นการส�ำแดงเพลงอาวุธถวายพระมหากษัตริย์
พร้อมกัน พิธีทศระท�ำในวันขึ้น ๑๐ ค�่ำ ซึ่งชาวฮินดูถือว่า
เป็นวันที่พระรามยกพยุหแสนยากรไปท�ำสงครามกับ
ทศกรรณฐ์ จึงเป็นวันส�ำคัญส�ำหรับกษัตริย์และนักรบ
หากจะท� ำ สงครามตี บ ้ า นเมื อ งใดก็ ก รี ธ าทั พ ในวั น นี้
พิธเี ริม่ ด้วยตัง้ พระราชอาสน์ทำ� สักการะ แล้วระดมช้างม้า
คานหาม รถสัปคับ โล่ดั้งเขน สรรพอาวุธ ยุทโธปกรณ์
และธงไชยเฉลิมพล ท�ำพลีบูชาเสร็จแล้วเดินช้างม้าผ่าน
หน้าพระที่นั่ง ตกบ่าย ๓ นาฬิกา จัดช้างเครื่องประมาณ
๑๐๐ เชือกยืนเรียงราย หน้าพระลานตามล�ำดับยศเสนา
อ�ำมาตย์ผู้ขี่ พอได้เวลาช้างเชิญราชธวัชประจ�ำองค์มหา
ราชา พร้ อ มด้ ว ยกลองศึ ก ก็ ย ่ อ งออกมาจากประตู
พระราชวัง สักครูช่ า้ งพระทีน่ งั่ องค์มหาราชาก็ปรากฏขึน้
ที่ พ ระทวารใหญ่ ขุ น พลแม่ ทั พ ตี ก ลองศึ ก ท� ำ สะลาม
เป็ น อาณั ต สั ญ ญาณ ที่ นั้ น ช้ า งเสนาอ� ำ มาตย์ ผู ้ ใ หญ่
ที่ยืนเรียงรายก็เริ่มออกเดินเข้าขบวนเสด็จเป็นล�ำดับ
ขบวนพยุหยาตราค่อยๆ เคลื่อนไปยังชายเขตราชธานี
ซึ่งจัดเป็นที่ประกอบพิธีมีต้นศมี (Prosopis spicigera)
ปลูกไว้เป็นส�ำคัญ มหาราชาลงจากหลังช้างขึ้นประทับ
บนอาสน์ภายใต้ตน้ ศมีอนั เป็นมณฑลพิธกี ระท�ำบวงสรวง
ต้ น ศมี เ สร็ จ แล้ ว ชั ก พระขรรค์ อ อกตั ด ผลฟั ก ทอง
(Cucurbita Pepo) ถวายเป็นเทวพลี แทนบูชายัญด้วย
สัตว์ซึ่งท�ำมาแต่โบราณ จากนั้นพวกเสนาอ�ำมาตย์ก็เข้า
แย่งกันเก็บใบอาปตะ (Bauhinia tornentosa ส้มเสี้ยว)

ซึง่ ประดับอยูร่ อบๆ ต้นศมี โดยสมมติวา่ เป็นทอง มหาราชา
เสด็จขึ้นช้างทรงกระบวนเคลื่อนออกเสียงถวายพรจาก
เสนาอ�ำมาตย์ราชบริพารตลอดจนทวยราษฎรก็แซ่ซ้อง
บันลือขึ้นว่า “ศรีมัณมหาราชาวิชยี ภาวะ” แปลว่า ขอ
ความส�ำเร็จจงมีแด่องค์พระมหาราชาพิธีอาสุชวิธาน�ำ
หรือพิธีทศระของอินเดีย ตามที่เล่ามานี้ เห็นว่าจะเป็น
แบบอย่างขนบธรรมเนียมประเพณี ให้เกิดพิธีออกสนาน
ใหญ่ตามที่กล่าวไว้ในกฎมณเฑียรบาล ซึ่งเรียกในสมัย
สุโขทัยว่าพิธีแห่สระสนานใหญ่ และเรียกในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ว่า พิธีคเชนทรัศวสนานนั้นเป็นแน่ สรุป
ความว่าเรื่องอันใดที่เกี่ยวกับช้างแล้ว อินเดียเป็นครูบา
อาจารย์ของไทยทั้งสิ้น และไทยก็เป็นศิษย์ที่ถอดแบบ
อาจารย์ไว้หมดทุกสิง่ ทุกอย่าง ซึง่ จะต้องเป็นมาแล้วตัง้ แต่
สมัยไทยละว้าดึกด�ำบรรพ์โน้น
บัดนี้จะได้กลับเข้าเรื่องที่ว่า มหาดไทยเกี่ยวข้อง
กับช้างอย่างไร ในตอนต้นได้กล่าวมาแล้วว่าช้างเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญของบ้านเมืองเป็นของคู่บ้านคู่เมือง ไทยโบราณ
ตระหนักในความส�ำคัญของช้างดี จึงได้เรียนวิชาคชกรรม
จากชาวอินเดียจนช�ำนิชำ� นาญทุกด้านทุกแขนงถ่ายแบบ
อย่างขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เกี่ยวกับช้างมา
ยึดถือสืบทอดเป็นล�ำดับมาไม่ขาดสาย เพราะช้างก็ได้
ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ บ ้ า นเมื อ งเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ น
พงศาวดารตลอดมาแล้ว ความส�ำเร็จอันยิง่ ใหญ่ในกองทัพ
ช้างศึกที่ได้ก�ำเอาชัยชนะอย่างยอดไว้ ส่อให้เห็นว่าไทย
เป็นชาติเชี่ยวชาญในวิชาคชกรรม พระเจ้าแผ่นดินทุก
พระองค์ตลอดจนเสนาอ�ำมาตย์ราชบริพารทุกคนตั้งแต่
โบราณมาจะต้องศึกษาวิชาคชกรรม มีความสามารถใน
การบังคับบัญชาขี่ช้างได้อย่างช�ำนิช�ำนาญ
อั น ความนิ ย มของอิ น เดี ย ในสมั ย โบราณนั้ น
ยกย่องเรียกเสนาอ�ำมาตย์ชั้นสูงทั่วไปว่า “มหามาตร”
เป็นค�ำสันสกฤตแปลตามตัวว่า “หลักใหญ่” เป็นความหมาย
ว่า มีสติปัญญาความรู้ความสามารถนับถือเอาเป็นหลักได้

ถ้าจะเทียบกับไทยก็ใกล้กบั ค�ำว่า “ผูห้ ลักผูใ้ หญ่” ของเรา
และถ้าจะเทียบทางยศศักดิ์ ก็ดูจะเป็นอย่างที่เราเรียก
เสนาอ�ำมาตย์ชนั้ สูงของเราว่าเสนาผูใ้ หญ่ อ�ำมาตย์ผใู้ หญ่
หรือขุนนางผู้ใหญ่ อะไรท�ำนองนี้ ซึ่งถ้าจะลองเดาต่อไป
ค�ำว่า “มหามาตร” ที่อินเดียเรียกเสนาอ�ำมาตย์ชั้นสูง
นี้เอง อาจจะเป็นต้นเค้าทางไทยเราให้บังเกิดมีค�ำสร้อย
เรียกขุนนางชั้นสูงกว่า ขุนนางผู้ใหญ่ เสนาผู้ใหญ่หรือ
อ�ำมาตย์ผู้ใหญ่ขึ้นก็ได้ การที่อินเดียเรียกเสนาอ�ำมาตย์
ชั้นสูงว่า “มหามาตร” ก็เนื่องด้วยเสนาอ�ำมาตย์ชั้นสูง
ย่อมจะต้องเชี่ยวชาญในวิชาคชกรรม มีความสามารถ
บังคับขับชี่ช้างได้คล่องแคล่ว ช�ำนิช�ำนาญทุกคน ค�ำว่า
“มหามาตร” จึงเป็นค�ำยกย่องที่มีความหมายถึงว่า เป็น
ผู้แตกฉานแล้วในวิชาช้างมีความสามารถในเชิงบังคับ
ขับขี่ช้างได้เป็นอย่างดีวิเศษ เป็นที่เคารพนับถือว่าเป็น
บุคคลส�ำคัญยอดเยีย่ มตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นค�ำว่า
“มหามาตร” นี้มาเรียกเป็นภาษาฮินดูว่า “มหาวัต”
หมายถึง เป็นผู้ช�ำนาญการบังคับขับขี่ช้างโดยตรง
ชาวอินเดีย เป็นผูน้ ำ� เอาวิชาคชกรรมมาให้แก่ไทย
ละว้า ในการนีจ้ งึ เชือ่ ได้สนิทว่าคงจะได้นำ� เอาค�ำ “มหาวัต”
ส� ำ หรั บ เรี ย กผู ้ ช� ำ นาญการบั ง คั บ ขั บ ขี่ ช ้ า งตามที่ นิ ย ม
เรียกกันในอินเดียมาใช้ด้วย ค�ำว่า “มหาวัต” คงจะเป็น
ค�ำทีใ่ ช้เรียกผูช้ ำ� นาญการบังคับขับขีช่ า้ งของไทยมาตัง้ แต่
สมัยดึกด�ำบรรพ์โน้น
แต่คำ� ว่า “มหาวัต” นัน้ เป็นค�ำแขก เมือ่ ว่าถึงการ
เขียนเป็นตัวหนังสือ อย่างที่เขียนอยู่เดี๋ยวนี้ก็อ่านได้ตรง
ว่า “มหาวัต” แต่ถา้ ว่าพูดถึงออกเสียงอย่างแขกซึง่ พูดเร็ว
ค�ำว่า “มหาวัต” ก็ฟังเป็น “มห๊าต” เสียง “มห๊าต” นี่เอง
ทีเ่ ชือ่ ว่า จะต้องกลายมาเป็น “มหาด” ในภาษาไทยพยาน
หลักฐานทีอ่ า้ งได้ในข้อนีก้ ค็ อื มีคำ� MAHOUT ของฝรัง่ อยู่
ค�ำหนึ่งที่ใช้กันแต่โบราณในอินเดีย หมายถึงผู้ขับขี่ช้าง
ค�ำ MAHOUT นี้ มาจากค�ำว่า “มหาวัต” เช่นเดียวกัน ฝรั่ง
คงจะฟังแขกพูดค�ำว่า “มหาวัต” เร็วตามประสาแขกพูด
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จึ ง ได้ เขี ย นค� ำ นี้ เ พี้ ย นไป ตามที่ หู ไ ด้ ยิ น คล้ า ยไทยคื อ
MAHOUT (อ่านว่ามะห๊าวต์) และใช้เป็นค�ำเรียกผูข้ บั ขีช่ า้ ง
ในอินเดียสืบต่อมาจากทุกวันนี้ ตกค�ำว่า “มหาวัต” หรือ
“มห๊าต” ซึ่งมาจากค�ำ “มหามาตร” ของอินเดียค�ำนี้เอง
ได้กลายมาเป็น MAHOUT (มะห๊าวต์) ในภาษาฝรั่ง และ
ได้มาเป็น “มหาด” ในภาษาไทย
ในสมัยโบราณค�ำว่า มหาด คงจะใช้ในพวกไทย
ละว้าเป็นค�ำยกย่อง ส�ำหรับเรียกผูช้ ำ� นาญการบังคับขับขี่
ช้าง ก็แหละในสมัยนั้นเสนาอ�ำมาตย์ราชบริพารชั้นสูง
ทุกคนต้องเป็นผูช้ ำ� นาญในการบังคับขับขีช่ า้ ง เพราะทุกคน
จะต้องออกณรงคสงครามเสนาอ�ำมาตย์ราชบริพารชัน้ สูง
จึงได้ชื่อว่าเป็น “มหาด” ทุกคน ทั้งนี้ก็คือรับเอาต�ำรา
“มหาวัต” อันมาจาก “มหามาตร” ซึ่งเป็นค�ำยกย่อง
เรียกเสนาอ�ำมาตย์ชั้นสูงตามที่นิยมกันที่อินเดียเพราะ
เชี่ยวชาญเชิงวิชาช้างมาใช้นั่นเอง
โดยเหตุทอี่ าจารย์ชาวอินเดียก็เรียกกันว่า “มหาด”
และลูกศิษย์ที่เป็นไทยก็เรียกกันว่า “มหาด” เหมือนกัน
พวก “มหาด” ในสมัยไทยละว้าโบราณ จึงย่อมจะมี
เป็นสองพวก พวกหนึ่งเป็นชาวอินเดียแท้ คือเป็นพวก
ครูบาอาจารย์ใหญ่ อีกพวกหนึ่งเป็นไทยคือพวกเสนา
อ�ำมาตย์ราชบริพาร ของพระเจ้าแผ่นดินโดยตรง ดังนั้น
จึงน่าจะเกิดค�ำเรียกแยกให้ต่างกัน โดยเรียกพวกไทยที่
เป็นเสนาอ�ำมาตย์ราชบริพารแม่ทพั นายกองของพระเจ้า
แผ่นดินว่า “มหาดไทย” คือหมายถึงว่าเป็นพวก “มหาด”
ที่เป็น “ไทย” ดังนี้ค�ำว่า “มหาดไทย” จึงได้เกิดมีขึ้น
ตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นๆ แสนยานุภาพ
ของไทยอยูท่ กี่ องทัพช้าง พระเจ้าแผ่นดินเป็นจอมทัพช้าง
บรรดาเสนาอ�ำมาตย์ราชบริพารชัน้ แม่ทพั นายกองในสมัย
นั้น ต้องช�ำนาญการขับขี่ช้าง โดยเสด็จงานพระราช
สงครามทั่วหน้า พวกนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็น “มหาด” หรือ
“มหาดไทย” ทั้งหมด แต่พระราชกิจจานุกิจของพระเจ้า
แผ่นดิน ย่อมจะต้องมีขา้ ใกล้ชดิ ส่วนพระองค์เป็นอีกพวกหนึง่
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ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า “เลข” หรือ “เลก” ฉะนั้นข้า
ในพระองค์ที่เป็น “มหาด” คือผู้ช�ำนาญการบังคับขี่ช้าง
ที่ได้เป็นแม่ทัพนายกอง ออกงานพระราชสงครามด้วย
(ในสมัยโบราณทุกคนจะต้องออกรบทัพจับศึก) จึงน่าจะมี
ชือ่ แยกเรียกขึน้ ใหม่วา่ “มหาดเลข” หรือ “มหาดเลก” คือ
หมายถึงว่าเป็น “มหาด” ที่เป็น “เลก” หรือเป็นข้าใน
พระองค์เป็นเหล่าหนึง่ ต่างหากจากพวก “มหาดไทย” ค�ำว่า
“มหาดเล็ก” จึงเกิดมีขึ้น
ต่อมาค�ำว่า “มหาดเลก” คงจะเขียนเพีย้ นมาเป็น
“มหาดเล็ก” และ หมายถึงข้าราชการในพระองค์ดังที่ใช้
กันอยู่ในทุกวันนี้
ในสมัยต่อมา ค�ำว่า “มหาดไทย” แปลความหมาย
คลี่ ค ลายไปจากเดิ ม ที่ เ ป็ น ดั ง นี้ คงเป็ น เพราะเสนา
อ�ำมาตย์ราชบริพารในครั้งโบราณไม่มีหน้าที่ประจ�ำตัว
ยามศึกสงครามก็ใช้ออกรบหมด ยามว่างศึกสงครามก็ใช้
ในราชการแผ่นดินต่างๆ สุดแต่พระเจ้าแผ่นดินจะมี
พระกระแสรับสั่ง จะใช้ให้ไปท�ำอะไรก็ได้ทั้งสิ้น ก็เสนา
อ�ำมาตย์ผใู้ หญ่นนั้ เป็น “มหาดไทย” ด้วยกันทุกคน เพราะ
ต่างก็เป็นผูช้ ำ� นาญในการบังคับขับขีช่ า้ งออกงานพระราช
สงครามได้รบั ค�ำยกย่องเรียกกันว่า “มหาดไทย” เหมือน
กันหมด เมื่อพวก “มหาดไทย” เหล่านั้นต้องไปปฏิบัติ
ราชการในยามปรกติมหาดไทยจึงได้เป็นหัวหน้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน (เพราะว่างศึกสงคราม) ขึน้ อีก ราชการฝ่าย
พลเรือนที่ส�ำคัญก็มีการปกครองฝ่ายหัวเมือง ซึ่งย่อมจะ
ต้องอาศัย “มหาดไทย” คือขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่ไว้วาง
พระราชหฤทัยส่งออกไปดูแลต่างพระเนตรพระกรรณ
มหาดไทยก็เลยเข้าไปมีหน้าทีค่ รอบคลุมราชการแผ่นดิน
กว้างขวางออกไปอีกราชการปกครองหัวเมืองไม่ว่างาน
อะไรขึ้นอยู่กับ “มหาดไทย” ทั้งสิ้น อนึ่ง “มหาดไทย”
แท้ๆ คือตัวขุนนางผู้ใหญ่หรือเสนาผู้ใหญ่ หรืออ�ำมาตย์
ผู้ใหญ่ทุกคน ต่างก็มีเลขสมสังกัดคนละมากๆ พวกนี้เรียกว่า
พวกสั ง กั ด มหาดไทยก็ ย ่ อ มจะต้ อ งใช้ ชื่ อ ว่ า เป็ น พวก

มหาดไทยไปด้วย ชื่อ “มหาดไทย” ก็เลยแพร่หลาย
แผ่กว้างออกไปในวงการปกครองทั่วๆ ไปมาแต่โบราณ
ดึกด�ำบรรพ์
อันการปกครองทั่วไปย่อมจะต้องมีชั้นมีล�ำดับ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปกครองจะต้องมีเกียรติ อันนี้เป็น
มูลเหตุให้เกิดมียศและบรรดาศักดิ์ เมือ่ ยศและบรรดาศักดิ์
มีขึ้น ก็ถือยศและบรรดาศักดิ์เป็นส�ำคัญ “มหาดไทย”
ทุกคนย่อมจะได้รบั พระราชทานบรรดาศักดิส์ งู ต�ำ่ แล้วแต่
ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ แ ละออกชื่ อ เรี ย กกั น ตามบรรดาศั ก ดิ์
ความนิยมเรียกบรรดาศักดิ์นี้แหละจะต้องเป็นเหตุให้ชื่อ
“มหาดไทย” เดิมค่อยจางเลือนหายไปจากเป็นชื่อเสนา
อ�ำมาตย์ผู้ใหญ่เข้าทุกที ความผันแปรอันนี้คงจะเป็นมา
ก่ อ นสมั ย สุ โ ขทั ย แล้ ว ในสมั ย สุ โ ขทั ย ไม่ พ บค� ำ ว่ า
“มหาดไทย” เลย มาปรากฏชื่ อ นี้ เ ป็ น ครั้ ง แรกก็ ใ น
กฎหมายลักษณะอาญาหลวงในแผ่นดินพระเจ้าอูท่ องซึง่
บ่งว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองทีเดียว
ขอย้อนสรุปกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่า “มหาดไทย”
ตัง้ แต่โบราณมาเป็นค�ำยกย่องเรียกเสนาอ�ำมาตย์ผใู้ หญ่ที่
ช� ำ นาญในการบั ง คั บ ขี่ ช ้ า ง สาเหตุ ที่ จ ะกลายมาเป็ น
พนักงานพลเรือนฝ่ายปกครองก็เพราะเสนาอ�ำมาตย์
ผู้ใหญ่ ที่เรียก “มหาดไทย” นั้น ในเวลาปกติได้บังคับ
บัญชาราชการแผ่นดินต่างๆ เช่น เป็นนครบาลและเป็น
เจ้าบ้านการเมืองต่างพระเนตรพระกรรณทั่วๆ ไป ซึ่ง
ไม่ใช่เป็นราชการศึกสงครามก็เรียกกันว่าเป็นราชการ
พลเรือน ค�ำว่า “มหาดไทย” ในชัน้ เดิมไม่ใช่หน้าทีร่ าชการ
แต่หมายถึงตัวบุคคล คือ เสนาอ�ำมาตย์ผใู้ หญ่ทไี่ ปปฏิบตั ิ
ราชการพลเรือนโดยตรง และเมือ่ มีราชการอันใดเกีย่ วกับ
การปกครองทางด้านนั้น เช่น นครบาลคือในกรุง หรือ
ด้ า นหั ว เมื อ ง ก็ ย ่ อ มจะว่ า กั น ว่ า เป็ น หน้ า ที่ ข อง
“มหาดไทย” ซึ่งเป็นความหมายว่าเป็นหน้าที่ของเสนา
อ�ำมาตย์ผู้ใหญ่คนนั้นๆ เมื่อใช้มากเข้าภาษาก็เลือนไป
ค�ำว่า “มหาดไทย” ก็เลยเป็นคล้ายๆ กับหน้าที่ราชการ

กลายๆ ครัน้ เกิดมีบรรดาศักดิข์ นึ้ นิยมเรียกตัวบุคคลตาม
บรรดาศักดิ์ค�ำว่า “มหาดไทย” ซึ่งเป็นค�ำยกย่องอยู่เดิม
และใช้เลือนอยู่แล้ว ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับหน้าที่
ราชการ และเพราะราชการพลเรือนมีหน้าที่มากมาย
หลายฝ่าย ซึ่งท�ำให้ค�ำว่า “มหาดไทย” เดิมแพร่ไปเป็น
ค�ำกลางๆ อยู่แล้ว ก็เลยกลายเป็นค�ำกลาง ส�ำหรับเรียก
หน้าทีร่ าชการฝ่ายพลเรือนทัว่ ไปจริงๆ ความผันแปรของค�ำ
“มหาดไทย” ซึ่ ง ได้ ก ลายจากค� ำ ยกย่ อ งเรี ย กเสนา
อ� ำ มาตย์ ผู ้ ใ หญ่ ที่ ช� ำ นาญการขั บ ขี่ ช ้ า งมาเป็ น หน้ า ที่
ราชการพลเรือนฝ่ายปกครองตามที่กล่าวมานี้ คงจะได้มี
มาแล้วตัง้ แต่กอ่ นสมัยสุโขทัยนานทีเดียวมหาดไทยจึงมา
ปรากฏเป็นพนักงานพลเรือนฝ่ายปกครอง ขึน้ โดยตรงใน
แผ่นดินพระเจ้าอู่ทอง
ต่อมาถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้
มีการวางระเบียบการปกครองประเทศให้เข้ารูป มีการ
รวบรวมกฎมณเฑียรบาลเก่า ซึ่งคล้ายรัฐธรรมนูญกับ
บัญญัติกฎหมายท�ำเนียบศักดินาพลเรือน และศักดินา
หัวเมือง ซึง่ คล้ายพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม โดยเหตุที่ “มหาดไทย” ได้คลีค่ ลายจากความหมาย
เดิม ผันแปรมาจนกลายเป็นราชการพลเรือนฝ่ายปกครอง
ซึง่ จะต้องถือเป็นแบบแผนมาก่อนสมัยสุโขทัยมาถึงแผ่นดิน
พระเจ้าอู่ทอง จึงเป็นพนักงานฝ่ายปกครองดังกล่าว
มาแล้ว พระองค์จึงได้ทรงจัดให้ทหารเป็นพนักงานฝ่าย
กลาโหม ให้พลเรือนเป็นพนักงานฝ่ายมหาดไทยตามที่
ปรากฏในกฎมณเฑี ย รบาลนั้ น และเพราะเหตุ ที่
“มหาดไทย” เดิมเป็นพวกช้าง จึงให้มหาดไทยเป็น
พนักงานช้างด้วยในกฎหมายนาพลเรือน ต�ำแหน่งหัวหน้า
ราชการฝ่ายพลเรือนเป็นสมุหนายก บรรดาศักดิ์เป็น
เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์อัครมหาเสนาบดีอภัยพิริปรากรมพาหุเอกอุราชสีห์ ถือตราพระราชสีห์ ศักดินา
๑๐,๐๐๐ หลวงมหาอ�ำมาตย์ยาธิบดีพิริยาพาหุ เป็น
ต�ำแหน่งมหาดไทยฝ่ายเหนือ หลวงจ่าแสนบดีศรีบริบาล
๑๒๐ ปี
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เป็ น ต� ำ แหน่ ง มหาดไทยฝ่ า ยพะล� ำ พั ง คื อ มหาดไทย
ฝ่ายกลาง “ล�ำพังแปลว่ากลาง แต่เดิมค�ำว่าพะลงไป
ข้า งหน้า จึงเป็ น พะล� ำ พั ง พะก็ คือพระ) การที่มีแ ต่
ต�ำแหน่งมหาดไทยฝ่ายเหนือกับมหาดไทยฝ่ายกลาง ซึ่ง
หมายถึงราชธานีไม่มีมหาดไทยฝ่ายใต้นั้น เป็นการบ่งว่า
ในชั้นเดิมไทยมีแต่หัวเมืองทางเหนือก่อนยังไม่ได้ขยาย
ลงมาทางใต้ พระเจ้าแผ่นดินส่ง “มหาดไทย” คือขุนนาง
ผู้ใหญ่ไปปกครองแต่หัวเมืองทางเหนืออันเป็นอาณาเขต
จึ ง มี แ ต่ ม หาดไทยฝ่ า ยเหนื อ ไม่ มี ม หาดไทยฝ่ า ยใต้
ก็ ส มั ย ที่ ไ ทยปกครองทางเหนื อ นี้ เ ป็ น สมั ย โบราณ
ดึกด�ำบรรพ์ตงั้ แต่อพยพลงมา จึงเป็นเครือ่ งสนับสนุนว่า
ค� ำ “มหาดไทย” ที่ ก ลายมาเป็ น พนั ก งานพลเรื อ น
ฝ่ายปกครองจะต้องกลายมาเก่าแก่ดึกด�ำบรรพ์แล้ว
กรมช้างจัดมาไว้ในท�ำเนียบนาพลเรือน เพราะมหาดไทย
โบราณเป็นพวกช้างดังกล่าวแล้วจางวางช้าง มีบรรดาศักดิ์
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เป็นพระเพทราชาธิบดีศรีสุริยาภิชาติสุริยวงษ์องคสมุห
พระคชบาลศักดินา ๕๐,๐๐๐ (พระเพทราชา มักอ่าน
หรือเรียกกันเสียงสั้นเป็นพระเพ็ทราชา ที่ถูกต้องจะอ่าน
เสียงยาวเป็นเพทราชา เพราะเพทก็แผลงมาจากเวท
หมายถึงว่ามีเวทมนตร์คาถาบังคับช้างได้)
มาถึ ง สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ทรงจัดวาง
ระเบี ย บการปกครองใหม่ ต ามที่ ป รากฏในพระบรม
ราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน “มหาดไทย” ซึง่ ใน
สมัยดึกด�ำบรรพ์หมายถึง ผู้ช�ำนาญการบังคับขับขี่ช้าง
ใช้เป็นค�ำยกย่องเรียกเสนาอ�ำมาตย์ผใู้ หญ่ ก็กลายมาเป็น
กระทรวงมีหน้าทีร่ าชการในด้านการปกครองเป็นส่วนใหญ่
เรียกว่ากระทรวงมหาดไทย เป็นประธานของราชการ
พลเรือนในด้านการปกครองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้

ตราประจำ�กระทรวงมหาดไทย
ตราประจ�ำกระทรวงมหาดไทย มีวิวัฒนาการมาจากตราประจ�ำ
ต�ำแหน่งราชการ ซึง่ ในสมัยโบราณถือว่าตราประจ�ำต�ำแหน่งเป็นของส�ำคัญมาก
เพราะเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการในสมัยโบราณตั้งแต่ครั้ง กรุงศรีอยุธยา
เป็นต้นมา ใช้ประทับตราประจ�ำต�ำแหน่งเป็นส�ำคัญ ไม่มีการลงลายมือชื่อ
แต่อย่างใด สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ตรัสอธิบายว่า
“แต่ก่อนไม่ได้ใช้เซ็นชื่อใช้ตราประจ�ำตัวหรือประจ�ำต�ำแหน่งประทับแทน
เซ็นชื่อ เพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินกับทั้งบรรดาคนสามัญ ซึ่งมีธุระในการ
หนังสือก็ท�ำตราขึ้นใช้ประจ�ำตัว”
ตราประจ� ำ ตั ว ประจ� ำ ต� ำ แหน่ ง แต่ เ ดิ ม มี ป ระเพณี พ ระราชทาน
พระราชลัญจกรไปเป็นเกียรติยศ พระราชลัญจกรที่พระราชทานไปนี้เป็น
พระตราอันเคยใช้ทรงประทับหรือโปรดให้ท�ำขึ้นใหม่ก็ได้ เมื่อพระราชทาน
ไปแล้วก็ไม่เรียกว่า พระราชลัญจกร จะเรียกจ�ำเพาะแต่ทใี่ ช้ทรงประทับเท่านัน้
ผู้ที่ได้รับตราพระราชทานถ้าเป็นตราประจ�ำตัวเมื่อไม่มีตัวแล้วก็ส่งคืน ถ้าเป็น
ตราประจ�ำต�ำแหน่ง เมื่อเลิกต�ำแหน่งแล้วก็ต้องส่งคืนเช่นกัน ใครจะเอาไปกด
หรือใช้ตอ่ ไปหาได้ไม่ ทัง้ นี้ เปรียบเสมือนเครือ่ งยศอย่างหนึง่ ซึง่ ถ้าเป็นต�ำแหน่ง
ส�ำคัญๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระราชทานด้วยพระองค์เอง
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ยังทรงให้ข้อสันนิษฐาน
เกีย่ วกับความเป็นมาของตราประจ�ำต�ำแหน่งไว้ดว้ ยว่า “ตราพระราชสีหเ์ ห็นจะ
มีกอ่ นอืน่ หมดเพราะเดิมเสนาบดีมตี ำ� แหน่งเดียว เป็น รองจากพระเจ้าแผ่นดิน
ในที่ว่าราชการต่างๆ แต่การรบคงมากกว่าอย่างอื่นตามต�ำแหน่งที่เรียก
เสนาบดีก็หมายความว่าเป็นใหญ่ในเสนา (คือทหาร) เป็นการยกย่องว่าเป็น
ผูม้ คี วามกล้าหาญ ตามค�ำทีใ่ ช้เรียกคนกล้าว่า “นรสิงห์” ภายหลังราชการมากขึน้
คนเดียวบังคับไม่ไหวจึงตั้งเติมอีกต�ำแหน่งหนึ่ง แบ่งกันบังคับการ คนหนึ่ง
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ให้ บั ง คั บ พลเรื อ น คื อ พวกที่ อ ยู ่ เรื อ นไม่ ไ ปสงคราม
ต�ำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ จะให้ใช้ตราอะไรเป็นคู่กัน ก็เลือก
ได้แต่ แต่ “คชสีห์” แต่ที่จริงคลาดไปหน่อย ค�ำว่า คชสีห์
เห็นจะเป็นค�ำยกย่องช้างตัวกล้าว่าเหมือนราชสีห์ ได้มา
จากค�ำว่า นรสีห์ นั่นเอง ทีหลังท่านทั้งสองนี้ไม่ไหวเข้า
จึงเกิดตั้งเสนาบดีขึ้นอีกสี่ต�ำแหน่งเรียกว่า จตุสดมภ์
ส�ำหรับช่วยบังคับการงาน
คติความเชื่อที่น�ำ “ราชสีห์” มาเป็นสัญลักษณ์
นั้ น น่ า จะมาจากคติ ข องศาสนาพราหมณ์ ใ นต� ำ นาน
โหราศาสตร์ทถี่ อื ว่าพระอาทิตย์ขรี่ าชสีห์ และพระอาทิตย์
เองก็ถกู สร้างมาจากราชสีห์ กล่าวคือ พระอิศวรได้นำ� เอา
ราชสีห์ ๖ ตัว มาป่นให้ละเอียดแล้วห่อด้วยผ้าสีแดงพรม
ด้วยน�้ำอมฤตก็บังเกิดเป็นพระอาทิตย์ขึ้น
คุณลักษณะของราชสีห์ที่ปรากฏในหนังสือเรื่อง
ปัญหาพระยามิลินห์สีห วรรคที่ ๕ มี ๗ ประการ คือ
(๑) เป็นสัตว์ทสี่ ะอาดหมดจดไม่มวั หมอง (๒) เทีย่ วไปด้วย
เท้าทั้ง ๔ มีเยื้องกรายอย่างกล้าหาญ (๓) มีรูปร่างโอ่อ่า
สร้อยคอสะสวย (๔) ไม่นอบน้อมสัตว์ใดๆ แม้ เพราะจะต้อง
เสียชีวิต (๕) หาอาหารไปโดยล�ำดับ พบปะอาหารที่ใดก็
กินเสียจนอิ่มในที่นั้นไม่เลือกว่าดีหรือไม่ดีกินได้ทั้งนั้น
(๖) ไม่มีการสะสมอาหาร และ (๗) หาอาหารไม่ได้ก็ไม่
ดิ้นรน ได้ก็ไม่ทะยานและไม่กินจนเกินต้องการ อันเป็น
ลักษณะของข้าราชการที่รับใช้สนองพระเดชพระคุณ
พระเจ้าแผ่นดิน เหมือนกับประเทศอืน่ ๆ ทีน่ ยิ มใช้ราชสีห์
หรือสิงห์ เป็นสัญลักษณ์ เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ อินเดีย
เป็นต้น
ในวรรณคดีแบ่งราชสีห์ออกเป็น ๔ ชนิด คือ
ติณสีหะ กาฬสีหะ บัณฑสีหะ และไกรษรสีหะ ส�ำหรับ
ราชสีหท์ ใี่ ช้เป็นตราราชสีหน์ นั้ เป็นไกรษรสีหะ หรือไกรษร
ราชสีห์ ซึง่ มี “ฤทธิเริงแรง ปลายทางและเท้าปากเป็นสีแดง
ดูดุจจะย้อมครั่งพรรณที่อื่นเอี่ยมดังสีสังข์ไสเศวตวิสุทธิ์
สดสะอ้าน ประสานลายวิไลผ่านกลางพื้นปฤษฎางค์แดง
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ดั่งชุบชาด อันนายช่างชาญฉลาดลากลวดลงพู่กันเขียน
เบื้องอูรุนั้นเป็นรอยเวียนวงทักษิณาวรรต เกสรสร้อยศอ
ดั่งผ้า รัตตกัมพล”
นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ได้กล่าวถึงความเป็นมา
เกีย่ วกับการใช้ดวงตราประทับหนังสือราชการว่า ในสมัย
แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีความปรากฏใน
พระไอยการศักดินาพลเรือน และศักดินาทหารหัวเมือง
ฉบับหนึ่ง กับพระไอยการพระธรรมนูญ ฉบับหนึ่งว่า
“หัวหน้าของกรมใหญ่ ได้รบั มอบหมายจากพระเจ้าแผ่นดิน
ให้ใช้ตราของทางราชการ การประทับเอกสารที่เกี่ยวกับ
การปกครองทั้งหมดที่กรมใหญ่ประกาศใช้
เอกสารที่ประทับตรานั้น คือ สารตราที่ขุนนาง
ส่วนกลางจะส่งไปหัวเมือง ซึ่งหลักฐานที่พบเกี่ยวกับตรา
ประทับนั้น คือ ตราราชสีห์ ตราคชสีห์ และตราบัวแก้ว
เป็นตราประจ�ำต�ำแหน่งของกรมใหญ่ที่ก�ำกับราชการใน
สมัยนั้น
คื อ กรมมหาดไทย อั น มี เจ้ า พระยาจั ก รี ศ รี
องค์รกั ษ์สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี บังคับบัญชาราชการ
และกรมพระกลาโหม อั น มี เจ้ า พระยามหาเสนาบดี
สมุหกลาโหมบังคับบัญชา ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเพทราชา ได้มีการก�ำหนดอ�ำนาจการบังคับบัญชา ไว้ดังนี้
กรมมหาดไทยดูแลและบังคับบัญชาพลเรือนและทหาร
ฝ่ายเหนือ และกรมพระกลาโหม ดูแลและบังคับบัญชา
พลเรือน และทหารฝ่ายใต้
ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงโปรดให้ช�ำระสะสาง
ระเบียบราชการ ซึ่งเคยมีอยู่มากมาย แต่กระจัดกระจาย
หายไปบางส่วนครั้งเสียกรุงเก่าพม่า ครั้งช�ำระแล้วให้
ประทับตราพระราชสีห์ พระคชสีห์ บัวแก้ว ไว้ทกุ เล่มเป็น
ส�ำคัญ เรียกกฎหมายนี้ว่า “กฎหมายตรา ๓ ดวง” ทางด้าน
การปกครองได้ ก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง บั ง คั บ บั ญ ชาไว้ ๒
ต� ำ แหน่ ง คื อ สมุ ห นายก ใช้ ต ราพระราชสี ห์ ป ระจ� ำ

ต�ำแหน่งบังคับหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งปวง และสมุหกลาโหมใช้ตราคชสีห์ประจ�ำ
ต�ำแหน่ง บังคับหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งปวงและทหารบก ทหารเรือ พร้อมกับได้แต่งตัง้
เสนาบดีจตุสดมภ์รองลงมาอีก ๔ ต�ำแหน่ง คือ
- เสนาบดีกรมเมือง (เวียง) ใช้ตราพระยมทรงสิงห์ ประจ�ำต�ำแหน่งรักษา
ความปลอดภัยราษฎรในอาณาจักร
- เสนาบดีกรมวัง ใช้ตราพระมหาเทพทรงพระนนทิการ (พระโค) ประจ�ำ
ต�ำแหน่งบังคับบัญชาราชการภายในพระบรมมหาราชวัง และพิจารณาคดีแพ่ง
- เสนาบดีกรมพระคลัง ใช้ตราบัวแก้วประจ�ำต�ำแหน่ง เป็นพนักงาน
รับจ่ายและเก็บพระราชทรัพย์ที่ได้จากส่วยอากรและการค้าขายกับต่างประเทศ
- เสนาบดีกรมนา ใช้ตราพระพิรณ
ุ ทรงพระยานาค ประจ�ำต�ำแหน่งบังคับ
บัญชาเกี่ยวแก่การไร่นาทั้งปวง
“ดวงตรา” ส�ำหรับประทับนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรง
อธิบายว่า จะต้องประจ�ำอยู่กับต�ำแหน่ง เปลี่ยนไม่ได้ แต่ตราหลวงมีส�ำหรับเพียง
บางต�ำแหน่งเท่านั้น ดังมีก�ำหนดไว้ในกฎหมาย “ลักษณะพระธรรมนูญ” และ
“ท�ำเนียบศักดินา” หามีทุกต�ำแหน่งไม่ ยกตัวอย่างดังสมุหนายกมีตราส�ำหรับ
ต�ำแหน่ง ๒ ดวง ดวงหนึง่ เรียกว่า “ตราจักร” ส�ำหรับประทับเป็นส�ำคัญในสารตรา
สั่งให้ประหารชีวิตในหัวเมือง (ถึงประหารชีวิตคนในหัวเมืองที่ขึ้นกลาโหม หรือ
กรมท่า เจ้ากระทรวงนั้น ๆ ก็ต้องมาขอให้มหาดไทยประทับตราจักร ลงตราชื่อ
นักโทษทีจ่ ะต้องประหารชีวติ จึงจะประหารชีวติ ได้) เพราะตราจักรเป็นตราอาญา
สิทธิส�ำคัญเช่นนั้น สมุหนายก (ต�ำแหน่งนี้ภายหลังเปลี่ยนเป็น “เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย”) ผู้ถือตรา จึงมีนามว่า “เจ้าพระยาจักรี” (ภาษาสันสกฤตแปลว่า
“ผู้ถือจักร”) ตราส�ำหรับต�ำแหน่งสมุหนายกยังมีอีกดวงหนึ่งเรียกว่า “ตรา
พระราชสีห์” ส�ำหรับประทับในหนังสือสั่งราชการฝ่ายพลเรือนทั่วไป
การใช้ดวงตราประจ�ำต�ำแหน่งประทับเป็นส�ำคัญในหนังสือสั่งการใน
หน้าที่แทนการลงชื่อนี้ ได้ใช้มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงได้เปลี่ยนแปลงระเบียบ
แบบแผนใหม่ให้มีการลงชื่อในท้ายท้องตราด้วย เพื่อจะได้เป็นหลักฐานมั่นคงขึ้น
และเมื่อได้ทรงจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้นแล้ว จึงใช้วิธีลงนามและประทับตรา
ก�ำกับไปด้วยทุกฉบับ ส�ำหรับต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีตราที่ใช้ดงั นี้
๑. ตราจักร (ท�ำด้วยงาช้างแกะสลัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๘
เซนติเมตร) ใช้ประทับแต่หนังสือที่เรียกว่า สารตรา รับพระบรมราชโองการ
พระเจ้าแผ่นดินให้ประหารชีวิตผู้กระท�ำความผิดตามหัวเมือง ตราจักรนี้ พระยา
มหาอ�ำมาตยาธิบดี (เส็ง วิริยศิริ) ราชปลัดทูลฉลองท่านแรกของกระทรวง
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มหาดไทยเล่าว่า เมื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ท่านด�ำรงต�ำแหน่ง
ผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ เมือ่ ต้นรัชกาลที่ ๕ นัน้ ท่านจะมีคำ� สัง่ ไปยังหัวเมือง
ในเรื่องประหารชีวิตท่านรังเกียจไม่ใช้ตราจักร ท่านท� ำตราของท่านขึ้นใหม่
ดวงหนึ่ง เรียกว่า ตราศรพระขรรค์ ส�ำหรับประทับตราดวงนั้นจนสิ้นสมัยที่
ท่านเป็นผูส้ ำ� เร็จราชการ หนังสือหรือตราเช่นนีต้ อ้ งเขียนค�ำว่า “ให้ประหารชีวติ ”
(ลงนามนักโทษ) แล้วประทับตราข้างบนและนอก ผูใ้ ดเป็นเสนาบดีทรี่ บั พระบรม
ราชโองการท�ำตราพระราชสีห์ใหญ่ไปนั้นต้องเซ็นนามก�ำกับใต้ดวงตราจักรด้วย
ทุกฉบับ แต่อย่าให้เซ็นถึงติดขอบดวงตราเพราะถือว่าเป็นอัปมงคล
๒. ตราพระราชสีหใ์ หญ่ (ท�ำด้วยงาช้างแกะสลัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๖.๓ เซนติเมตร) เป็นตราส�ำหรับประทับหนังสือราชการ ซึ่งเชิญพระบรม
ราชโองการ และเรียกหนังสือเช่นนัน้ ว่า “สารตรา” เช่น หนังสือถึงเจ้าประเทศราช
ขึ้นต้นด้วยค�ำว่า ศุภอักษรบวรมงคล วิมลโลก...(แล้วต่อไปอีกยาว) จึงใช้ประทับ
ได้ เป็นหนังสือหรือค�ำสั่งถึงข้าราชการหัวเมืองตามธรรมดาซึ่งใช้ค�ำว่า สารตรา
เจ้าพระยาจักรี ศรีองครักษ์ ที่สมุหนายก ถึง...ดั่งนี้ลงท้ายเซ็นนามเสนาบดีแล้ว
ต้องประทับตราพระราชสีห์ใหญ่นี้บนนาม ตราพระราชสีห์ใหญ่นี้ต้องอยู่ประจ�ำ
ณ ทีป่ ระทับของพระเจ้าแผ่นดิน เสนาบดีไปไหนน�ำติดตัวไปได้แต่ตราราชสีหน์ อ้ ย
๓. ตราพระราชสีห์น้อย (ท�ำด้วยงาช้างแกะสลักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๔.๓ เซนติเมตร) เป็นดวงตราส�ำหรับใช้ประทับข้างบนนามเสนาบดีในหนังสือ
ค�ำสั่งทั้งปวงที่เรียกว่าตราน้อย เป็นตราที่ต้องประทับมากกว่าดวงใดๆ ทั้งหมด
หนังสือที่ประทับตราพระราชสีห์น้อย คล้ายกับจดหมายนามของเสนาบดีตามที่
เป็นจริง และเรียกหนังสืออย่างนี้ว่า “ท้องตรา”
นอกจากนี้ยังมีตราพระราชสีห์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการอื่นๆ อีก อาทิ
ตราพระราชสีห์ประจ�ำผนึก ตราพระราชสีห์ประจ�ำผนึกครั่งหนังสือที่เรียกว่า
“ศุภอักษร” และตราพระราชสีหป์ ระจ�ำผนึกครัง่ ดวงตราประจ�ำต�ำแหน่งเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยเหล่านี้ สมัยเดิมเสนาบดีเก็บไว้ทบี่ า้ น แต่สมเด็จฯ กรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพ ได้ทรงสั่งให้เสมียนตราหาก�ำปั่นเหล็กมาเก็บตราไว้ที่ศาลาลูกขุนใน
(ซึง่ เป็นทีท่ ำ� การกระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้ ) จึงเป็นการเลิกประเพณีเก็บตรา
ประจ�ำต�ำแหน่งเสนาบดีไว้ที่บ้านตั้งแต่นั้นมา
ตราพระราชสีห์ตามที่ปรากฏลายประทับอยู่ใน “กฎหมายตราสาม
ดวง” ครั้งรัชกาลที่ ๑ ไม่เหมือนกับตราพระราชสีห์ที่ใช้อยู่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ทรงสันนิษฐานว่า คงจะเป็นเพราะดวงเดิมใช้จนลายตรา
สึกตื้นขึ้นต้องแกะรุ่นใหม่ แต่เห็นจะรุกได้น้อยหนจนต้องท�ำใหม่ (รุกคือแกะร่อง
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ระหว่างลายให้ลึกลงไป ลายจะได้เด่นขึ้น พิธีรุกตราท�ำอย่างเดียวกับพิธีแกะตรา
คือมีฤกษ์และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และมีสมโภชตั้งดวงตราในพิธีมณฑล
เป็นท�ำนองเดียวกับพิธจี ารึกพระสุพรรณบัฏ จะต่างกันทีพ่ ธิ รี กุ ตรา ไม่มอี าลักษณ์
อยู่ด้วยเท่านั้น) ช่างผู้เขียนดวงใหม่จะไม่ได้เลียนดวงเก่าหรือบางทีจะไม่ได้เห็น
ดวงเก่าเลยก็เป็นได้ จึงได้มีลายไม่เหมือนกัน
นอกจากนัน้ ยังมีตราส�ำหรับข้าราชการผูใ้ หญ่ในกระทรวงดัง่ เช่นต�ำแหน่ง
พระยามหาอ�ำมาตย์ ใช้ตราจุลราชสีห์ใหญ่ ๑ น้อย ๑ พระยาราชวรานุกูล ถือตรา
รูปมนุษย์ขี่ม้า พระยาศรีหเทพถือตรารูปม้าทรงเครื่องยืนแท่น พระยาจ่าแสนยบดี
ถือตรารูปช้างทูนเพลิง พระยาราชเสนารูปม้าทรงเครื่อง ทุกต�ำแหน่งที่ว่ามานี้
ยังมีตราน้อย ตราใหญ่ และตราประจ�ำผนึกอึกคนละ ๑ ดวง ๒ ดวง
เมือ่ ระเบียบแบบแผนของหนังสือราชการเปลีย่ นแปลงให้เป็นไปตามแบบ
สากลมากขึน้ การลงลายมือชือ่ ก็เป็นเรือ่ งส�ำคัญมากกว่าตราประจ�ำต�ำแหน่ง ครัง้
เมือ่ เปลีย่ นแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย (พ.ศ. ๒๔๗๕) แล้ว มีการ
จัดระเบียบราชการประเทศเสียใหม่ให้เหมาะสมกับรูปการปกครอง ตราประจ�ำ
ต�ำแหน่งเสนาบดีกไ็ ม่ปรากฏได้ใช้ประทับอีกต่อไป นอกจากใช้เป็นตราเครือ่ งหมาย
ประจ�ำกระทรวงต่างๆ เท่านั้น
กระทรวงมหาดไทยก็ได้ใช้ตราพระราชสีห์เป็นตราเครื่องหมายประจ�ำ
กระทรวงมหาดไทยมาจนถึงปัจจุบนั โดยได้อนุโลมใช้ตราประจ�ำต�ำแหน่งเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเอง
แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ตราพระราชสีห์ เป็นตราประจ�ำต�ำแหน่ง
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และตราประจ�ำกระทรวงมหาดไทยว่า นับแต่สมัยที่
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รูปลักษณ์ของตราพระราชสีห์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอก
ความเป็น “มหาดไทย” ตามทีป่ รากฏให้เห็นอยูท่ วั่ ไปทัง้ ทีเ่ ป็นสิง่ ก่อสร้างและวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้น จะมีลักษณะแตกต่างกันไป ไม่มีรูปแบบของตราพระราชสีห์
ที่ก�ำหนดไว้จ�ำเพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน เช่น รูปพระราชสีห์บน
ดวงตราประทับทั้ง ๗ ดวง ดังกล่าวถึงมาแล้ว แต่ละดวงก็มีลักษณะไม่เหมือนกัน
ทั้งท่วงท่าของพระราชสีห์ ตลอดจนลวดลายที่วาดประกอบหรือแม้แต่หน้าของ
พระราชสีห์ ก็หันไปในทิศทางที่ต่างกัน ลวดลายพระราชสีห์ปูนปั้นที่ประดับหน้าจั่ว
ตึกศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน (สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕) ก็มีรูป
ลักษณ์ที่ต่างออกไป คือ มีลวดลายคล้ายทรงดอกบัวตูมล้อมรอบอยู่ แทนที่จะอยู่
ในลวดลายทรงกลมดังเช่นในดวงตราประทับ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีการก�ำหนด
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ธงเรือราชการกระทรวงมหาดไทยขึน้ ใช้ ตราพระราชสีหท์ ใี่ ช้ประดับมุมธง ก็ใช้รปู
พระราชสีห์ยืนแท่น ไม่มีวงกลมล้อมรอบ ดังนี้เป็นต้น
จึ ง อาจสั นนิ ษ ฐานได้ ว่ า นั บแต่ พ ระเจ้ าแผ่ นดิ นได้ พ ระราชทานตรา
พระราชสีห์ ให้เป็นตราประจ�ำต�ำแหน่งสมุหนายกและต่อมาได้กลายเป็นตราประจ�ำ
ต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแล้ว ไม่ว่าช่างจะสร้างสรรค์ให้พระราชสีห์
มีรปู ลักษณ์เพือ่ ความงดงามเหมาะสมกับการใช้งานแตกต่างกันไปอย่างไร ก็ถอื ว่า
ตราพระราชสีหน์ นั้ เป็นเครือ่ งบ่งบอกถึงความเป็น “มหาดไทย” ทัง้ สิน้ ทัง้ นีเ้ พราะ
ไม่มีตัวบทกฎหมายใดบัญญัติไว้ให้เป็นข้อยึดถือ อย่างไรก็ตามหากประสงค์จะ
หารูปแบบเพื่อเป็นจุดยืนร่วมกันแล้ว ก็น่าจะพิจารณาจากข้อเขียนของพระยา
อนุมานราชธนที่กล่าวว่า “...ครั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบระบอบ
ประชาธิปไตย... ตราประจ�ำต�ำแหน่งเสนาบดีก็ไม่ปรากฏได้ใช้ประทับอีกต่อไป
(ใช้การลงลายมือชือ่ เป็นส�ำคัญ) นอกจากใช้เป็นตราเครือ่ งหมายประจ�ำกระทรวง...”
ตราประจ�ำต�ำแหน่งเสนาบดีที่ใช้ประทับประกอบการลงชื่อก็คือ ดวงตราพระ
ราชสีหใ์ หญ่ ซึง่ มีลกั ษณะเป็นดวงตรากลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๓ เซนติเมตร
เป็นรูปราชสีห์เผ่นคือยกเท้าหน้าผงาดขึ้นทั้งสองข้าง ส่วนเท้าหลังวางอยู่เหลื่อม
กันในท่าเยือ้ งย่าง ซึง่ เมือ่ ประทับแล้วจะปรากฏภาพราชสีหห์ นั หน้าไปทางขวามือ
เท้าหน้าข้างซ้ายจะอยูส่ งู กว่าข้างขวา และเท้าหลังข้างซ้ายจะอยูห่ น้าเท้าหลังข้าง
ขวา ตัวราชสีห์แกะเป็นลวดลายอย่างละเอียด เส้นขอบดวงตราเป็นเส้นคู่ และ
ภายในดวงตราระหว่างตัวราชสีหก์ บั เส้นขอบดวงตรามีลวดลายประกอบโดยรอบ
และดวงตราพระราชสีหน์ อ้ ย ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับดวงตราพระราชสีหใ์ หญ่
แต่มีขนาดเล็กกว่า คือ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๓ เซนติเมตร และมีลวดลายค่อน
ข้างหยาบกว่า
ดังนัน้ ในอนาคตถ้าจะมีการก�ำหนดรูปแบบมาตรฐานของดวงตราประจ�ำ
กระทรวงมหาดไทยแล้วรูปแบบของดวงตราดวงใดดวงหนึง่ ในสองดวงนี้ ก็ควรได้
รับการพิจาณาใช้เป็นตราประจ�ำกระทรวงมากกว่ารูปแบบอื่นใดทั้งสิ้น
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สีประจ�ำกระทรวงมหาดไทย

จากค�ำปาฐกถา เรือ่ งงานมหาดไทยสมัยสมเด็จฯ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ โดย นายประเสริฐ กาญจนดุล
แสดง ณ พระที่นั่งศิวโมกข์พิมาน เนื่องในงานฉลอง
ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งวันประสูตขิ องสมเด็จฯ กรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ได้
กล่าวถึงสีประจ�ำกระทรวงมหาดไทยไว้วา่ “เมือ่ พระบาท
สมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว จะพระราชทาน
สีประจ�ำกระทรวงแก่เจ้ากระทรวงต่างๆ ได้พระราช
พระบรมราชวโรกาสแก่กรมสมเด็จฯ ทรงเลือกสีประจ�ำ
กระทรวงมหาดไทยก่ อ นกระทรวงอื่ น กรมสมเด็ จ ฯ
ทรงเลื อ กสี ด� ำ โดยทรงถื อ คติ อั น เป็ น ความเชื่ อ ถื อ
เนื่องจากวัฒนธรรมอินเดียว่า สีด�ำเป็นสีของนักปราชญ์
พวกพราหมณ์ในอินเดียแต่งกายด้วยเครื่องขาว แต่พวก
ปริพาชก (นักบวช) คือผู้รู้ใช้เครื่องด�ำ จะมีผิดแผกไปบ้าง
ก็เป็นส่วนน้อย เหตุผลประกอบของความเชื่อนี้มีอยู่ว่า
นักปราชญ์เขาต้องการดีในไม่ใช่ดีนอก”
เรื่องเกี่ยวกับสีประจ�ำกระทรวงมหาดไทย ยังมี
ที่ น ่ า รู ้ อี ก ประการหนึ่ ง เกี่ ย วกั บ ค� ำ ที่ ค นโบราณนิ ย ม
เรียกสีเขียวแก่ว่า “สีมหาดไทย” ทั้งนี้มีความเป็นมา
สืบเนื่องจากประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๓ ภายหลังจาก
มีเครื่องแบบส�ำหรับแต่งตัวทหารมหาดเล็กขึ้นในราช
ส�ำนักแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
พระราชด�ำริให้มีเครื่องแบบส�ำหรับฝ่ายพลเรือนแต่งเข้า
เฝ้าในเวลาปกติด้วย โดยให้แต่งเสื้อแพรสีต่างๆ กัน คือ

- เจ้านายใส่สีไพล
- ขุนนางกระทรวงมหาดไทย ใส่สีเขียวแก่
- กลาโหม ใส่สีลูกหว้า (สีครามเจือแดง)
- กรมท่า (กระทรวงการต่างประเทศ) ใส่สี
น�้ำเงินแก่ (ที่เรียกว่า “สีกรมท่า” มาจนปัจจุบัน)
- มหาดเล็ก ใส่สีเหล็ก (อย่างเดียวกับสีเสื้อแบบ
ทหารมหาดเล็ก)
- อาลักษณ์กับโหร ใส่สีขาว
รูปแบบเสือ้ แบบพลเรือนครัง้ นัน้ เรียกว่า “เสือ้ ปีก”
เป็ น เสื้ อ ปิ ด คอ มี ช าย (คล้ า ยเสื้ อ ติ ว นิ ค แต่ ช ายสั้ น )
คาดเข็ ม ขั ด นอกเสื้ อ เจ้ า นายทรงเข็ ม ขั ด ทอง ขุ น นาง
คาดเข็ ม ขั ด หนั ง สี เ หลื อ งหั ว เข็ ม ขั ด มี ต ราพระเกี้ ย ว
นุ่งผ้าม่วงโจงกระเบนแทนสมปักแต่เครื่องแบบพลเรือนนี้
ไม่ได้บัญญัติให้ใช้ทั่วกันไป เป็นแต่ใครได้พระราชทาน
ก็แต่ง ที่ไม่ได้พระราชทานก็คงแต่งตัวอย่างเดิม คือ
ใส่เสื้อกระบอกผ้าขาว เจ้านายทรงผ้าม่วง โจงกระเบน
คาดแพรแถบ ขุนนางนุ่งสมปักชักพกคาดผ้ากราบ แต่
เครื่องแบบพลเรือนที่ว่านี้ใช้มาเพียงปีวอก พ.ศ. ๒๔๑๕
พอเสด็จกลับจากอินเดียก็เริ่มเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
ดังนั้น คนในสมัยนั้นจึงนิยมเรียกสีเขียวแก่ว่า
“สีมหาดไทย” ถ้าใครใส่สีลูกหว้า ก็จะเรียกผู้นั้นนุ่งผ้า
“สี ก ลาโหม” และถ้ า เป็ น สี น�้ ำ เงิ น แก่ ก็ จ ะเรี ย กว่ า ใส่
“สี ก รมท่ า ” แต่ ม าถึ ง ปั จ จุ บั น ยั ง มี ที่ เรี ย กกั น ติ ด ปาก
ก็เฉพาะ “สีกรมท่า” เท่านั้น ส่วนสีมหาดไทย สีกลาโหม
สีมหาดเล็ก ไม่เป็นที่รู้จักกันแล้ว
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พระประวัติ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพเป็น
พระราชโอรสองค์ที่ ๕๗ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้าจอมมารดาชุ่ม ธิดาพระอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ) ต้นสกุล “โรจนดิศ”
เป็นเจ้าจอมมารดา ประสูตใิ นพระบรมมหาราชวัง เมือ่ วันที่ ๒๑ มิถนุ ายน
๒๔๐๕ ได้รับพระราชทานพระนามจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ว่า
“พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร”
พระองค์ทรงเริ่มเรียนหนังสือไทยชั้นต้น จากส�ำนักคุณแสงและ
คุณปาน ราชนิกุล ในพระบรมมหาราชวัง
พ.ศ. ๒๔๒๐ ทรงส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก
และทรงเริ่มรับราชการในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
เมื่อพระชนมายุ ๑๕ ชันษา
พ.ศ. ๒๔๒๙ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระสุพรรณบัฏและทรง
ประกาศสถาปนาพระอิสริยยศเป็น “กรมหมื่นด�ำรงราชานุภาพ”
พ.ศ. ๒๔๓๐ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ. ๒๔๓๒ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นอธิบดีกรมศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๕๘ โปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย (ทรงลาออกจากต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๕๘ เนื่องมาจากพระอนามัยทรุดโทรม)
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พ.ศ. ๒๔๔๒ โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระอิสริยยศเป็น “กรมหลวงด�ำรงราชานุภาพ”
พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระอิสริยยศเป็น “กรมพระด�ำรงราชานุภาพ”
พ.ศ. ๒๔๕๘ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งนายกหอพระสมุดส�ำหรับพระนคร
พ.ศ. ๒๔๖๖ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรและเป็นนายพลเอก
พ.ศ. ๒๔๖๘ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งอภิรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๔๖๙ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภา
พ.ศ. ๒๔๗๒ โปรดเกล้าฯ ให้เลือ่ นพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพ”
สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๘๖ รวมพระชันษาได้ ๘๑ พรรษา

พระเกียรติคุณ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพได้ทรงประกอบ
พระกรณียกิจด้านต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นงานใหญ่ และงานส�ำคัญยิ่งของบ้านเมือง
ทรงเป็นก�ำลังส�ำคัญในการบริหารประเทศหลายด้าน และทรงเป็นที่ไว้วาง
พระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างสูง ผลงาน
ด้านต่างๆ ของพระองค์ แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยะภาพอันสูง เป็นที่ประจักษ์แก่
มหาชนทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยได้
ทรงวางรากฐานการปกครองไว้อย่างมัน่ คง ตลอดทัง้ ทรงประพฤติปฏิบตั พิ ระองค์
ให้เป็นแบบอย่างของนักปกครองรุ่นหลัง นักปกครองจึงยกย่องพระองค์ว่าทรง
เป็นบิดาของนักปกครอง กล่าวคือ
๑. ทรงจัดการบังคับบัญชางานภายในกระทรวงมหาดไทย ให้มีรูปแบบ
เป็นระบบราชการชัดเจนขึ้น มีล�ำดับขั้นการบังคับบัญชา มีการแบ่งงานและ
เลือกสรรผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ารับราชการ โดยการจัดสอบคัดเลือก ตลอดจน
ออกระเบียบวินัยต่างๆ เช่น เลิกประเพณีให้ข้าราชการท�ำงานอยู่ที่บ้านก�ำหนด
เวลาท�ำงาน จัดระเบียบการรับ ส่ง ร่าง เขียน และเก็บหนังสือราชการ รวมทั้ง
เลิกวิธีการปกครองแบบกินเมืองอันก่อให้เกิดการใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ราชการหา
ประโยชน์ใส่ตนและพวกพ้องโดยจัดสรรเป็นเงินเดือนให้แทน ตลอดจนริเริ่มจัด
สร้างสถานที่ราชการ และบ้านพักข้าราชการขึ้นในหัวเมืองต่างๆ เป็นต้น
๒. ทรงจัดระบบการปกครองส่วนภูมภิ าค ซึง่ เรียกว่า “ระบบเทศาภิบาล”
ได้เป็นผลส�ำเร็จ และนับว่าเป็นผลงานส�ำคัญที่สุดของพระองค์ โดยทรงรวม
หัวเมืองต่างๆ จัดเข้าเป็นมณฑล และมี “ข้าหลวงเทศาภิบาล” (ถึงรัชกาลที่ ๖
เปลี่ยนเป็นสมุหเทศาภิบาล) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา
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ข้าราชการฝ่ายพลเรือนทั้งหลายในมณฑลนั้น เป็นการ
ช่วยแบ่งเบาภาระของเสนาบดี และเป็นเสมือนสิ่งเชื่อม
ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท�ำให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยัง
ประโยชน์ให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยทรงเริ่มตั้ง
มณฑลเทศาภิบาลขึน้ เป็นครัง้ แรกใน พ.ศ. ๒๔๓๕ จ�ำนวน
๔ มณฑล และจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก ปีละ ๑ - ๓ มณฑล
เรือ่ ยมา จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงทรงตัง้ มณฑลเทศาภิบาล
เสร็ จ ทั่ ว พระราชอาณาจั ก ร รวมทั้ ง สิ้ น ๒๐ มณฑล
(ไม่รวมมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งขึ้นอยู่ในกระทรวงนครบาล)

สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
เสด็จประพาสมณฑลพายัพ พ.ศ. ๒๔๖๔

เนือ่ งจากการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเป็นการปกครองแบบใหม่
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ จึงได้ทรงจัดให้มีการประชุมเทศาภิบาลเป็น
ประจ�ำปี ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน ตลอดจนพิจารณาวางหลักการปกครองท้องทีใ่ ห้เป็นถาวร เพือ่ ตราเป็น
กฎหมายใช้เป็นหลักด�ำเนินการปกครองต่อไป โดยเริม่ ประชุมตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๘
เป็นต้นมาจนกระทั่งได้เลิกมณฑลเทศาภิบาลไปใน พ.ศ. ๒๔๗๕ รวม ๓๖ ปี
๓. ทรงริเริม่ จัดระเบียบการปกครองท้องที่ โดยแบ่งเขตการปกครองออก
เป็น หมู่บ้าน ต�ำบล และอ�ำเภอ และให้มีเจ้าพนักงานปกครองประจ�ำท้องที่ คือ สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
มีผใู้ หญ่บา้ นปกครองหมูบ่ า้ น ก�ำนันปกครองต�ำบล กรมการอ�ำเภอปกครองอ�ำเภอ
ทรงประชุมเทศาภิบาลครัง้ แรก
และกิ่งอ�ำเภอ เพื่อให้สามารถช่วยระงับทุกข์ร้อนของประชาชนได้สะดวกทันกับ
เมือ่ พุทธศักราช ๒๔๓๘
เหตุการณ์ โดยทรงทดลองจัดตั้งขึ้นครั้งแรกที่บ้านบางปะอิน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕
ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการเริม่ ต้นก่อก�ำเนิดการปกครองท้องที่ และได้ตราพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ ขึ้น เป็นหลักด�ำเนินการปกครองท้องที่ฉบับ
แรกใน พ.ศ. ๒๔๔๐ และต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗
๔. ในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทรงริเริ่มจัด
ตั้ง “การสุขาภิบาลหัวเมือง” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยเริ่มที่
ต�ำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาครเป็นแห่งแรก และได้รบั ผล
ส�ำเร็จเป็นอย่างดี ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้ทรงจัดสุขาภิบาล
เพิ่มขึ้นในบางท้องที่ ซึ่งมีชุมชนหนาแน่น และได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๗ ซึ่งแบ่ง
ประชุมเทศาภิบาลครัง้ แรก พ.ศ. ๒๔๓๘
สุขาภิบาลออกเป็น ๒ ประเภท คือ สุขาภิบาลเมือง กับสุขาภิบาล
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ท้องที่ โดยให้มหี น้าทีร่ กั ษาความสะอาด ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ จดทะเบียนคนเกิด
คนตาย และทะเบียนอย่างอื่นตามที่ก�ำหนดให้ และมีรายได้จากภาษีโรงร้าน
เงินค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และเงินอย่างอื่นตามที่ก�ำหนดให้
นอกจากนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพยังทรงริเริม่ ให้มกี ารตรวจ
ราชการหัวเมืองในยามบ้านเมืองเป็นปกติดว้ ย ซึง่ ท�ำให้ทรงทราบสภาพท้องทีต่ าม
หัวเมืองต่างๆ อาทิ การคมนาคม การอาชีพราษฎร ความเป็นอยู่และความ
ประพฤติของข้าราชการ ฯลฯ ซึ่งแต่เดิมเสนาบดีจะออกไปตรวจราชการหัวเมือง
ก็เฉพาะเมื่อเกิดเหตุศึกสงครามหรือความไม่สงบสุขขึ้นเท่านั้น สมเด็จฯ กรม
พระยาด�ำรงราชานุภาพ ได้เสด็จตรวจราชการเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศใน
ขณะนั้น มีจังหวัดเลยเพียงจังหวัดเดียวเท่านั้นที่เสด็จไปไม่ถึง ยานพาหนะขณะนั้น
ก็มีทางรถไฟเพียงระยะสั้นๆ การเสด็จตรวจราชการส่วนใหญ่จึงต้องประทับ
เกวียน ทรงม้า ประทับช้าง และพาหนะที่ไม่สะดวกสบายอื่นๆ อย่างนับครั้ง
ไม่ถ้วน รอนแรมไปในภูมิประเทศอันทุรกันดาร เพื่อให้งานบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข
ของประชาชนเกิดขึ้นอย่างแท้จริง
ในด้านการศึกษาทรงเป็นอธิบดีเทียบเท่าเสนาบดีคนแรกของกระทรวง
ศึกษาธิการ ทรงเป็นผูว้ างรากฐานการศึกษาของชาติ และเป็นผูม้ สี ว่ นริเริม่ ในการ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยทรงสนพระทัยศึกษาค้นคว้า
วิชาการด้านต่างๆ อยู่เสมอ อาทิ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ วรรณคดี
พระศาสนา ฯลฯ และได้ทรงนิพนธ์หนังสือต่างๆ ไว้มากมาย รวมทั้งทรงรวบรวม
สรรพต�ำรา สรรพวัตถุตั้งขึ้นเป็นหอสมุด และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จึงได้รับ
การยกย่องเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย และบิดาแห่งวิชาโบราณคดี
นอกจากนี้ ยังทรงรอบรูส้ รรพวิทยาหลายสาขา กอปรด้วยพระวิจารณญาณ
ลุ่มลึก กว้างไกล ราชการในกรมใดแม้จะสังกัดอยู่ในกระทรวงอื่น หากปรากฏว่า
มีปญ
ั หายุง่ ยาก หรืออยูใ่ นภาวะวิกฤต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ก็จะพระราชทานเรื่องนั้นๆ มาให้ทรงแก้ไขวางมาตรการ
พระเกียรติคณ
ุ ของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทีไ่ ด้ทรงบ�ำเพ็ญ
ไว้ดังกล่าวอ้างมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทรง
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ประกอบไว้เป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์ ซึง่ พระ
เสด็จตรวจราชการมลฑลอุดร
เกียรติคุณดังกล่าวมิได้ประจักษ์แต่เฉพาะประชาชนชาวไทยเท่านั้น แต่ถือได้ว่า
พ.ศ. ๒๔๔๙
พระองค์ท่านทรงเป็น “บุคคลส�ำคัญของโลก” ทีเดียว โดยองค์การยูเนสโก แห่ง
สหประชาชาติได้ถวายพระเกียรติดังกล่าวให้แด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๒๑
มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ซึง่ เป็นปีทพี่ ระชนมายุครบ ๑๕๐ พรรษา (หลังจากเสด็จสวรรคต
แล้ว ๑๙ ปี) ด้วยถ้อยค�ำสดุดีไว้ว่า
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“พระองค์ท่านทรงกอปรด้วยวิทยาการ และความรู้แห่งประวัติศาสตร์ไทย
โบราณคดี ศิลปะ พระพุทธศาสนา หลักพระศาสนาเปรียบเทียบ วรรณคดี
กฎหมายปกครอง พระองค์ท่านได้ทรงนิพนธ์หนังสือจ�ำนวนมากกว่า ๒๐๐ เล่ม
ในเรื่องเหล่านี้”
พระเกียรติที่สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงได้รับครั้งนั้น มิได้
เป็นพระเกียรติเฉพาะพระองค์ทา่ นและพระประยูรวงศ์เท่านัน้ หากยังเป็นเกียรติ
แก่ชาวไทยทั้งชาติด้วยรัฐบาลไทยในขณะนั้น (ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน์
เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้จัดงานเฉลิมฉลองให้พระองค์ท่านเป็นพิเศษอย่างสม
พระเกียรติ โดยได้แสดงผลงานของพระองค์ทา่ นทางโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง
จัดการแสดงสาธิตผลงาน ณ ที่ท�ำการรัฐบาลหลายแห่ง นอกจากนี้ ยังมีการ
บรรยายและปาฐกถาพระประวัตติ ลอดจนงานของพระองค์ทา่ นทีไ่ ด้ทรงปฏิบตั มิ า
รวมระยะเวลาทั้งสิ้นถึง ๑๕ วัน

ด�ำรงราชานุสรณ์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงเป็นองค์ปฐม
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและได้ทรงปฏิบัติงานอยู่นานถึง ๒๓ ปี ตลอดระยะ
เวลาดังกล่าวพระองค์ได้ทรงวางรากฐานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน ตลอดจน
รูปแบบการบริหารการปกครองประเทศนานัปการให้ “คนมหาดไทย” ยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน ความรู้สึกผูกพัน ที่มีต่อพระองค์ท่านของคน
มหาดไทยทุกคนจึงยากที่จะเปรียบเปรยเป็นถ้อยค�ำใดได้ และเพื่อเป็นที่ระลึกถึง
คุณความดีของพระองค์ท่าน ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในสมัย พลเอก
ประภาส จารุเสถียร เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ จึงด�ำริร่วมกันสร้างพระอนุสาวรีย์
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ประดิษฐานไว้เป็นอนุสรณ์เพือ่ ร�ำลึกถึงและ
เป็นตัวอย่างแก่ขา้ ราชการกระทรวงมหาดไทยทัว่ ไป โดยให้กรมโยธาเทศบาล ร่วม
กับกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากรปัน้ หล่อพระอนุสาวรียซ์ งึ่ ท�ำด้วยโลหะสีดำ� ประทับนัง่
ภูษาล�ำลองพลเรือนขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ประดิษฐานไว้เหนือแท่นหน้า
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท�ำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้าง
ฐานพระอนุสาวรีย์ฯ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�ำเนินประกอบพิธีเททองสร้างพระรูปฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๑๑ และทรงเปิดพระรูปอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๑ ในการนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก ประภาส จารุเสถียร ได้อ่านค�ำกราบ
บังคมทูลอัญเชิญทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ความตอนหนึ่งว่า
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“หลังจากเมื่อทรงราชการปฏิวัติระบบการปกครองจาก
แบบจตุสดมภ์เปลีย่ นมาเป็นกระทรวงเสนาบดีแล้ว สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพได้ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นพระองค์แรก กระทรวงมหาดไทย
นี้มีหน้าที่จัดราชการฝ่ายปกครอง การปราบปรามและท�ำนุบ�ำรุง
ท้องที่ตามแบบอย่างอารยประเทศทั้งหลาย พระองค์ท่านได้
พิจารณาเลือกใช้รูปการปกครองแบบเทศาภิบาลและสุขาภิบาล
อันเป็นต้นเค้าของระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันได้ทรงให้ตรา
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ขึ้นเพื่อก�ำหนดหน้าที่ให้
ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าทีป่ กครอง ป้องกัน บ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุขประชาชน ปราบปรามอาชญากร บรรเทาภัยพิบัติต่างๆ
และก�ำหนดท้องที่ปกครอง แบ่งเป็นเขต มณฑล จังหวัด อ�ำเภอ
ต�ำบล และหมู่บ้าน ส่วนสุขาภิบาลก็มีสาธารณสุข และอนามัย...
กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักในพระกรณียกิจที่ได้ทรงบ�ำเพ็ญ
เป็นคุณาณุประโยชน์นานัปการ จึงมีสมานฉันท์จัดสร้างพระรูปนี้
เพือ่ เป็นอนุสรณ์สญ
ั ญาณ ส�ำแดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมน้อมร�ำลึก
ในพระปรีชาคุณของพระองค์ท่านและเพื่อให้บรรดาข้าราชการ
ทั้งหลายได้น้อมค�ำนึงเป็นแบบอย่างสืบไป”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ำรัสตรัสตอบว่า
“การที่ท่านทั้งหลายมีความร�ำลึกถึงพระเกียรติคุณด้วยกตัญญู
กตเวที มีความพร้อมเพรียงกันโดยสมานฉันท์จัดสร้างพระรูป
อนุสาวรีย์ขึ้นถวายเช่นนี้ เป็นที่ควรอนุโมทนาสรรเสริญและ
ยินดีด้วยยิ่งนัก ขอให้พระรูปอนุสาวรีย์จงเป็นอนุสรณ์เชิดชู
พระเกียรติปรากฏสืบไปในแผ่นดินไทยตลอดกาลนาน
เนือ่ งด้วยปี ๒๕๕๕ เป็นปีทคี่ รบ ๑๕๐ ปี วันประสูตขิ องสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
และครบ ๕๐ ปี ที่องค์การศึกษาและวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESSCO) ถวายพระเกียรติ
ให้เป็นบุคคลของโลก และในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย
ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี ๒๕๕๕ เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระคุณแห่งองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
โดยเปิดโอกาสส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิองค์กรเอกชน ประชาชนภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม ซึ่งจะท�ำให้ประชาชนได้รับทราบผลงานและพระกรณียกิจนานัปการของสมเด็จฯ กรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพ ที่ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้มากมายนับแต่รับราชการจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต
และคติในการด�ำเนินชีวิตที่คนมหาดไทยและสามารถน�ำมาประพฤติและปฏิบัติตามได้
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เสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ		 เมษายน ๒๔๓๕
เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร)		 มกราคม ๒๔๕๘
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)		 สิงหาคม ๒๔๖๕
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ 		 พฤษภาคม ๒๔๖๙
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมนครสวรรค์วรพินิต		 เมษายน ๒๔๗๑
เจ้าพระยาจ่าแสนยบดี ศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร)
๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕
พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (ม.ร.ว.ประยูร อิศรศักดิ์)
๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๖
พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
๑๖ ธันวาคม ๒๔๗๖
หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
๒๔ มีนาคม ๒๔๗๗
พลเรือตรี ถวัลย์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)
๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๑
		
๘ เมษายน ๒๔๙๑
			 สิงหาคม ๒๔๙๘
พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด)
๒๒ สิงหาคม ๒๔๘๔
		
๒๔ มีนาคม ๒๔๘๙
พลเอก มังกร พรหมโยธี (มังกร ผลชีวิน)
๗ มีนาคม ๒๔๘๕
		
๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๒
นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)
๑ สิงหาคม ๒๔๘๗
นายทวี บุณยเกตุ
๑๗ กันยายน ๒๔๘๘
พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ)
๓๑ มกราคม ๒๔๘๙
พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ)
๓๐ พฤษภาคม ๒๔๙๐
พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์ (ชิต มั่นศิลป์)
๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๐
พันตรี ควง อภัยวงศ์
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑
พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔
พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)
๑๒ ธันวาคม ๒๔๙๖
พลต�ำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์
๒๑ มีนาคม ๒๕๐๐
พลเอก ประภาส จารุเสถียร
๒๑ กันยายน ๒๕๐๐
นายกมล วรรณประภา
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
พลต�ำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗

– 		 สิงหาคม ๒๔๕๘
– 		 สิงหาคม ๒๔๖๕
– 		 มีนาคม ๒๔๖๘
– 		 เมษายน ๒๔๗๑
– 		 มิถุนายน ๒๔๗๕
– ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๖
– ๒๔ ธันวาคม ๒๔๗๖
– ๒๙ มีนาคม ๒๔๗๗
– ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘
– ๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๑
– ๒๒ สิงหาคม ๒๔๘๔
– ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๒
– 		 มีนาคม ๒๕๐๐
– ๖ มีนาคม ๒๔๘๕
– ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๙๐
– ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๘๗
– ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๔
– ๑๗ กันยายน ๒๔๘๘
– ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๘
– ๓๑ มีนาคม ๒๔๘๙
– ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐
– ๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑
– ๘ เมษายน ๒๔๙๑
– ๑๒ ธันวาคม ๒๔๙๖
– ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐
– ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐
– ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
– ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗
– ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๘
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นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช
หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช
นายสมัคร สุนทรเวช
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
พลเอก เล็ก แนวมาลี
นายประเทือง กีรติบุตร
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร
พลต�ำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร
		
นายบรรหาร ศิลปอาชา
		
พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ
พลต�ำรวจเอก เภา สารสิน
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์
		
นายเสนาะ เทียนทอง
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
ร้อยต�ำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
นายโภคิน พลกุล
พลต�ำรวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย์
พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา
นายอารีย์ วงศ์อารยะ
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บ�ำรุง
พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ
		
นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

72

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๑๔
๘
๒๐
๙
๑๑
๑๒
๑๑
๒๓
๑๘
๙
๑๔
๑๖
๑๘
๖
๒๒
๑๗
๒
๑๗
๑๕
๑
๑๑
๑๘
๔
๑๑
๑๑
๒
๘
๓
๖
๒
๒๔
๒๓
๙
๒๗

มีนาคม ๒๕๑๘
มกราคม ๒๕๑๙
เมษายน ๒๕๑๙
ตุลาคม ๒๕๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๒๐
พฤษภาคม ๒๕๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓
มิถุนายน ๒๕๒๔
สิงหาคม ๒๕๒๙
สิงหาคม ๒๕๓๑
ธันวาคม ๒๕๓๓
มกราคม ๒๕๓๓
กรกฎาคม ๒๕๓๘
มีนาคม ๒๕๓๔
เมษายน ๒๕๓๕
มิถุนายน ๒๕๓๕
ตุลาคม ๒๕๓๕
ธันวาคม ๒๕๓๗
พฤศจิกายน ๒๕๔๐
ธันวาคม ๒๕๓๙
เมษายน ๒๕๔๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
ตุลาคม ๒๕๔๕
มีนาคม ๒๕๔๗
มีนาคม ๒๕๔๘
สิงหาคม ๒๕๔๘
ตุลาคม ๒๕๔๙
ตุลาคม ๒๕๕๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
สิงหาคม ๒๕๕๑
ก.พ. ๒๕๕๑
ธันวาคม ๒๕๕๑
สิงหาคม ๒๕๕๔
ตุลาคม ๒๕๕๕

– ๘ มกราคม ๒๕๑๙
– ๒๐ เมษายน ๒๕๑๙
– ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
– ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐
– ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๑
– ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓
– ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๔
– ๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๙
– ๙ สิงหาคม ๒๕๓๑
– ๘ มกราคม ๒๕๓๓
– ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
– ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
– ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
– ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕
- ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๕
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕
- ๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๗
- ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๘
- ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓
- ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
- ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
- ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗
๖ มีนาคม ๒๕๔๘
๒ สิงหาคม ๒๕๔๘
- ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
๙ กันยายน ๒๕๕๑
๒ ธันวาคม ๒๕๕๑
๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
-		 ปัจจุบัน

๑. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

73

๒. เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร)

๔. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรรี าเมศวร์  

74

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๓. เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

๕. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมนครสวรรค์วรพินติ

๖. เจ้าพระยาจ่าแสนยบดี ศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร)

๘. พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

๗. พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (ม.ร.ว.ประยูร อิศรศักดิ์)

๙. หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

75

76

๑๐. พลเรือตรี ถวัลย์ ธำ�รงนาวาสวัสดิ์
(ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)

๑๑. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)

๑๒. พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด)

๑๓. พลเอก มังกร พรหมโยธี (มังกร ผลชีวิน)

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๑๔. นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย(บุง ศุภชลาศัย)

๑๕. นายทวี บุญยเกตุ

๑๖. พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ)

๑๗. พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ)

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

77

๑๘. พลโท หลวงสินาด โยธารักษ์ (ชิต มั่นศิิลป์)

๒๐. พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ  อยุธยา

78

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๑๙. พันตรี ควง อภัยวงศ์

๒๑. พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวฒ
ั น์ (พิศาล สุนาวินวิวฒ
ั น์)

๒๒. พลต�ำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์

๒๓. พลเอก ประภาส จารุเสถียร

๒๔. นายกมล วรรณประภา

๒๕. พลต�ำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

79

80

๒๖. นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์

๒๗. หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช

๒๘. หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช

๒๙. นายสมัคร สุนทรเวช

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๓๐. พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

๓๑. พลเอก เล็ก แนวมาลี

๓๒. นายประเทือง กีรติบุตร

๓๓. พลเอก สิทธิ จิรโรจน์

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

81

82

๓๔. พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร

๓๕. พลต�ำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร

๓๖. นายบรรหาร ศิลปอาชา

๓๗. พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๓๘. พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ

๓๙. พลต�ำรวจเอก เภา สารสิน

๔๐. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

๔๑. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

83

84

๔๒. นายเสนาะ เทียนทอง

๔๓. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

๔๔. ร้อยต�ำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

๔๕. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๔๖. นายโภคิน พลกุล

๔๗. พลต�ำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์

๔๘. พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา

๔๙. นายอารีย์ วงศ์อารยะ

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

85

๕๐. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

86

๕๑. ร.ต.อ. ดร.เฉลิม อยู่บ�ำรุง

๕๒. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ

๕๓. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

๕๔. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ

๕๕. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

88

๑. พระยามหาอ�ำมาตยาธิบดี (เส็ง วิริยศิริ)

๒. เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ  เปาโรหิตย์)

๓. พระยาศรีธรรมาธิราช (เจิม บุญยรัตพันธุ์)

๔. พระยาราชนกูล (รื่น  ศยามานนท์)

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๕. พระยาศรีเสนา (ฮะ  สมบัติศิริ)

๖. พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต๋า บุนนาค)

๗. พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง  ขวัญเชิด)

๘. พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ)

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

89

90

๙. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)

๑๐. พระยาอรรถกรมมณุตตี (เซ่ง ศรียาภัย)

๑๑. พลต�ำรวจโท พระรามอินทรา (ดวง จุลยั ยานนท์)

๑๒. ร้อยเอก ขุนพิพัฒน์สรการ (เห้ง พัฒนศิริ)

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๑๓. พระยารามราชภักดี (หม่อมหลวง สวัสดิ์ อิศรางกูร)

๑๔. พลต�ำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ)

๑๕. นายถวิล  สุนทรศารทูล

๑๖. นายพ่วง  สุวรรณรัฐ

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

91

92

๑๗. นายวิฑูร  จักกะพาก  

๑๘. นายชลอ  วนะภูติ

๑๙. นายวิญญู  อังคณารักษ์

๒๐. นายด�ำรง  สุนทรศารทูล

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๒๑. นายพิศาล  มูลศาสตรสาทร

๒๒. นายเอนก  สิทธิประศาสน์

๒๓. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา

๒๔. นายอนันต์ อนันตกูล

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

93

94

๒๕. นายอารีย์ วงศ์อารยะ

๒๖. นายชูวงศ์ ฉายะบุตร

๒๗. นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์

๒๘. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

๒๙. นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช

๓๐. นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์

๓๑. นายพงศ์โพยม  วาศภูติ

๓๒. นายพีรพล  ไตรทศาวิทย์

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

95

96

๑๒๐ ปี

๓๓. นายวิชัย  ศรีขวัญ

๓๔. นายมานิต วัฒนเสน

๓๕. นายวิเชียร  ชวลิต

๓๖. นายพระนาย  สุวรรณรัฐ

๓๗. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์

กระทรวงมหาดไทย

วิวัฒนาการของกระทรวงมหาดไทย
การปฏิรูประบบราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการ
ครั้งใหญ่ โดย เปลี่ยนแปลงจากบริหารราชการแบบจตุสดมภ์ที่ใช้สืบเนื่องกันมานานนับร้อยๆ ปี
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมาเป็นการบริหารราชการแบบใหม่ตามอย่างชาติตะวันตก
มีการวางรูปการบริหารราชการทั้งส่วนกลาง (แบ่งภารกิจของรัฐตามหน้าที่ออกเป็น ๑๒ กระทรวง)
ส่วนภูมิภาค (จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นดูแลหัวเมืองต่างๆ และวางรากฐานการปกครองท้องที่
โดยแบ่งเป็น อ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้าน) และส่วนท้องถิ่น (มีการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นรูป
สุขาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรก) ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ส�ำคัญตามที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางรากฐานไว้แต่อย่างใด
สิ่งที่น่าพิจารณาถึงในการปฏิรูประบบราชการครั้งนั้นคือเหตุผลความจ�ำเป็นที่เป็นตัวเร่งเร้า
ให้เกิดการปฏิรูป ซึ่งมีสาเหตุจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ สาเหตุภายนอกที่ส�ำคัญได้แก่
การคุกคามของลัทธิล่าอาณานิคมของประเทศมหาอ�ำนาจตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทต่อประเทศไทย
และประเทศเพือ่ นบ้านอย่างมากในขณะนัน้ ก่อให้เกิดปัญหาเรือ่ งแนวชายแดนและความมัน่ คงอยูร่ อด
ของประเทศชาติ ส่วนสาเหตุภายใน จุดใหญ่อยู่ที่การบริหารราชการแบบจตุสดมภ์ที่ไม่เหมาะสม
กับกาลสมัย มีจุดอ่อนมากมาย อีกทั้งรูปแบบการปกครองหัวเมือง ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นใน
ชั้นนอก และประเทศราช อยู่ภายใต้การปกครองของส่วนกลาง แต่ส่วนกลางไม่สามารถก�ำกับดูแล
ได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพราะขาดก�ำลังคนตลอดจนการคมนาคมสื่อสารไม่สะดวก ท�ำให้
พระมหากษัตริยข์ าดเอกภาพในการปกครองบังคับบัญชาและการบริหารราชการประเทศอยูใ่ นภาวะ
ที่ล่อแหลมต่อการสูญเสียเอกราชอย่างยิ่ง
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรง
ตัดสินพระทัยปรับปรุงระบบราชการ ครัง้ ใหญ่ ทัง้ รูปแบบ
การบริหารการจัดองค์กร การก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
แม้ แ ต่ ก ารพิจารณาเลือกสรรบุคคลเข้ารับ งานแต่ ล ะ
ต�ำแหน่ง ก็ทรงกระท�ำอย่างพิถีพิถันรอบคอบค่อยเป็น
ค่อยไป
การจัดตัง้ กระทรวงมหาดไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ - พ.ศ.
๒๔๗๕ (ช่วงที่ ๑)
เพื่อให้การเป็นไปดังพระราชประสงค์ พระบาท
สมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว จึ ง ทรงมี พ ระบรม
ราชโองการตั้งต�ำแหน่งเสนาบดีขึ้น ๑๒ กระทรวง มีศักดิ์
เสมอกัน เมือ่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ (ร.ศ. ๑๑๑) ส�ำหรับ
กระทรวงมหาดไทยทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้
พระเจ้ า น้ อ งยาเธอกรมหมื่ น ด�ำรงราชานุ ภ าพ รั บ
ต�ำแหน่งทีเ่ สนาบดีบงั คับบัญชาการในกระทรวงนัน้ ทัว่ ไป
ในช่วงที่สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ทรง
แบ่งแยกแจกแจงหน้าทีข่ องกระทรวงมหาดไทยออกเป็น
ส่วนย่อยๆ และจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นการ
เฉพาะโดยแบ่งราชการในกระทรวงมหาดไทยออกเป็น
๑๒ กรม ดังนี้
๑. กรมมหาดไทยกลาง มีหน้าที่ปฏิบัติราชการ
ทุกอย่างที่มิได้แยกออกไปเป็นหน้าที่ของกรมอื่น มีปลัด
ทูลฉลองเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาได้ทงั้ กระทรวงรองจาก
เสนาบดี
๒. กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ มีหน้าทีใ่ นเรือ่ งการ
รักษาพระอัยการ การสืบสวนโจรผู้ร้าย และการเรือนจ�ำ
๓. กรมพล�ำภัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง
ท้องที่ การรักษาบัญชี และท�ำหนังสือในการแต่งตั้ง
ถอดถอนย้ายข้าราชการในหัวเมือง การท�ำทะเบียนสัตว์
พาหนะ การท�ำทะเบียนอาวุธปืน การพระราชทาน

98

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

นามสกุ ล กั บการก่ อ สร้ า งและรั ก ษาสถานที่ ราชการ
ทั้งบ้านพักข้าราชการ
๔. กรมส�ำรวจ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการ
เช่น ราชการลับ รักษาราชพัสดุ การรับส่งหนังสือ การ
ออกหนังสือเดินทาง ภารโรงและนักการ กับราชการที่
เกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ (ยุบเลิก พ.ศ. ๒๔๖๘)
๕. กรมปลั ด บั ญ ชี ห รื อ กรมตรวจการบั ญ ชี
มีหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชีและเบิกจ่ายเงินกับถือบัญชี
ข้าราชการทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมือง (ยุบเลิก พ.ศ.
๒๔๗๔)
๖. กรมทะเบี ย น มี ห น้ า ที่ ใ นการท� ำ บั ญ ชี
ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในกรุงเทพฯ และหัวเมือง
ท� ำ ทะเบี ย นข้ า ราชการและทะเบี ย นท้ อ งที่ การท� ำ
ส� ำ มะโนครั ว การท� ำ ประวั ติ ข ้ า ราชการกระทรวง
มหาดไทย และการเก็บหนังสือราชการ (ยุบเลิก พ.ศ.
๒๔๗๔)
๗. กรมต�ำรวจภู ธ ร ตั้ ง ขึ้ น แทนกรมตระเวน
หัวเมืองเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๓ มีหน้าทีต่ รวจจับผูร้ า้ ยตามหัวเมือง
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๘ รวมกรมพลตระเวนหรือต�ำรวจ
นครบาล สังกัดกระทรวงนครบาลเข้ากับกรมต�ำรวจภูธร
เรียกชื่อว่า “กรมต�ำรวจภูธรและกรมต�ำรวจนครบาล”
ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ รัชกาลที่ ๖ ได้โปรดเกล้าฯ ให้รวม
กระทรวงนครบาลเข้ากับกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนชื่อ
“กรมต� ำ รวจภู ธ รและกรมต� ำ รวจนครบาล” เป็ น
“กรมต�ำรวจ”
๘. กรมต�ำรวจภูบาล ตั้งปี พ.ศ. ๒๔๕๖ มีหน้าที่
ตรวจตราการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ตามหัวเมืองทุกมณฑล เพือ่ ประกอบความรูข้ องกระทรวง
มหาดไทยในอันที่จะพิจารณาจัดการ แก้ไข ทะนุบ�ำรุง
กิจการต่าง ๆ ในหัวเมืองให้เจริญก้าวหน้ายิง่ ขึน้ (ท�ำหน้าที่
ท�ำนองเดียวกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยใน
ปัจจุบนั ) แต่งตัง้ ได้ไม่ครบปีกถ็ กู ยุบไปรวมกับกรมต�ำรวจภูธร

๙. กรมพยาบาล มี ห น้ า ที่ ป ้ อ งกั น โรคภั ย ทั่ ว
พระราชอาณาจักร จัดส่งแพทย์ประกาศนียบัตรไปประจ�ำ
หัวเมืองและมณฑลส�ำหรับรักษาโรคให้แก่ข้าราชการ
นักโทษผู้ต้องขังและแนะน�ำวิธีรักษาพยาบาลแก่แพทย์
ประจ�ำต�ำบลและราษฎร
๑๐. กรมป่าไม้ จัดตั้งปี พ.ศ. ๒๔๓๙ มีหน้าที่
ควบคุ ม การป่ า ไม้ เ พื่ อ มิ ใ ห้ ก งสุ ล ต่ า งประเทศเข้ า มา
เกี่ยวข้องเป็นเรื่องการเมืองได้ และการสงวนป่าไม้สัก
(ต่ อ มาในสมั ย รั ช กาลที่ ๖ โอนไปสั ง กั ด กระทรวง
เกษตราธิการ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๔๖๔)
๑๑. กรมราชโลหกิ จ ภู มิ วิ ท ยา หรื อ กรมแร่
จัดตั้งปี พ.ศ. ๒๔๓๓ และเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ
เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ได้ สั ง กั ด กระทรวงเกษตราธิ ก าร
แล้ ว โอนไปสั ง กัดกระทรวงพระคลังมหาสมบั ติ ในปี
พ.ศ. ๒๔๓๙ ก่อนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยในปี
พ.ศ. ๒๔๔๒ เพื่อให้ปรับปรุงกิจการท�ำแร่ที่เกี่ยวข้องกับ
หัวเมืองให้เรียบร้อย ครั้นปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้โอน
กลับไปสังกัดกระทรวงเกษตราธิการอีกครัง้ ปี พ.ศ. ๒๔๕๒
๑๒. กรมสรรพากรนอก เดิมขึ้นกับกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๒ ให้โอนมาสังกัด
กระทรวงมหาดไทย มี ห น้ า ที่ จั ด เก็ บ ภาษี อ ากรและ
ผลประโยชน์ทงั้ ปวงในหัวเมือง นอกจากมณฑลกรุงเทพฯ
(เว้นแต่การศุลกากร) และในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้โอน
กลับไปสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติตามเดิม
นอกจากกรมทัง้ ๑๒ ดังกล่าวมานี้ ภายหลังจากที่
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ได้ทรงพ้นจาก
ราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.
๒๔๕๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๕ กระทรวงมหาดไทยยังได้มี
การแก้ไขปรับเปลีย่ นหน่วยงานในสังกัดอีกหลายครัง้ คือ
- พ.ศ. ๒๔๖๑ มีการจัดตั้งกรมสาธารณสุข
- พ.ศ. ๒๔๖๕ โอนกรมอัยการ จากกระทรวง
ยุติธรรมมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามประกาศรวม

การปกครองท้องที่และแบ่งปันหน้าที่ราชการระหว่าง
กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑
สิงหาคม ๒๔๖๕
- พ.ศ. ๒๔๖๖ จัดตั้งกรมบัญชาการกระทรวง
มหาดไทย โดยมีเสนาบดีเป็นหัวหน้าปลัดทูลฉลองเป็น
ผู้ช่วย และมีที่ปรึกษาเสนาบดี ๑ นาย กรมนี้มีหน้าที่
ควบคุมดูแลราชการทั้งกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. ๒๔๖๘ กรมศุขาภิบาล ซึ่งเดิมสังกัด
กระทรวงนครบาลได้มีการแบ่งอ�ำนาจหน้าที่ใหม่ และ
โอนงานบางส่วนมาขึน้ กับกระทรวงมหาดไทย เปลีย่ นชือ่
ใหม่เป็นกรมนคราทร
- พ.ศ. ๒๔๖๙ รับโอนงานของแผนกราชทัณฑ์
จากกระทรวงยุติธรรมมาสังกัดกรมพล�ำภัง กระทรวง
มหาดไทย และได้รบั การยกฐานะขึน้ เป็นกรมในภายหลัง
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖
การจั ด รู ป องค์ ก รของกระทรวงมหาดไทย
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ประกอบกั บ ประกาศจั ด ปั น หน้ า ที่
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมวันที่
๒๓ ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗) ระบุไว้ว่า “....
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีหน้าทีร่ กั ษาการ...เพือ่ ทีจ่ ะ
บ� ำ รุ ง รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและให้ มี ค วามเจริ ญ
ในเมืองต่างๆ” สะท้อนให้เห็นถึงการก�ำหนดภารกิจ
ส�ำคัญพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทย ใน ๓ ด้าน คือ
๑. การป้ อ งกั น และการรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยในราชอาณาจักร โดยการจัดให้มีกรมพล�ำภัง
(หรือกรมการปกครองในปัจจุบัน) ดูแลการปกครองท้องที่
วางรูปงานต�ำรวจตามมณฑลต่างๆ รวมทั้งกรุงเทพฯ
เพื่ อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย โอนกรมอั ย การจาก
กระทรวงยุติธรรมมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้
ยังได้มีการจัดวางระเบียบการปกครองท้องที่ใหม่ตาม
พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐)
ซึ่ ง ต่ อ มาได้ ถู ก ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะ
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ปกครอง ท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ หน้าที่นี้ถือเป็นหน้าที่หลัก
ของกระทรวงมหาดไทยในการ “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข”
มาโดยตลอด
๒. การจัดเก็บรายได้และภาษีอากร โดยการ
จัดตั้งกรมป่าไม้และโอนกรมราชโลหกิจ ภูมิวิทยา และ
กรมสรรพากรนอกมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้
สามารถหารายได้จากการป่าไม้ เหมืองแร่ ตลอดจน
จัดเก็บภาษีในท้องที่ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งต่อมา
หน้าทีส่ ว่ นนี้ ส่วนหนึง่ ได้ถกู โอนไปให้กระทรวงอืน่ รับผิดชอบ
แต่กระทรวงมหาดไทยก็ยงั มีบทบาทด้านนีอ้ ยูจ่ นทุกวันนี้
๓. การบริหารงานประจ�ำและประสานงาน
ภู มิ ภ าค มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารงานของ
กระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจน
สามารถบริหารราชการในขอบเขตความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทยได้ทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนเป็น
ผูบ้ กุ เบิกงานในส่วนภูมภิ าคให้กบั หน่วยงานของกระทรวง
อื่นๆ อีกด้วยในระยะแรกๆ
การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย ช่วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๗๖
– ๒๔๘๓)
การจัดองค์กรของรัฐภายหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นไปจากเดิม
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของรัฐที่จะให้มี
กิจกรรมทีก่ ว้างขวางกว่าเดิม จึงได้เริม่ จัดให้กระทรวงบาง
กระทรวงมีหน้าทีเ่ พิม่ มากขึน้ พร้อมๆ กับการด�ำเนินการ
ให้ เ ป็ น ไปตามค� ำ แถลงนโยบายของรั ฐ บาลพระยา
มโนปกรณ์นิติธาดา (๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕) ที่ระบุว่า “....
คณะกรรมการราษฎรเห็นว่ารูปราชการทุกกระทรวง ทบวง
กรม ทีเ่ ป็นอยู่ ยังมีการก้าวก่ายไม่สมแก่กาล จึงได้จดั วาง
โครงการเสียใหม่ เมื่อวางรูปส�ำเร็จลงอย่างใดก็จะได้ท�ำ
เป็นรูปพระราชบัญญัติ เสนอให้สภาพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ”
ในปีต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง
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และกรม พุทธศักราช ๒๔๗๖ ซึ่งสะท้อนภาพได้ชัดเจน
ถึงแนวทางดังกล่าวข้างต้น ส�ำหรับกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุให้ “กระทรวง
มหาดไทยมีหน้าที่ในการปกครอง รักษาความสงบ
เรี ย บร้ อ ยภายในราชอาณาจั ก ร และบริ ห ารการ
สาธารณสุข” และได้จัดส่วนราชการภายในกระทรวง
มหาดไทยออกเป็น ๑๐ หน่วยงาน แต่ในปีเดียวกัน
นัน้ เองได้มกี ารปรับปรุงการจัดกระทรวง ทบวง กรมใหม่
โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม
พุทธศักราช ๒๔๗๖ แบ่งส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย
ออกเป็น ๘ หน่วยงาน
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้มกี ารปรับการจัดส่วน
ราชการของกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งตามพระราช
บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐)
พุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยเพิ่ม กรมอินโดจีนขึ้น อันเนื่อง
มาจากการเผชิ ญ หน้ า กั บ ประเทศฝรั่ ง เศสในภู มิ ภ าค
อินโดจีน นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดส่วนราชการภายใน
กรมเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ ต่อมา
ได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางจนบางส่วนไปคาบเกีย่ วกับ
หลายหน่วยงานหรือซ�้ำซ้อนกัน
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวาง
ระเบียบราชการส�ำนักงานและกรมในกระทรวงมหาดไทย
พุทธศักราช ๒๔๗๖ ก�ำหนดหน่วยงานย่อยๆ ภายในแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งระยะต่อๆ มาแต่ละหน่วยงานก็ได้มีการ
ปรับปรุงขยายแบ่งส่วนย่อยภายในเพิม่ มากขึน้ ตามล�ำดับ
การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย ช่วงที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๘๔
– ๒๔๙๕)
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๔๙๕ มีการปรับปรุง
หน้ า ที่ ก ารงานในกระทรวงมหาดไทย ๓ ครั้ ง ตาม
พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช
๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๘) และพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง

ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นผลให้
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ มีการโอนกรมประชาสงเคราะห์จาก
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (อยู่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๓ –
๒๔๘๔) มาสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในปีเดียวกันก็โอน
จากกระทรวงมหาดไทยไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้ ยังได้โอนกรมที่ดินจากกระทรวงเกษตราธิการ
กลับมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยอีกครัง้ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔
(เดิม “กรมทีด่ นิ ” สังกัดกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. ๒๔๗๕
หลังจากนั้นถูกโอนไปสังกัดกระทรวงเศรษฐการและ
กระทรวงเกษตราธิการตามล�ำดับ) และในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ก็ได้
มีการโอนงานด้านบริหารการสาธารณสุข (กรมสาธารณสุข)
ไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้มีพระราชบัญญัติป้องกัน
ภัยทางอากาศ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗ โอนหน้าที่
การป้องกันภัยทางอากาศจากกระทรวงกลาโหมมาเป็น
ของกระทรวงมหาดไทย และจัดตั้งกรมป้องกันภัยทาง
อากาศขึน้ ในกระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๙
ก็ได้โอนงานของกรมป้องกันภัยทางอากาศไปเป็นของ
กรมประชาสงเคราะห์
การปรับปรุงตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นท�ำให้
อ�ำนาจหน้าที่และการจัดองค์กรของกระทรวงมหาดไทย
มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยนอกจากกระทรวงมหาดไทย
จะมีอ�ำนาจหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายใน การปกครองท้องทีแ่ ละการสาธารณสุข (ซึง่ ได้ถกู
โอนไปกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๔๘๔) แล้ว
ยังมีหน้าที่ด้านการสาธารณูปการ การประชาสงเคราะห์
และการป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มมาอีก
การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย ช่วงที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๖
– ๒๕๐๕)
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้มีการออกพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๖ และยกเลิก

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๔๙๕ ทัง้ นี้ เป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลใหม่ทตี่ อ้ งการ
ปรับองค์กรของหัวหน้าฝ่ายบริหารให้มรี ะบบและมีความ
แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดเน้นของการเปลี่ยนที่ส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ในช่วงนีไ้ ด้มกี ารปรับเปลีย่ นอ�ำนาจหน้าที่
และการจัดองค์กรของกระทรวงมหาดไทยอีก โดยมีการ
จัดตัง้ กรมป้องกันสาธารณภัยขึน้ ตามกฎหมายดังกล่าวใน
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ท�ำให้กระทรวงมหาดไทยมีอ�ำนาจและ
หน้าที่ “...เกี่ ย วกั บ การปกครองท้ อ งที่ บ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุข ป้องกันสาธารณภัย และรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน” (มาตรา ๑๘) ต่อมาปี พ.ศ.
๒๕๐๑ ได้มพี ระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยยุบกรมป้องกันสาธารณภัย
เหลือเป็นเพียงงานหนึ่งในกรมประชาสงเคราะห์ ด้วย
เหตุผลที่ว่า “...ราชการบางส่วนไม่สมควรจัดตั้งเป็น
กระทรวงหรือกรม”
ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ จากการที่รัฐบาลมีนโยบาย
มุง่ เน้นการพัฒนาชุมชน ประกอบกับพิจารณาเห็นว่างาน
ของกรมมหาดไทยมีมากมายอยู่แล้ว จึงได้แยกส่วนการ
พัฒนาชุมชนออกจากกรมมหาดไทยตั้งเป็น กรมการ
พัฒนาชุมชน และเปลีย่ นชือ่ กรมมหาดไทยเป็นกรมการ
ปกครอง นอกจากนี้ ยังได้แยกงานด้านการวางผังเมือง
และผั ง ชนบทออกจากกรมโยธาเทศบาลและจั ด ตั้ ง
เป็น“ส�ำนักผังเมือง” มีฐานะเทียบเท่ากรม
การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย ช่วงที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๖
– ๒๕๑๔)
นับแต่ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เข้ามาบริหาร
ประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้มุ่งเน้น “การพัฒนา” เป็น
เหตุ ผ ลหลั ก ของรั ฐ ในการปกครองประเทศมากกว่ า
“ประชาธิปไตย” และได้มีการปรับเปลี่ยนกลไกการ
บริหารราชการเพื่อตอบสนองต่อเหตุผลดังกล่าวของรัฐ
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เช่น จัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เพื่อรวมงานอัน
เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชาติมาไว้ใน
กระทรวงเดียวกัน
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดตั้ง
กรมแรงงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยยกฐานะของส่วน
แรงงานกรมประชาสงเคราะห์ขึ้นเป็นกรม และต่อมาใน
ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้โอนส�ำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จาก
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพือ่ ให้
เป็นหน่วยงานทีป่ ฏิบตั ิงานสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานในเขต
พื้นที่ที่แทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วย
การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย ช่วงที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๑๕
– ๒๕๓๔)
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ได้มีการปรับปรุง
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกระทรวง
ทบวง กรมใหม่ โดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘
และฉบับที่ ๒๑๖ ตามล�ำดับ และในปีเดียวกันนี้ก็ได้มี
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๙ ลงวั นที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๑๕ ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและ
อ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยใหม่ โดยจัดตั้ง
ส�ำนักนโยบายและแผนมหาดไทยขึ้นมีฐานะเป็นกรม
ด้วยเหตุผลว่า “....งานของมหาดไทยได้ขยายตัวมากขึ้น
เป็นล�ำดับ และประกอบด้วยงานที่มีลักษณะเป็นการ
ส่งเสริมป้องกัน และปราบปราม สมควรมีส่วนราชการ
ท�ำหน้าที่ประสานแผนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
นโยบาย....”
หลังจากนัน้ กระทรวงมหาดไทยไม่มกี ารปรับปรุง
โครงสร้างระดับกรมอีกเกือบ ๒๐ ปี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๓
ในสมัย พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ด�ำรงต�ำแหน่งนายก
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
ผ่านร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม และมีผลบังคับใช้
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ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓ ทั้งนี้โดยให้มีการจัดตั้ง
ส�ำนักงานประกันสังคมขึ้นในกระทรวงมหาดไทย
ต่อมาเมือ่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ คณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ซึ่งมี พลเอก สุนทร คงสมพงษ์
ผู ้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป็ น หั ว หน้ า คณะ ได้ เข้ า
ควบคุ ม การบริ ห ารประเทศ และได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศในหลายๆ เรื่อง ในส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระทรวงมหาดไทยได้มปี ระกาศของคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๗ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ เพื่อ
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอ�ำนาจหน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทย และเพื่อปรับปรุงระบบบริหารงาน
ยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับงานของอัยการให้มีความเป็น
อิสระเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้น
และเพือ่ มิให้อทิ ธิพลทางการเมืองก้าวก่ายการด�ำเนินคดี
ซึง่ จะท�ำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยส่วนรวม
จึงให้กรมอัยการแยกออกจากกระทรวงมหาดไทย และ
ให้เป็นส่วนราชการอิสระไม่สังกัด กระทรวง ทบวง และ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้มีฐานะเป็นกรม เรียกชื่อว่า
“ส�ำนักงานอัยการสูงสุด” อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
นายกรัฐมนตรี และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ฉะนัน้ ฐานะของกรมอัยการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจึงหมดสิ้นลงตั้งแต่วันที่ ๑
มีนาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นไป
ภายหลังจากการปรับโครงสร้างของกระทรวง
มหาดไทยดังกล่าวแล้ว คณะรัฐมนตรีโดยการน�ำของ
นายอานันท์ ปันยารชุน ได้เสนอร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อ
ปรับปรุงให้กฎหมายฉบับเดิมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมมาแล้ว
หลายครัง้ เหมาะสมกับกาลสมัยเป็นปัจจุบนั เพียงฉบับเดียว
และสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔

ในระยะเวลาต่อมา ได้มีการเสนอร่างพระราช
บัญญัตจิ ดั ตัง้ กระทรวงแรงงานขึน้ อันเป็นผลสืบเนือ่ งจาก
เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประเทศไทย
มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในภาคอุตสาหกรรม ท�ำให้อตั ราก�ำลังของเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทีม่ อี ยูไ่ ม่เพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินงานเพือ่ บริการให้
แก่ลกู จ้างและนายจ้างได้อย่างทัว่ ถึง ประกอบกับเหตุผล
ทางด้านต่างประเทศ ซึ่งประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ได้ให้
ความส�ำคัญกับปัญหาในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยตั้ง
กระทรวงแรงงานขึ้นเพื่อรองรับปัญหาด้านนี้โดยเฉพาะ
ท�ำให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสถานภาพ
ของหน่วยงานด�ำเนินงานด้านแรงงานของประเทศไทย
กับประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ การที่กรมแรงงานมีฐานะ
เป็นกรมหนึง่ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย การด�ำเนินงาน
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาแรงงานซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ปั ญ หา
เฉพาะหน้าและเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อน ท�ำให้ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรเกิดความล่าช้า จึงได้มีพระราช
บัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๖ จัดตัง้
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ขึน้
การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย ช่วงที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕
- ๒๕๔๔)
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการออกพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
ยุบส�ำนักนโยบายและแผนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ไปรวมอยูใ่ นส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
และยุบกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ขึ้ น ในกระทรวงมหาดไทย ให้ ท� ำ หน้ า ที่ ก รมแรงงาน
เพือ่ ให้การปฏิบตั ริ าชการเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสภาพงานในปัจจุบัน

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยการน�ำ
ของนายอานันท์ ปันยารชุน ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖
ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑๐ กรม และจัดตัง้ กระทรวง
แรงงานและสวัส ดิ การสัง คม โดยให้กรมพั ฒนาฝีมื อ
แรงงาน การประชาสงเคราะห์ และกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน ไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม โดยมีเหตุผลว่าเป็นการสมควรจัดตั้งกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมขึน้ โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในการบริ ห ารด้ า นแรงงาน เพื่ อ ให้ ก ารจั ด หางาน
การประชาสงเคราะห์ การพัฒนาฝีมอื แรงงาน การสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
โดยรวมส่วนราชการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
บริหารด้านแรงงานส�ำนักงานประกันสังคม และกรม
ประชาสงเคราะห์ จั ด ตั้ ง เป็ น กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยการน�ำ
ของนายชวน หลี ก ภั ย ประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๓๗
ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑๐ กรม และเปลี่ยนชื่อ
ส�ำนักผังเมืองเป็นกรมการผังเมือง โดยมีเหตุผลว่าส�ำนัก
ผังเมืองเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน มีหน้าที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางและการจัด
ท�ำผังเมือง ดังนั้น เพื่อให้ชื่อของราชการถูกต้องตรงกับ
ลักษณะงานและฐานะที่แท้จริง สมควรเปลี่ยนชื่อส�ำนัก
ผังเมืองเป็นกรมการผังเมือง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี โ ดย
นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๙ กรม ตามพระราชกฤษฎีกา
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โอนกรมต� ำ รวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจั ด ตั้ ง เป็ น
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ และส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม ไม่สงั กัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยให้อยู่ใน
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการรักษา
ความมั่ น คงภายในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปราม อาชญากรรม การตระเวนชายแดน การรักษา
ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน
และอ�ำนาจหน้าที่อื่นตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย และ
ให้อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
การปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย ช่วงที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๕
– ๒๕๕๕) กระทรวงมหาดไทยในยุคปฏิรปู ระบบราชการ
(ปี พ.ศ. ๒๕๔๕) สืบเนื่องจากรัฐบาล (พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้แถลงนโยบายต่อสภาเมือ่
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส�ำคัญ
ประการหนึ่ง คือ การปฏิรูประบบราชการ เนื่องจากได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบราชการเป็นกลไกทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อการด�ำรงอยูข่ องรัฐ และช่วยพัฒนาประเทศให้มคี วาม
เจริญก้าวหน้า โดยรัฐบาลก�ำหนดให้มกี ารด�ำเนินการอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง เพราะกลไกการบริหารราชการที่มี
ประสิทธิภาพจะเอือ้ อ�ำนวยต่อการพัฒนาประเทศ ช่วยให้
ประเทศมีความเข้มแข็ง มีศกั ยภาพในการแข่งขัน สามารถ
ทีจ่ ะต่อสูก้ บั สภาวะแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สั ง คม ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หารุ ม เร้ า ในเวที ใ นขณะนั้ น โดยมี
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูประบบราชการที่ส�ำคัญ ดังนี้
๑. เพื่อให้ระบบราชการไทยสามารถปรับตัวให้
สอดคล้ อ งกั บ กระแสความเปลี่ ย นแปลงของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถแข่งขันกับ
ประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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๒. เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้กรอบเงื่อนไขของสภาวะ
วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ
๓. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานของภาค
ราชการให้สามารถวิเคราะห์ถึงความคุ้มทุนและวัดผล
สัมฤทธิ์ของการด�ำเนินงานได้อย่างชัดเจน
๔. เพือ่ เสริมสร้างระบบราชการให้มคี วามเข้มแข็ง
มีความโปร่งใสในการด�ำเนินการ และสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๕. เพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะของระบบราชการให้
มีความเข้มแข็งส�ำหรับใช้เป็นกลไกในการบริหารงานของ
รัฐในการบริหารประเทศควบคูไ่ ปพร้อมกับมาตรการด้าน
อื่น ๆ ของรัฐบาล
ขอบเขตของการปฏิรปู ระบบราชการจะครอบคลุม
ในหลายเรื่ อ งด้ ว ยกั น นั บ ตั้ ง แต่ หนึ่ ง การปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างให้กะทัดรัด ภารกิจชัดเจน ลดบทบาทภาครัฐ
ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรมหาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน สอง การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ พัฒนาจริยธรรม และความรับผิดชอบของ
ข้าราชการ สาม การลดความซ�ำ้ ซ้อน ลดขัน้ ตอน ป้องกัน
การทุจริต สี่ ปรับระบบงบประมาณ และตรวจสอบ
ประเมินผลทุกระดับ และห้า การปรับปรุงค่าตอบแทน
สวัสดิการ และเพิ่มแรงจูงใจข้าราชการ
ส�ำหรับกลยุทธ์ในการด�ำเนินการปฏิรูประบบ
ราชการในครัง้ นัน้ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้ดำ� เนินกลยุทธ์
คื อ การแก้ ไขกฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด โครงสร้ า ง
ส่วนราชการและระเบียบราชการฝ่ายบริหาร โดยมุ่งหมาย
ให้การปรับโครงสร้างกระทรวง มีผลตัง้ แต่ตลุ าคม ๒๕๔๕
โดยโครงสร้างดังกล่าวมีลกั ษณะส�ำคัญคือ ๒๐ กระทรวง
แต่ละกระทรวงมีปลัดกระทรวง และรองปลัดกระทรวง

(ไม่มีทบวง) แต่ละกระทรวงมีกรมและเป็นนิติบุคคล
แบ่งกลุ่มภารกิจในกระทรวง แต่ละกลุ่มภารกิจประกอบด้วย
๑ - ๓ กรมที่เกี่ยวข้องกัน มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ดูแล
ส�ำหรับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็น
ส่ ว นราชการที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และการปฏิรปู ระบบราชการ
ในครัง้ นัน้ กล่าวคือ การทีร่ ฐั ต้องด�ำเนินการให้มกี ารกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยให้ความเป็น
อิสระแก่ทอ้ งถิน่ ในการปกครองตนเอง (autonomy) มิใช่
อิ สระสิ้ น เชิ ง (independence) ส่งผลให้ก ระทรวง
มหาดไทยต้องมีการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนไปให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ มีการปรับเปลีย่ นภารกิจทีห่ มด
ความจ�ำเป็น และเสริมสร้างภารกิจใหม่ ซึ่งจากการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารระดับบริหารหลายครัง้ ได้มมี ติให้กระทรวง
มหาดไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่รัฐจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ กลุ่มที่
๑๑ (จากทั้งหมด ๑๑ กลุ่ม) โดยมีภารกิจในการก�ำหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงของชาติ การรั ก ษาอธิ ป ไตย
การจัดระเบียบสังคม และอ�ำนวยความยุตธิ รรม การเสริม
สร้างความสงบสุขของสังคม ตลอดจนการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของสังคม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่งคั่ง และ
ประเทศชาติมคี วามมัน่ คง (กลุม่ ภารกิจกลุม่ นีม้ หี น่วยงาน
รับผิดชอบ ๓ หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ) โดย

ใช้กรอบแนวคิดห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain) เป็น
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ระบบงาน และโครงสร้าง
ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรายละเอียดของ value
chain ดังนี้
		 “เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม ความมัน่ คง
ภายใน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความ
เข้มแข็ง สามารถปกครองตนเองได้ และเป็นส่วนหนึง่ ของ
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทัง้ เสริมสร้างวงจร
เศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน” ทัง้ นี้ เพือ่ ก่อให้เกิดสังคมทีส่ งบสุข
		 ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิรูประบบราชการใน
ส่วนของกระทรวงมหาดไทยประกอบด้วย ๒ ส่วนหลักๆ
ได้แก่
ก. การบริหารราชการส่วนกลางที่ต้องมีการ
ตัดโอน ยุบเลิก ปรับเปลี่ยนภารกิจ ในการปฏิรูประบบ
ราชการ มีการปรับเปลีย่ นภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
ดังนี้
๑) โอนภารกิจไปกระทรวงอื่น คือ
			 โอนงานไปทั้งกรม/หน่วยงาน
			 กรมราชทัณฑ์ ไป กระทรวงยุติธรรม
			 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไป กระทรวง
คมนาคม
			 การเคหะแห่งชาติ ไป กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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โอนงานบางส่วนไปยังกระทรวงอื่น
ภารกิจ

จากกรม

โอนไป

- งานก่อสร้างทาง
- งานก่อสร้างสะพาน

กรมโยธาธิการ
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท

กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม

- งานควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
กิจการไฟฟ้าและสัมปทาน
- งานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน
- งานส่งเสริมอาชีพและรายได้
- งานพัฒนาเยาวชนชนบท
- งานคณะกรรมการจัดที่ดิน
- งานน�้ำสะอาด, น�้ำผิวดิน
- งานพัฒนาแหล่งน�้ำ
- การประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สิน
- การออกใบอนุญาตของโรงฆ่าสัตว์

กรมโยธาธิการ

กระทรวงพลังงาน

กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
กรมที่ดิน
กรมโยธาธิการ
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
กรมที่ดิน
กรมการปกครอง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒) กระทรวงมหาดไทยรับโอนภารกิจจากกระทรวงอื่น
ภารกิจ
- งานป้องกันอุบัติภัย

จากกรม
โอนไป
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
กรมป้องกันและบรรเทา
อุบัติภัยแห่งชาติ สำ�นักนายกรัฐมนตรี สาธารณภัย

- งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๓) โอนงานภายในกระทรวง
ภารกิจ
- งานกำ�กับ ดูแล ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
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จากกรม
โอนไป
- สำ�นักงานบริหารส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- สำ�นักบริหารศึกษาท้องถิ่น
- กองราชการส่วนตำ�บล (ส่วนราชการ
ภายใน) กรมการปกครอง
กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมการปกครอง

ภารกิจ
- งานปฏิบัติการด้านการข่าว

จากกรม
กองข่าว
สำ�นักงานปลัดกระทรวง

โอนไป
กรมการปกครอง

- งานปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการผู้อพยพ กองการต่างประเทศ
และความมั่นคงชายแดน
สำ�นักงานปลัดกระทรวง

กรมการปกครอง

- งานส่งเสริมอาชีพ
สำ�นักบริหารการปกครองท้องที่
- งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรมการปกครอง

กรมการพัฒนาชุมชน

- งานบริการด้านช่างพื้นฐาน

ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการป้องกันและบรรเทา
เขต ๑-๙
สาธารณภัย
กรมการพัฒนาชุมชน

- งานพัฒนาบุคลากร *เฉพาะงาน - กรมการปกครอง
พัฒนาข้าราชการระดับสูง

สำ�นักงานปลัดกระทรวง

๔) ภารกิจกระทรวงมหาดไทยที่ยุบเลิก
ภารกิจ

หน่วยสังกัดเดิม

- งานควบคุม กำ�กับ ดูแล การประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพสถาปัตยกรรม

สำ�นักงานปลัดกระทรวง

- งานส่งเสริมอาชีพ งานแหล่งน�้ำ ราชการจัดท�ำระบบ
ในระดับท้องที่

กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท

ข. การบริหารราชการส่วนภูมิภาคซึ่งมีการจัด
ระบบการบริหารงานส่วนภูมิภาคแนวใหม่ เป็นการจัด
รูปแบบการบริหารงานของจังหวัดแบบบูรณาการ ให้
ดูแลรับผิดชอบงานในระดับพื้นที่ (area base) โดย
ค�ำนึงถึงความต้องการของประชาชนและลักษณะเฉพาะ
ของปัญหาในแต่ละพื้นที่โดยบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่
ผลั ก ดั น ให้ ก ารด� ำ เนิ น การสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและการพัฒนาจังหวัดนั้นให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีแนวทางการด�ำเนินการ
โดยให้การบริหารงานภายในจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดบูรณาการ เป็นผูบ้ ริหารและก�ำกับดูแลงานทัง้ หมด
ในจั ง หวั ด (area manager) จั ง หวั ด มี ส ภาพเป็ น
หน่วยงานระดับกรม ได้รบั การมอบอ�ำนาจจากส่วนกลาง
มากกว่าเดิม		
			การจั ด องค์ ก รของกระทรวงมหาดไทย
ตามที่กล่าวถึงมาทั้งหมดเป็นองค์กรที่เป็นส่วนราชการ
ทั้ ง สิ้ น แต่ เ นื่ อ งจากภารกิ จ ของกระทรวงมหาดไทย
ครอบคลุมถึงกิจการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการด้วย
จึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
อีก ๗ หน่วยงาน คือ
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๑. การไฟฟ้ า นครหลวง จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่
๑ สิ ง หาคม ๒๕๐๑ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารไฟฟ้ า
นครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑
๒. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราช
บัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓
๓. องค์ ก ารตลาด เริ่ ม จั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๙
พฤศจิ ก ายน ๒๔๙๖ ตามพระราชกฤษฎี ก า จั ด ตั้ ง
องค์ ก ารตลาด พ.ศ. ๒๔๙๖ เมื่ อ แรกตั้ ง สั ง กั ด กรม
ประชาสงเคราะห์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้ โ อนไปสังกัด
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ต่อมาเมื่อวันที่
๒๔ มกราคม ๒๕๐๕ จึงโอนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๔. การประปานครหลวง จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๐ ตามพระราชบัญญัติการประปา
นครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐
๕. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดตัง้ ขึน้ ตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวั นที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๑๕
๖. การเคหะแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ ตามประกาศของ คณะปฏิวัติ ฉบับที่
๓๑๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕
๗. การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค จั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ตามพระราชบัญญัติ การประปา
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒
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ในปี ๒๕๔๕ ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ
บริหาร และอ�ำนาจหน้าที่ของราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎี ก าแก้ ไขบทบั ญ ญั ติ ใ ห้
สอดคล้องกับการโอนอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
กระทรวงมหาดไทย โดยให้โอนกิจการบริหาร และอ�ำนาจ
หน้าที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไปอยู่ภายใต้
กระทรวงคมนาคม และการเคหะแห่งชาติให้ไปอยู่ภายใต้
กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
ปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการของกระทรวง
มหาดไทยตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกเป็น ๘ กรม คือ ส�ำนักงานรัฐมนตรี
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย นอกจากส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ๘ กรม ดังกล่าวแล้ว ยังมีรฐั วิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อีก ๕ รัฐวิสาหกิจ คือ
การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมภิ าค การไฟฟ้า
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองค์การตลาด

โครงสรางการแบงสวนราชการของกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานรัฐมนตรี

รัฐมนตรีชวยวาการฯ

รัฐมนตรีชวยวาการฯ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ฝายบริหาร

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจ
ดานกิจการความมั่นคงภายใน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจ
ดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจ
ดานพัฒนาชุมชนและสงเสริม
การปกครองทองถิ่น

สํานักงานปลัดกระทรวง

กรมการปกครอง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กรมที่ดิน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ราชการสวนภูมิภาค

การไฟฟานครหลวง

การประปานครหลวง

การไฟฟาสวนภูมิภาค

การประปาสวนภูมิภาค
องคการตลาด
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ตารางเปรียบเทียบอ�ำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย
ตามกฎหมายส�ำคัญบางฉบับ พ.ศ. ๒๔๓๕ – ๒๕๕๕
พ.ศ.

อำ�นาจหน้าที่

การแบ่งส่วนราชการ

กฎหมายหลัก

๒๔๓๕-๒๔๗๕
(สมัย
สมบูรณาญา
สิทธิราชย์)

เสนาบดี ก ระทรวงมหาดไทย
มี ห น้ า ที่ รั ก ษาการ...เพื่ อ ที่ จ ะ
บำ�รุงรักษาความสงบเรียบร้อย
และให้ความเจริญในเมืองต่างๆ

๑. กรมมหาดไทยกลาง
๒. กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ
๓. กรมพลำ�ภัง
๔. กรมสำ�รวจ
๕. กรมปลัดบัญชี
๖. กรมทะเบียน
๗. กรมตำ�รวจภูธร
๘. กรมตำ�รวจภูบาล
๙. กรมพยาบาล
๑๐. กรมป่าไม้
๑๑. กรมราชโลหกิจภูมิวิทยา
๑๒. กรมสรรพากรนอก
๑๓. กรมสาธารณสุข
๑๔. กรมอัยการ
๑๕. กรมบัญชาการกระทรวงมหาดไทย
๑๖. กรมนคราทร

ประกาศจั ด เป็ น หน้ า ที่
ระหว่างกระทรวงมหาดไทย
กั บ ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม
(พ.ศ. ๒๔๓๗)
หมายเหตุ
การแบ่งส่วนราชการในสมัย
สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์
จะเป็นไปตาม
พระบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

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

พ.ร.บ.จัดตั้งกระทรวงและ
กรม พ.ศ. ๒๔๗๖

๑. สำ�นักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. กรมปลัดกระทรวง
๓. กรมตำ�รวจ
๔. กรมที่ดิน
๕. กรมประชาสงเคราะห์
๖. กรมมหาดไทย
๗. กรมโยธาเทศบาล
๘. กรมราชทัณฑ์
๙. กรมสาธารณสุข
๑๐. กรมอัยการ

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๘๔

๒๔๗๖
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ใน
(สมัย
การปกครอง รักษาความสงบ
ประชาธิปไตย) เรียบร้อยภายในราชอาณาจักร
และบริหารการสาธารณสุข

๒๔๘๔
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๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยมี อำ�นาจ
และหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การ รั ก ษา
ความสงบเรียบร้อย ภายในราช
อาณาจักร การปกครองท้องที่
และการประชาสงเคราะห์

พ.ศ.

อำ�นาจหน้าที่

๒๔๘๗

กระทรวงมหาดไทยมีอำ�นาจและ
หน้าที่เกี่ยวกับการ รักษาความ
สงบเรียบร้อย ภายในราชอาณาจักร
การสาธารณูปการ การปกครอง
ท้องที่ การประชาสงเคราะห์
และการป้องกันภัยทางอากาศ

๒๔๙๖

กระทรวงมหาดไทยมีอำ�นาจ
และหน้าที่เกี่ยวกับปกครอง
ท้องที่ บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข
ป้องกันสาธารณภัย และ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน

๒๕๐๖

กระทรวงมหาดไทยมี อำ�นาจ
และหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ ปกครอง
ท้ อ งที่ บำ�บั ด ทุ ก ข์ บำ�รุ ง สุ ข
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

๒๕๑๕

กระทรวงมหาดไทยมี อำ�นาจ
หน้าทีเ่ กีย่ วกับการปกครองท้องที่
บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข การพัฒนา
ชนบทและชุมชน การส่งเสริม
การศึ ก ษา และการประกอบ
อาชีพ การส่งเสริมและคุ้มครอง
การใช้แรงงาน การรักษาความ
สงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน
การป้องกันสาธารณภัย การผังเมือง

การแบ่งส่วนราชการ

กฎหมายหลัก

๑. สำ�นักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. สำ�นักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมตำ�รวจ
๔. กรมที่ดิน
๕. กรมประชาสงเคราะห์
๖. กรมป้องกันภัยทางอากาศ
๗. กรมมหาดไทย
๘. กรมโยธาเทศบาล
๙. กรมราชทัณฑ์
๑๐. กรมอัยการ
๑. สำ�นักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. สำ�นักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมตำ�รวจ
๔. กรมที่ดิน
๕. กรมประชาสงเคราะห์
๖. กรมป้องกันสาธารณภัย
๗. กรมมหาดไทย
๘. กรมโยธาเทศบาล
๙. กรมราชทัณฑ์
๑๐. กรมอัยการ
๑. สำ�นักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. สำ�นักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมการปกครอง
๔. กรมการพัฒนาชุมชน
๕. กรมตำ�รวจ
๖. กรมที่ดิน
๗. กรมประชาสงเคราะห์
๘. กรมโยธาเทศบาล
๙. กรมราชทัณฑ์
๑๐. กรมอัยการ
๑๑. สำ�นักผังเมือง

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

๑. สำ�นักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. สำ�นักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมการปกครอง
๔. กรมการพัฒนาชุมชน
๕. กรมตำ�รวจ
๖. กรมที่ดิน
๗. กรมประชาสงเคราะห์
๘. กรมโยธาเทศบาล
๙. กรมราชทัณฑ์

ประกาศของคณะปฏิ วั ติ
ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๑๕

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

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

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย
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อำ�นาจหน้าที่

การแบ่งส่วนราชการ

กฎหมายหลัก

การโยธา และการราชทั ณ ฑ์ ๑๐. กรมแรงงาน
๑๑. กรมอัยการ
๑๒. สำ�นักผังเมือง
๑๓. สำ�นักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
๒๕๓๔

๒๕๓๕
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๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยมี อำ�นาจ
และหน้าที่เกี่ยวกับ การบำ�บัด
ทุกข์ บำ�รุงสุข การส่งเสริมและ
พั ฒ นาการเมื อ ง การปกครอง
การปกครองท้องที่ การปกครอง
ท้ อ งถิ่ น การทะเบี ย นราษฎร
การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา และ
การประกอบอาชีพ การพัฒนา
ชุ ม ชน การรั ก ษาความมั่ น คง
ภายใน การป้องกันสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การที่ดิน การประชา
สงเคราะห์ การสาธารณูปโภค
และสาธารณู ป การ การโยธา
การราชทัณฑ์ การแรงงาน การ
ผังเมือง และการประกันสังคม
และการพัฒนาชนบท
กระทรวงมหาดไทยมี อำ�นาจ
และหน้าที่เกี่ยวกับ การบำ�บัด
ทุกข์ บำ�รุงสุข การส่งเสริมและ
พั ฒ นาการเมื อ งการปกครอง
การปกครองท้องที่ การปกครอง
ท้องถิน่ การทะเบียนราษฎร การ
ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบ
อาชี พ การพั ฒ นาชุ ม ชน การ
พัฒนาฝีมือแรงงาน การรักษา
ความมั่นคงภายใน การป้องกัน
สาธารณภั ย การรั ก ษาความ
สงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน
การที่ดิน การประชาสงเคราะห์
การสาธารณู ป โภค และการ
สาธารณูป การ การโยธา การ
ราชทั ณ ฑ์ การสวั ส ดิ ก ารและ
คุ้ ม ครองแรงงาน การผั ง เมื อ ง
การประกันสังคม และการพัฒนา
ชนบท

๑. สำ�นักงานเลขานุการรัฐมนตรี
พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
๒. สำ�นักงานปลัดกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔
๓. กรมการปกครอง
๔. กรมการพัฒนาชุมชน
๕. กรมตำ�รวจ
๖. กรมที่ดิน
๗. กรมประชาสงเคราะห์
๘. กรมโยธาธิการ
๙. กรมราชทัณฑ์
๑๐. กรมแรงงาน
๑๑. สำ�นักนโยบายและแผนมหาดไทย
๑๒. สำ�นักผังเมือง
๑๓. สำ�นักงานประกันสังคม
๑๔. สำ�นักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

๑. สำ�นักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. สำ�นักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมการปกครอง
๔. กรมการพัฒนาชุมชน
๕. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๖. กรมตำ�รวจ
๗. กรมที่ดิน
๘. กรมประชาสงเคราะห์
๙. กรมโยธาธิการ
๑๐. กรมราชทัณฑ์
๑๑. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
๑๒. สำ�นักผังเมือง
๑๓. สำ�นักงานประกันสังคม
๑๔. สำ�นักงานเร่งพัฒนาชนบท

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔
ให้ยกเลิกความใน มาตรา
๑๙ และ มาตรา ๒๐ แห่ง
พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔
หมายเหตุ
- ยุ บ สำ�นั ก นโยบายและ
แผนมหาดไทย กระทรวง
มหาดไทยไปรวมอยู่ ใ น
สำ�นั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงมหาดไทย
- ยุบกรมแรงงานกระทรวง
มหาดไทย จัดตัง้ กรมพัฒนา
ฝีมอื แรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานขึ้นใน
กระทรวงมหาดไทย ให้ทำ�
หน้าที่แทนกรมแรงงาน

พ.ศ.

อำ�นาจหน้าที่

การแบ่งส่วนราชการ

กฎหมายหลัก

๒๕๓๖

กระทรวงมหาดไทยมี อำ�นาจ
หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การบำ�บั ด ทุ ก ข์
บำ�รุงสุข การส่งเสริมและพัฒนา
การเมืองการปกครอง การปกครอง
ท้องที่ การปกครองท้องถิ่น การ
ทะเบียนราษฎร การส่งเสริมการ
ศึ ก ษาและการประกอบอาชี พ
การพั ฒ นาชุ ม ชน การรั ก ษา
ความมั่นคงภายใน การป้องกัน
สาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรี ย บร้ อ ยของประชาชน การ
ที่ ดิ น การสาธารณู ป โภคและ
การสาธารณูปการ การโยธา การ
ราชทัณฑ์ การผังเมือง และการ
พัฒนาชนบท

๑. สำ�นักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. สำ�นักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมการปกครอง
๔. กรมการพัฒนาชุมชน
๕. กรมตำ�รวจ
๖. กรมที่ดิน
๗. กรมโยธาธิการ
๘. กรมราชทัณฑ์
๙. สำ�นักผังเมือง
๑๐. สำ�นักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ.๒๕๓๖ มาตรา ๔ ให้
ยกเลิ ก ความในมาตรา
๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่ง
พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔
หมายเหตุ
- จัดตั้งกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม โดย
ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การประชาสงเคราะห์และ
สวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครอง
แรงงานไปสังกัดกระทรวง
แรงงานและสวั ส ดิ ก าร
สังคม

๒๕๓๗

กระทรวงมหาดไทยมี อำ�นาจ
หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การบำ�บั ด ทุ ก ข์
บำ�รุ ง สุ ข การส่ ง เสริ ม และ
พั ฒ นาการเมื อ งการปกครอง
การปกครองท้องที่ การปกครอง
ท้องถิน่ การทะเบียนราษฎร การ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาและการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาฝีมอื แรงงาน การรักษา
ความมั่นคงภายใน การป้องกัน
สาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรี ย บร้ อ ยของประชาชน การ
ที่ดิน การสาธารณูปโภค และ
การสาธารณู ป การ การโยธา
การราชทัณฑ์ การผังเมือง และ
การพัฒนาชนบท

๑. สำ�นักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. สำ�นักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมการปกครอง
๔. กรมการผังเมือง
๕. กรมการพัฒนาชุมชน
๖. กรมตำ�รวจ
๗. กรมที่ดิน
๘. กรมโยธาธิการ
๙. กรมราชทัณฑ์
๑๐. สำ�นักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๓ ให้
ยกเลิ ก ความใน มาตรา
๒๐ แห่ง พ.ร.บ.ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติ ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖
หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อ สำ�นักผังเมือง
เป็น กรมการผังเมือง

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

113

พ.ศ.

อำ�นาจหน้าที่

๒๕๔๑

กระทรวงมหาดไทยมี อำ�นาจ
หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การบำ�บั ด ทุ ก ข์
บำ�รุ ง สุ ข การส่ ง เสริ ม และ
พั ฒ นาการเมื อ งการปกครอง
การปกครองท้องที่ การปกครอง
ท้ อ งถิ่ น การทะเบี ย นราษฎร
การส่งเสริมการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชน
การรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
การป้องกันสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
การที่ ดิ น การสาธารณู ป โภค
และการสาธารณูปการ การโยธา
การราชทั ณ ฑ์ การผั ง เมื อ ง
การประกันสังคม และการพัฒนา
ชนบท โอนกรมตำ�รวจไปจัดตั้ง
เป็นสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

๒๕๔๕-ปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยมีอำ�นาจและ
(๒๕๕๕) หน้าที่เกี่ยวกับ การบำ�บัดทุกข์
บำ�รุ ง สุ ข การรั ก ษาความสงบ
เรี ย บร้ อ ยของประชาชน การ
อำ�นวยความเป็นธรรมของสังคม
การส่งเสริมและพัฒนาการเมือง
การปกครอง การพั ฒ นาการ
บริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าค
การปกครองท้องที่ การส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น และการ
พัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร
ความมั่ น คงภายใน กิ จ การ
สาธารณภัยและการพัฒนาเมือง
และราชการอื่นตามที่กฎหมาย
กำ�หนดให้ เ ป็ น อำ�นาจหน้ า ที่
ของกระทรวงมหาดไทย หรื อ
ส่ ว นราชการที่ สั ง กั ด กระทรวง
มหาดไทย
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การแบ่งส่วนราชการ

กฎหมายหลัก

๑. สำ�นักเลขานุการรัฐมนตรี
๒. สำ�นักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมการปกครอง
๔. กรมการผังเมือง
๕. กรมการพัฒนาชุมชน
๖. กรมที่ดิน
๗. กรมโยธาธิการ
๘. กรมราชทัณฑ์
๙. สำ�นักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

พระราชกฤษฎีกา โอนกรม
ตำ�รวจ กระทรวงมหาดไทย
ไปจั ด ตั้ ง เป็ น สำ�นั ก งาน
ตำ�รวจแห่ ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๔๑
หมายเหตุ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
เป็ น ส่ ว นราชการมี ฐ านะ
เป็นกรม ไม่สังกัด สำ�นัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรื อ ทบวง โดยให้ อ ยู่ ใ น
บั ง คั บ บั ญ ชาของนายก
รัฐมนตรี

๑. สำ�นักงานรัฐมนตรี
๒. สำ�นักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมการปกครอง
๔. กรมการพัฒนาชุมชน
๕. กรมที่ดิน
๖. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗. กรมโยธาธิการและ ผังเมือง
๘. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ร.บ.ปรั บ ปรุ ง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ม า ต ร า ๓ ใ ห้ ย ก เ ลิ ก
พ.ร.บ.ปรั บ ปรุ ง กระทรวง
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. ระเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ.
๒๕๔๕
พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า โ อ น
กิจการบริหารและอำ�นาจ
หน้าที่ของส่วนราชการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สำ�นักงานรัฐมนตรี
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง
องค์การตลาด
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กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับราชการ
ทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวงโดยให้มีภารกิจ
และอ�ำนาจหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลัน่ กรองเรือ่ งเพือ่ เสนอต่อรัฐมนตรี รวมทัง้ เสนอความเห็น
ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การของรั ฐ มนตรี สนั บ สนุ น การท� ำ งานของรั ฐ มนตรี ใ นการด� ำ เนิ น งาน
ทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน ประสานงานตอบกระทู้ ชี้แจง
ญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง ด�ำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
ส�ำนักงานรัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

		
๑. กลุ่มงานบริหาร รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองเรื่องของ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เสนอต่อรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี และหัวหน้าส�ำนักงานรัฐมนตรี
งานประสานกับส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องในการหาข้อมูลและข้อเท็จจริง งานสารบรรณ งานธุรการ งาน
บริหารงานบุคคล งานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานงบประมาณ งานอาวุธปืนและวัตถุระเบิด งานการข่าว
และชนกลุ่มน้อย งานเกี่ยวกับสัญชาติและบุคคลต่างด้าว การตรวจพิจารณาร่างค�ำกล่าว ค�ำขวัญสาร
และการขออนุญาตสลักนามของรัฐมนตรีลงบนถ้วยรางวัล การประสานงานจัดท�ำก�ำหนดการ
เดินทางไปราชการ งานรายงานเหตุการณ์ และผลการด�ำเนินงานตามค�ำสั่งของรัฐมนตรี เลขานุการ
รัฐมนตรี และหัวหน้าส�ำนักงานรัฐมนตรี ตลอดจนงานซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นงานของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
		
๒. กลุ่มงานการเมือง รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองเรื่องของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เสนอรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาลงนามเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี งานเตรียม
การส�ำหรับการประชุมรัฐสภา การประชุมวุฒิสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุม
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๓. กลุ่มงานร้องทุกข์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการับเรื่องร้องทุกข์และขอความ
ฐมนตรีวการประชุ
มกระทรวง และการประชุมรัอืฐน่ มนตรี
ๆ
กลุม่ งานร้องทุกข์ รับผิดชอบเกีย่ วกั
บ าผู้ร้องทุก
เป็นธรรมต่อคณะรั
รัฐมนตรี
่าการกระทรวงมหาดไทย
ช่วยว่๓.าการกระทรวงมหาดไทย
บับนการรั
ทึกปากคํ
ที่รัฐมนตรีเป็นประธานหรือเป็นกรรมการ งานเตรียมข้อมูล เรื่องร้องทุกข์และขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรีว่าการ
ดําเนินการตรวจสอบกลั
กรองเรื่องราวร้
องทุ
ข์ต่างๆ ก่กระทรวงมหาดไทย
อนที่จะเสนอหน่วรัฐยงานที
องหรือเสนอรัฐมนตรีเพ
ค�ำอภิปรายต่างๆ ่น
การตอบกระทู
ต้ า่ งๆ ในสั
งกัดกกระทรวง
มนตรี ช่เ่ วกียว่่ยาวข้
การกระทรวง
เร่งรัดติดตามผลการปฏิ
บัตดวาระงานประจ�
ิ งานพิจารณาอุ
ทธรณ์
เงินค่าตอบแทนอสั
พย์กข์ ด�ในส่
นที่เกี่ยวข้องกับ
มหาดไทย และการจั
ำวัน การนั
ดหมายงาน
มหาดไทย บันทึงกหาริ
ปากค�มำผูทรั
ร้ อ้ งทุ
ำเนินวการตรวจสอบ
การด� ำ เนิ น งานตามนโยบายตลอดจนการวิ
กลัน่ กรองเรือ่ งราวร้องทุกข์ตา่ งๆ ก่อนทีจ่ ะเสนอหน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย
และงานอื่นๆ ทีผ่ ู้บังคับบัญเคราะห์
ชามอบหมาย
และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปั
ญหาอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องหรือเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการเร่งรัดติดตาม
******************************
และเสนอมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในการบริหารงานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกระทรวง
มหาดไทย งาน CABNET และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย

ผลการปฏิบัติ งานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าตอบแทน
อสังหาริมทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โครงสร้าง

โครงสร้างส�ำนักงานรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

เลขานุการรัฐมนตรี/
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหาร

หัวหน้ากลุ่มงาน
การเมือง

หัวหน้ากลุ่มงาน
ร้องทุกข์
๑๒๐ ปี
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ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยได้ มี วิ วั ฒ นาการมาตั้ ง แต่ รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับแต่ได้มพี ระบรมราชโองการประกาศ
แต่งตั้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยจัดสรรอ�ำนาจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกระทรวงให้เป็นสัดส่วน ต่อมาเมือ่ ประเทศไทยได้เปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ก็ได้มีการ
ปรับปรุงระเบียบบริหาราชการของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและความ
จ�ำเป็นในขณะนั้นมากขึ้น โดยมีพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๗๖ กระทรวง
มหาดไทยแบ่งส่วนราชการดังนี้
๑. กรมเลขานุการรัฐมนตรี
๒. กรมปลัด
๓. กรมมหาดไทย
๔. กรมสาธารณสุข
๕. กรมต�ำรวจ
๖. กรมอัยการ
๗. กรมนคราทร
๘. กรมราชทัณฑ์
๙. สภาการแพทย์
๑๐. สภาการสาธารณสุข
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ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๗๖ กระทรวงมหาดไทยแบ่งส่วน
ราชการดังนี้
๑. ส�ำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๒. ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
๓. กรมต�ำรวจ
๔. กรมมหาดไทย
๕. กรมโยธาเทศบาล
๖. กรมราชทัณฑ์
๗. กรมสาธารณสุข
๘. กรมอัยการ
จึงนับได้วา่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้
ตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบนั โดยมีการจัดส่วนราชการในขณะนัน้ ตามพระราช
กฤษฎีกาการจัดวางระเบียบราชการส�ำนักงานและกรม
ในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็น ๓ กองคือ กองกลาง

กองคลัง และกองทีป่ รึกษา ต่อมาภายหลังในปี พ.ศ . ๒๕๑๕
ได้ มี ป ระกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๓๑๙ ลงวั น ที่
๑๓ ธั น วาคม ๒๕๑๕ ได้ โ อนอ� ำ นาจหน้ า ที่ ร าชการ
ทีเ่ กีย่ วกับกองแผนงานและหน่วยงานทีป่ รึกษากระทรวง
มหาดไทย ให้เป็นของส�ำนักนโยบายและแผนมหาดไทย
ตั้งเป็นกรมใหม่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใน
ปัจจุบันจึงมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ�ำทั่วไปของ
กระทรวง และราชการทีค่ ณะรัฐมนตรีมไิ ด้กำ� หนดให้เป็น
หน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
โดยเฉพาะ

การแบ่งส่วนราชการ

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แบ่งส่วน
ราชการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
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ผังการแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองกลาง

กองสารนิเทศ

สํานักงาน ก.ถ.

กองการตางประเทศ

กองคลัง

ศูน ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร

สถาบัน ดํารงราชานุ ภาพ

สํานักกฎหมาย

สํานักตรวจราชการและ
เรื่ องราวรองทุกข

สํานักนโยบายและแผน

กลุมตรวจสอบภายใน

กลุม พัฒนาระบบ
บร ห
ิ าร

กองการเจาหนาที่

สํานักพัฒนาและสงเสริม
การบริหาราชการจังหวัด

ราชการบริหารสวนภูม ิภาค
สํานักงานจังหวัด ๗๖ จังหวัด

ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจ
หน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบาย
ของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร
และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง การรักษาความ
มั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและอ�ำนวย
ความเป็นธรรม และส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผล
สั ม ฤทธิ์ ต ามภารกิ จ ของกระทรวง โดยมี บ ทบาทใน
๒ รูปแบบ คือ
๑. บทบาทของฝ่ายปฏิบัติการ ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย มีฐานะเช่นเดียวกันกับกรมต่างๆ ซึง่
จะต้องปฏิบัติจัดท�ำราชการประจ�ำที่กฎหมายก�ำหนด
หรืองานนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สำ� เร็จลุลว่ งไปด้วยดี
เช่น งานการบริหารบุคคล งานการเงินและการคลัง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯลฯ โดยมี
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ส�ำนัก/กองต่างๆ เป็นผู้รับไปปฏิบัติ มีสายการบังคับ
บัญชาลดหลั่นกันมีการแบ่งเป็นฝ่ายเป็นงาน นอกจากนี้
ยังมีสายการบังคับบัญชาลงไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารงานของจังหวัดต่างๆ ทั่ว
ราชอาณาจักรด้วย
๒. บทบาทของฝ่ายช่วยอ�ำนวยการ ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือ
กลั่นกรองและให้ค�ำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ ค คลระดั บ สู ง ของกระทรวงฯ การ
รวบรวมและติดตามแผนงานของกรมต่างๆ เป็นศูนย์
ประสานงานระหว่างกรมต่างๆ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจใน
สั ง กั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลั่ น กรองงานของปลั ด กระทรวง
มหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นอกจากนีย้ งั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์บริหารราชการ
ของกระทรวงมหาดไทยดังนี้
๑. เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการประจ�ำ
ทั่ ว ไปของกระทรวงมหาดไทยเนื่ อ งจากกระทรวง
มหาดไทยมีอำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ�ำนวย
ความเป็ น ธรรมของสั ง คม การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
การเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
และพั ฒ นาชุ ม ชน การทะเบี ย นราษฎร ความมั่ น คง
ภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง อ�ำนาจ
หน้าที่ดังกล่าวของกระทรวงมหาดไทยกว้างขวางและมี
ปริมาณงานที่จะต้องรับผิดชอบปฏิบัติจัดท�ำเป็นจ�ำนวน
มากมหาศาล งานเหล่านี้แม้ได้กระจายให้กรมต่างๆ ที่
มีหน้าที่เฉพาะอย่าง เป็นผู้ท�ำและรับผิดชอบแล้วก็ตาม
แต่การประสานงานในเรื่องส�ำคัญๆ ยังต้องคงเป็นหน้าที่
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงอยู่ นอกจากนี้ การติดต่อ
ประสานงานกับส่วนราชการระดับกระทรวงอืน่ ๆ จะต้อง
ผ่ า นทางส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงตามระเบี ย บงาน
สารบรรณ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผูล้ งนามใน
หนังสือราชการของกรมต่างๆ ที่ท�ำในนามของกระทรวง
มหาดไทย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงจึงเป็นศูนย์กลางการ
บริหารราชการประจ�ำทั่วไปของกระทรวงมหาดไทย
๒. เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติราชการอันเป็น
งานนโยบายของรั ฐ บาลที่ ม อบหมายให้ ก ระทรวง
มหาดไทย โดยเหตุที่อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทยที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง รัฐบาลจึงมัก
มอบหมายงานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุขของราษฎร ให้กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติจัดท�ำ
และมีหลายกรณีที่งานนโยบายดังกล่าวมิได้เป็นหน้าที่
ของกรมใดกรมหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นส�ำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทยจึงต้องเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงาน
ประเภทนี้อยู่เสมอ และถึงแม้ว่างานนโยบายของรัฐบาล

ที่ได้รับมอบหมายให้กรมที่มีหน้าที่เฉพาะรับไปปฏิบัติ
แล้วก็ตาม แต่เพื่อให้งานนโยบายซึ่งมีความส�ำคัญนั้นๆ
ส�ำเร็จลุล่วงได้ผลสมควรตามต้องการ ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทยจะต้องเข้าไปมีสว่ นในการก�ำกับ ดูแล
เร่งรัดติดตามผลงานดังกล่าวแทบทุกเรื่องอยู่โดยตลอด
เช่น งานพัฒนาตามพระราชด�ำริ เป็นต้น
๓. เป็นศูนย์กลางในการกลั่นกรองงานของปลัด
กระทรวงและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย งานทุก
เรื่องไม่ว่าจะเป็นของกรมใดในสังกัด ถ้ามีกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนก�ำหนดว่า ปลัดกระทรวง และ หรือ
รัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ หรืออนุมัติ หรือลงนาม
นั้นๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองในด้าน
หลักการ เหตุผล ระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
จากกองต่างๆ ในส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔. เป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๕๔ ก�ำหนดให้จังหวัดหนึ่งมี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดคนหนึง่ เป็นผูร้ บั นโยบายและค�ำสัง่ จาก
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี
กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่
และประชาชน และเป็ นหั วหน้ า บั ง คั บบั ญ ชาบรรดา
ข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วน
ภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัด
และอ�ำเภอ และในข้อ ๖๐ ให้มีส�ำนักงานจังหวัดเพื่อท�ำ
หน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนา
จังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของส�ำนักงานจังหวัด เมือ่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดและ
หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ในฐานะ “กระทรวง” ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยจึงเป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคด้วย
๑๒๐ ปี
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กรมการปกครอง
ความเป็นมา
ยุคแรกตั้ง
ประวัตขิ องกรมการปกครองนัน้ มีความเกีย่ วกันกับการจัดรูปแบบการปกครองของไทยตัง้ แต่
ในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถกล่าวถึงได้เป็นล�ำดับ ดังนี้
สมัยสุโขทัย (พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๘๙๔) ประเทศไทยได้จดั รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครอง
ลูกมีพ่อบ้านเป็นผู้ปกครองหมู่บ้าน หลายหมู่บ้านอยู่ในปกครองของพ่อเมือง หลายเมืองเป็นประเทศ
อยู่ในปกครองของพ่อขุนเมืองหรือพระเจ้าแผ่นดิน มีข้าราชการเรียกว่าลูกขุน ซึ่งในสมัยนั้นยังมิได้มี
การแบ่งแยกหน้าทีข่ องข้าราชการ แต่ทกุ คนมีหน้าทีใ่ นการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข ให้แก่ประชาชน พัฒนา
และส่งเสริมอาชีพ ปกครองดูแลประชาชนตามที่พระเจ้าแผ่นดินมอบหมายภารกิจให้ด�ำเนินการ
ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนต้น (พ.ศ. ๑๘๙๔ – ๑๙๙๒) เมื่อมีการเปลี่ยนแนวความคิดจากการ
ปกครองแบบพ่อปกครองลูกมาเป็นแบบเทวสิทธิ์ ซึ่งถือว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นสมมุติเทพ ได้แบ่งการ
ปกครองออกเป็น “จตุสดมภ์” ซึ่งเป็นหลักการปกครองสี่ด้านคือ กรมเวียงหรือกรมเมือง มีขุนเวียง
หรือขุนเมืองเสนาบดี เป็นผูบ้ งั คับบัญชาท�ำหน้าทีใ่ นการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการพิพากษาเกี่ยวกับความผิดอุกฉกรรจ์กรมวัง มีขุนวังเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชาท�ำหน้าที่
เกี่ยวกับราชส�ำนักพระราชพิธีและการพิพากษาคดีเกี่ยวกับข้าราชการสนมฝ่ายในอรรถคดีทั่วไป
กรมคลัง มีขนุ คลังเสนาบดีเป็นผูบ้ งั คับบัญชา ท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเงิน การภาษีอากร การค้าขายกับ
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ต่างประเทศและพิพากษาคดีเกี่ยวกับพระราชทรัพย์
และกรมนามีขุนนาเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา ท�ำหน้าที่
เกี่ยวกับการดูแลรักษาที่หลวง การเก็บหางข้าว ค่านา
การเก็บรักษาเสบียงอาหาร และการพิพากษาคดีเกีย่ วกับ
นา โค กระบือ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบการจัดรูปการปกครอง
สมัยนั้นกรมการปกครองก็คือกรมเวียง หรือกรมเมือง
นั่นเอง
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. ๒๓๒๕
– ๒๔๗๕) ตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก ถึงสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ช่ ว งแรก ยั ง ใช้ รู ป การปกครองแบบจตุ ส ดมภ์ คื อ มี
อัครมหาเสนาบดี ๒ ต�ำแหน่ง และเสนาบดีจตุสดมภ์อีก
๔ ต�ำแหน่ง ซึง่ ต่อมาได้ขยายออกเป็น ๑๒ กรม จนกระทัง่
พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงปฏิรูปการปกครองของไทย ให้มีรูปแบบเช่นเดียว
กับประเทศตะวันตก เนื่องจากการปกครองของไทย
ตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณเป็ น เรื่ อ งพ้ น สมั ย เสี ย แล้ ว หากไม่
ปรับปรุงระเบียบการปกครองให้ทนั สมัย มีเอกภาพก็อาจ
จะเสียเอกราชให้แก่ประเทศตะวันตกได้โดยง่าย โดย
พระองค์ ท รงจั ด ระเบี ย บการปกครองหั ว เมื อ งชั้ น ใน
หัวเมืองชั้นนอก และประเทศราชเสียใหม่ให้อยู่ภายใต้
พระราชอาณาจักรเดียวกัน โดยใช้การปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาล ได้แก่ การรวมเอาหัวเมืองตั้งแต่ ๒ เมือง
ขึน้ ไปเป็นมณฑลแล้วตัง้ ข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่เป็นผูบ้ ญั ชาการ
มณฑล เหนือผูว้ า่ ราชการเมือง (จังหวัด) มีการจัดชัน้ การ
ปกครองอ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้าน เป็นล�ำดับการ
ปกครองลดหลัน่ กันลงมาซึง่ สอดคล้องกับการแบ่งเขตการ
ปกครองของไทยที่มีมาแต่เดิม ส�ำหรับในชนบทท้องที่
ห่างไกลเมืองหรืออ�ำเภอนั้น กรมการเมืองหรือกรมการอ�ำเภอ
ปกครองไม่ทั่วถึง จึงจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรเป็นผูเ้ ลือกให้เป็นผูป้ กครองในหมูบ่ า้ นนัน้ แล้วให้
ผู้ใหญ่บ้านเลือกผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านนั้นเป็น

ก�ำนัน เป็นผูป้ กครองต�ำบล ตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึ่งเป็นกฎหมายการปกครอง
ท้องที่ฉบับแรกของไทย
ในส่วนการจัดระเบียบการปกครองในส่วนกลาง
พระองค์ทรงจัดวางระเบียบการปกครองออกเป็น ๑๒
กระทรวง โดยยกฐานะจากกรมเป็นกระทรวงทัง้ หมด โดย
กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหนึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑
เมษายน ๒๔๓๕ ช่วงแรกตั้ง แบ่งเป็น ๓ กรมใหญ่ ได้แก่
๑. กรมมหาดไทยกลาง รับผิดชอบงานนอกเหนือ
จากที่กรมอื่นรับผิดชอบ
๒. กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ รับผิดชอบงานด้าน
การปราบปรามโจรผู้ร้าย การราชทัณฑ์ และกิจการ
เกี่ยวกับต่างประเทศ
๓. กรมมหาดไทย ฝ่ายพล�ำภัง รับผิดชอบงาน
ปกครองท้องที่และท้องถิน่
		 จะเห็นว่า กรมมหาดไทยฝ่ายพล�ำภัง ซึ่ง
เป็นต้นก�ำเนิดของกรมการปกครองนัน้ ได้มกี ารสถาปนา
มาพร้อมกับกระทรวงมหาดไทย มีการเปลีย่ นชือ่ และการ
แบ่งส่วนราชการตามล�ำดับ ดังนี้
		 พ.ศ. ๒๔๕๘ กรมพล�ำภัง มีส่วนราชการย่อย
คือ กรมปกครอง และกรมฝ่ายเหนือ
		 พ.ศ. ๒๔๕๙ กรมพล�ำภัง มีส่วนราชการย่อย
คือ กรมปกครอง และกรมการเมือง
๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

123

กรมหลักที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนภูมิภาค
หรือแบบมณฑลเทศาภิบาลทั่วประเทศ (การปกครอง
แบบมณฑลเทศาภิบาล รวม ๒๑ มณฑล และเริ่มยกเลิก
การปกครองแบบมณฑลจนหมดสิ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๕
เนื่องจากเศรษฐกิจตกต�่ำ)
ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

		 พ.ศ. ๒๔๖๐ กรมปกครอง มีสว่ นราชการย่อย
คือ กรมปกครองท้องที่ และแผนกการเมือง
		 พ.ศ. ๒๔๖๑ กรมการปกครอง แบ่งส่วนราชการ
เป็น ๒ แผนก คือแผนกปกครอง และแผนกการเมือง
		 พ.ศ. ๒๔๖๖ กรมพล�ำภัง มีส่วนราชการย่อย
คือ กรมปกครอง และกรมการเมือง
		 พ.ศ. ๒๔๖๗ กรมพล�ำภัง มีส่วนราชการย่อย
คือ กรมภายใน กรมภายนอก และกรมทะเบียน
		 พ.ศ. ๒๔๖๙ กรมพล�ำภัง มีส่วนราชการย่อย
คือ กรมปกครอง กรมทะเบียน และแผนกราชทัณฑ์
		 พ.ศ. ๒๔๗๓ กรมพล�ำภัง มีส่วนราชการย่อย
คือ กรมปกครอง กรมทะเบียน กรมการเมืองและแผนก
ราชทัณฑ์
		 พ.ศ. ๒๔๗๕ กรมพล�ำภัง มีส่วนราชการย่อย
คือ กรมปกครอง กรมการเมือง กรมเจ้าท่า และแผนก
ราชทัณฑ์
ในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
แล้วกรมพล�ำภังได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมมหาดไทย ในปี
พ.ศ. ๒๔๗๖ และได้ใช้ชื่อกรมมหาดไทยตลอดมาจนถึง
พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อ “กรมการปกครอง”
จนถึงปัจจุบัน
จะเห็นได้ว่าระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๗๕
กรมมหาดไทยฝ่ายพล�ำภัง (กรมการปกครอง) เป็ น
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กรมมหาดไทย : ยุคการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.
๒๔๗๕
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
จากกษั ต ริ ย ์ มี พ ระราชอ� ำ นาจโดยสิ ท ธิ์ ข าดเป็ น การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข กรมมหาดไทย มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการ
ปกครองท้องที่ การเทศบาลและสุขาภิบาล การสาธารณะ
การระงับทุกข์ บ�ำรุงสุข และรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน การงานของกรมนี้ย่อมเกี่ยวกับธุรการใน
ท้องที่โดยทั่วๆ ไป มีหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยเหลืออ�ำนวย
กิจการของกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ซึ่งเป็นอ�ำนาจ
หน้าทีข่ องกรมการจังหวัด หรือกรมการอ�ำเภอนัน้ อีกด้วย
กรมมหาดไทย ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ตามพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการเป็น ๕ กอง ดังนี้
๑. ส�ำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการ
จรรยาบรรณ คื อ การรวบรวมงานประจ� ำ ตั ว ของ
ข้าราชการ ซึง่ จังหวัดและกองต่างๆ เสนอมายังกระทรวง
เป็นของประกอบในการปกครองความดีความชอบในการ
ปฏิบตั ริ าชการ ตรวจสอบงานการตรวจราชการเจ้าหน้าที่
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดท�ำงบประมาณ
ประจ�ำของกรมทัง้ ส่วนกลางและภูมภิ าค และท�ำงานตาม
ค� ำ สั่ ง พิ เ ศษของอธิ บ ดี ห รื อ งานลั บ การออกหนั ง สื อ
เทศาภิบาลพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและ
พิจารณาลงโทษ เก็บรักษาหนังสือของหลวง รวบรวม
หนังสือสั่งการ รับและส่งหนังสือ งานอื่นที่มิใช่หน้าที่
ของกองใดเฉพาะ

๒. กองพล�ำภัง มีหน้าทีพ่ จิ ารณาและวางระเบียบ
ของทางราชการ รับปรึกษาข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่
ส่วนภูมภิ าคในทางปกครอง พิจารณาแต่งตัง้ ย้ายเปลีย่ น
พัก ปลด ไล่ข้าราชการทุกชั้นที่สังกัดกรมมหาดไทย ทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาค จัดท�ำท�ำเนียบข้าราชการ จัดท�ำ
ค�ำสัง่ ของกระทรวง จัดท�ำท�ำเนียบท้องทีเ่ ขตการปกครอง
พิจารณาเรื่องบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ การลงเวลามา
ปฏิบัติราชการ การอบรมและสอบแข่งขันเพื่อเลื่อน
ต�ำแหน่งต่างๆ การวางระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ตาม พ.ร.บ.
ว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. ๒๔๗๖ การส่ ง เสริ ม อาชี พ ราษฎร การจั ด ตั้ ง
เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบลและหมู่บ้านทั่ว
พระราชอาณาจักร ควบคุมและรักษาที่สาธารณประโยชน์
การกุศลสาธารณประโยชน์ การสัสดีโดยท�ำความร่วมมือ
กับกระทรวงกลาโหม
๓. กองการต่างประเทศ มีหน้าทีจ่ ดั การเรือ่ งและ
ปัญหาเกีย่ วกับสัญญาทางพระราชไมตรีกบั นานาประเทศ
จัดการเรื่องและจัดการเกี่ยวกับคนต่างประเทศทั้งหมด
เรื่องเกี่ยวกับกิจการชายแดน การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
และการปราบปรามผู้ร้ายตามแนวชายแดน การจัดการ
ปัญหาเกีย่ วกับสัญชาติ การแปลงสัญชาติ การอนุญาตให้
คนต่างประเทศถือที่ดิน และกิจการของคณะข้าหลวง
ใหญ่แม่นำ�้ โขงอันเกีย่ วด้วยหน้าทีข่ องกระทรวงมหาดไทย
๔. กองการทะเบี ย น มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วด้ ว ยการ
ทะเบียนและสถิติพยากรณ์ต่างๆ การจัดท�ำทะเบียน
ส�ำมะโนครัวให้ถกู ต้องเสมอ การจัดท�ำทะเบียนนามสกุล
ควบคุมวางระเบียบในการจดทะเบียนนามสกุล พิจารณา
อนุญาตเมื่อมีผู้ขอเปลี่ยนชื่อและนามสกุล รักษาและ
แก้ ไขทะเบี ย นนามสกุ ล ให้ ถู ก ต้ อ ง ทะเบี ย นเกี่ ย วกั บ
ครอบครัวการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนต�ำบล

จัดท�ำทะเบียนที่ราชพัสดุทั่วประเทศส่งไปยังกระทรวง
การคลัง จัดท�ำทะเบียนเหตุภัยอันตรายประจ�ำเดือน
ทั่วประเทศ รายงานไปยังเลขาธิการรัฐมนตรี การจัดท�ำ
ทะเบียนป่าช้า พิจารณาอนุญาตหรือเลิกป่าช้าและรักษา
ทะเบียนบ้านให้เป็นปัจจุบัน การจัดท�ำทะเบียนสัตว์
พาหนะ การอนุญาตให้จับช้างป่า การสงวนพันธุ์สัตว์ป่า
และการจั ด ท� ำ ทะเบี ย นควบคุ ม คนต่ า งด้ า วในราช
อาณาจักร การจดทะเบียนบุริมสิทธิ ทรัพยสิทธิและ
นิติกรรมอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การจดทะเบียน
พินัยกรรม การทะเบียนมูลนิธิ ศาลเจ้า เกาะ และการ
อนุญาตการพนันต่างๆ
๕. กองควบคุมเทศบาล มีหน้าทีพ่ จิ ารณาปัญหา
เกี่ยวกับการปกครองกฎหมาย รวมทั้งการตรวจการ
ปกครองและการเงิ น ของเทศบาลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น และ
พิจารณาวางระเบียบเกี่ยวกับเทศบาลโดยทั่วไป
หลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
– ๒๕๔๕ มีการปรับปรุงบทบาทภารกิจของกรมการ
ปกครองมาโดยตลอด แต่หน้าทีห่ ลักของกรมการปกครอง
ก็ยังคงท�ำหน้าที่ในการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ส่งเสริมความเป็นอยู่
ของประชาชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
จนกระทั่งถึงระดับท้องที่ คือ ต�ำบล หมู่บ้าน
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การศึกษาท้องถิน่ การพัฒนาองค์กรประชาชน การทะเบียน
และบั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชน การอ� ำ นวยการและ
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องอ�ำเภอ ประสานงาน
การบริ ก ารประชาชน และงานที่ ไ ม่ มี ห น่ ว ยงานใด
รับผิดชอบ รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รัฐบาล
กระทรวง กรมอื่นๆ มอบหมาย

กรมการปกครองมีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การ
บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข รับผิดชอบการปกครอง และการ
บริหารงานท้องทีใ่ นส่วนภูมภิ าคของจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล
และหมู่บ้าน การส่งเสริมการบริหารและก�ำกับดูแลการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น การดู แ ลชาวเขาและชนกลุ ่ ม น้ อ ย
รวมทั้งกิจการชายแดน การพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย การสนั บ สนุ น การเลื อ กตั้ ง ทุ ก ระดั บ
การรักษาความสงบเรียบร้อย และเสริมสร้างความมัน่ คง
ภายใน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
การป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา และอ�ำนวยความเป็นธรรม ด�ำเนินการ
สนับสนุนและดูแลให้ประชาชนได้รับสิทธิและเสรีภาพ
และปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย การเตรียมพร้อมและการ
บริหารงานในภาวะฉุกเฉินและภาวะสงคราม การป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน การอาสารักษาดินแดน ตลอดจนกิจการ
มวลชน การพัฒนาอาชีพและความเป็นอยูข่ องประชาชน
การพัฒนาชนบทและการพัฒนาเมือง การพัฒนาสังคม
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กรมการปกครอง : ยุคปฏิรูปแบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๕ มีการปฎิรปู ระบบราชการ
ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและภารกิจอ�ำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานราชการต่างๆ ในส่วนของกรมการปกครอง
มีการตัดโอนภารกิจด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไป
รวมกับส�ำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จัดตั้งเป็น กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตัดโอนภารกิจด้าน
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดตัง้ เป็น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ มีการรับโอนงานด้าน
กิจการชายแดนและผูอ้ พยพ และกิจการด้านการข่าวจาก
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย		
ภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�ำหนดให้กรมการ
ปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงภายในประเทศ การอ�ำนวยความเป็นธรรม
การปกครองท้ อ งที่ การอาสารั ก ษาดิ น แดน และ
การทะเบียน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย
ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและให้เกิดความสงบสุข
ในสังคมอย่างยั่งยืน

อ�ำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดท�ำแผน มาตรการ
ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงภายใน
(๒) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงาน
ฝ่ายปกครอง และอ�ำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
(๓) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุมดูแล
ชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง
งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน

(๔) สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทุกระดับ
(๕) ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสา
รักษาดินแดน
(๖) ด�ำเนินการพัฒนาและบริหารการปกครอง
ท้องที่ในระดับอ�ำเภอ กิ่งอ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(๗) ด�ำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียน
ราษฎร งานบัตรประจ�ำตัวประชาชน และงานทะเบียนอื่น
รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้
ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๘) ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
(๙) ด� ำ เนิ น การสื่ อ สารเพื่ อ การบริ ห ารงาน
การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน
ประเทศ
(๑๐) อ�ำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอ�ำเภอ
(๑๑) ปฏิบตั อิ นื่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็น
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องกรมหรื อ ตามที่ ก ระทรวงหรื อ คณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย
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(๗) ดําเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจําตัวประชาชน และงานทะเบียนอื่น รวมทั้งการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๘) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
(๙) ดําเนินการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
ภายในประเทศ
(๑๐) อํานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอําเภอ
(๑๑) ปฏิบั ติอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้า ที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

โครงสร้กรมการปกครองจั
างการแบ่งส่วนราชการ
ดแบ่งส่วนราชการเป็นราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีโครงสร้างตาม
กรมการปกครองจัดแบ่งส่วนราชการเป็นราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีโครงสร้างตามกฎหมาย และ

กฎหมาย และโครงสร้างทางการบริหาร (ที่ปรับปรุงใหม่) ดังนี้
โครงสร้างทางการบริหาร (ที่ปรับปรุงใหม่) ดังนี้
โครงสร้างกรมการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง

ผชช. ด้านความมั่นคง

อธิบดี

สํานักงานผู้ตรวจราชการกรม

ผชช. ด้านกฎหมาย

รองอธิบดี

สํานักงานเลขานุการกรม

สํานักการสอบสวนและนิติการ

กองตรวจสอบระบบบัญชี

กองการเจ้าหน้าที่

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองคลัง

สํานักบริหารการทะเบียน

กองการสื่อสาร

สํานักบริหารการปกครองท้องที่

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และพัฒนางานปกครอง

กองวิชาการและแผนงาน

สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน
ที่ทําการปกครองจังหวัด
ปลัดจังหวัด (๗๖)
กลุ่มงานปกครอง
จ่าจังหวัด

ที่ทําการปกครองอําเภอ
นายอําเภอ (๘๗๘)

กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง
ปลัดอําเภอ

ฝ่ายอํานวยความเป็นธรรม
ปลัดอําเภอ

ฝ่ายทะเบียนและบัตร
ปลัดอําเภอ

กลุ่มงานความมั่นคง
ป้องกันจังหวัด

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
เสมียนตราจังหวัด

ฝ่ายความมั่นคง
ปลัดอําเภอ

งานการเงินและบัญชี
เสมียนตราอําเภอ

โครงสร้างกรมการปกครองที่มา : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
ที่มา : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
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อัตราก�ำลัง

กรมการปกครองมีจ�ำนวนข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจ�ำต�ำบล สารวัตรก�ำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
รวมถึงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ดังนี้
• ข้าราชการ จ�ำนวน ๑๓,๓๗๕ คน
• พนักงานราชการจ�ำนวน ๑,๑๕๓ และลูกจ้าง
ประจ�ำ จ�ำนวน ๖๐๖ คน
• ก�ำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน ๗๕,๘๖๒ คน
• ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน ๑๘๗,๙๐๕ คน
• สารวัตรก�ำนัน แพทย์ประจ�ำต�ำบล จ�ำนวน
		 ๒๑,๒๓๑ คน
• สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน จ� ำ นวน
		 ๒๐,๙๘๓ คน
นอกจากนี้ กรมการปกครองยังมีอาสาสมัครทีไ่ ด้
มีการจัดตั้งในพื้นที่ เพื่อที่จะปฏิบัติงานสนับสนุนการ
ภารกิ จ ของกรมการปกครอง ได้ แ ก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ผู้ประสานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ฯลฯ

ภารกิจส�ำคัญของกรมการปกครอง

กรมการปกครองมีภารกิจส�ำคัญทีต่ อ้ งขับเคลือ่ น
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและภารกิจ
ของกรมการปกครอง ดังนี้
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ส� ำ คั ญ ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสงบ
เรียบร้อย และความเป็นระเบียบในสังคม โดยการควบคุม
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการโรงแรม โรงรับจ�ำน�ำ การเรี่ยไร
อาวุธปืน การพนัน การขายทอดตลาดและค้าของเก่า
การรักษาความมัน่ คงภายในประเทศ ได้แก่ การ
ให้สถานะบุคคลกับคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมาย การออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราว การควบคุม
ดูแลผู้หนีภัยจากการสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราว การ
ฝึกอบรมและจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
การอ�ำนวยความเป็นธรรม มีภารกิจส�ำคัญใน
การสอบสวนคดีอาญาในอ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่าย
ปกครอง การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาททั้งคดี
แพ่งและคดีอาญา การควบคุมการสอบสวนคดีเกี่ยวกับ
ป่าไม้และทรัพยากรของชาติ
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เพื่ อ ตรวจสอบสถานะหมู ่ บ ้ า นเป้ า หมาย และจั ด ตั้ ง
ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดท�ำหน้าที่เฝ้า
ระวังป้องกันหมู่บ้านให้พ้นจากยาเสพติด การปราบปราม
ได้แก่ การปิดล้อม ตรวจค้น และจับกุมผู้กระท�ำผิด และ
การบ�ำบัดฟื้นฟู โดยจัดตั้งศูนย์บ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ โดยใช้กองร้อยอาสา
รักษาดินแดนจังหวัด เป็นสถานที่ในการบ�ำบัดฟื้นฟู

การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ด้ า นการปกครองท้ อ งที่ ด� ำ เนิ น การเพิ่ ม งานของกรมการปกครอง

ประสิทธิภาพของก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ
หมู ่ บ ้ า นในการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นา
หมู่บ้าน การส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย และการแก้ไข
ปัญหาการร้องเรียนกรณีบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์
ด้านการอาสารักษาดินแดน ได้ด�ำเนินการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของข้าราชการฝ่ายปกครอง
ในการจับกุมผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การตรวจ
สถานบริการ และการช่วยเหลือผูป้ ระสบสาธารณภัยและ
อุบัติภัย นอกจากนี้ กรมการปกครองยังได้ด�ำเนินการ
สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น รถยนต์กันกระสุน
เสือ้ เกราะกันกระสุน และเครือ่ งรบกวนสัญญาณโทรศัพท์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ด้วย
การบริหารการทะเบียน งานทะเบียนถือเป็น
ภารกิจหลักของกรมการปกครองทัง้ ในมิตกิ ารรักษาความ
มัน่ คงภายในประเทศและมิตกิ ารให้บริการประชาชน โดย
ได้ให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนราษฎร และ
บัตรประจ�ำตัวประชาชน ทะเบียนบุคคลและครอบครัว
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย
การป้องกัน ได้แก่ การจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจ�ำต�ำบล
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ในปัจจุบนั กระแสของโลกาภิวตั น์ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร ได้ท�ำให้
รู ป แบบ เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง ของประเทศ
เปลีย่ นแปลงไป เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว กรม
การปกครองในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประชาชน จึงได้พัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
การบริการประชาชน มีการน�ำระบบเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบตั งิ านด้านการทะเบียนออนไลน์และบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน โดยค�ำนึงถึงการอ�ำนวยความสะดวก
รวดเร็วให้แก่ประชาชน และค�ำนึงถึงมิติด้านความมั่นคง
ภายใน มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม อ�ำเภอ..ยิ้ม หน้าต่าง
เดี่ยว (Single Window) เพื่อเป็นศูนย์รวมงานบริการ
ระดับอ�ำเภอ โดยเปิดให้บริการประชาชนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวมทั้ง การออกอ�ำเภอ
เคลื่อนที่เพื่อน�ำการบริการไปสู่ประชาชนนอกที่ว่าการ
อ� ำ เภอ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารให้ บ ริ ก ารจั ด ท�ำบั ต ร
ประชาชนให้กบั คนไทยในต่างประเทศ โดยในขัน้ ต้นจะ
เริม่ เปิดบริการตามโครงการน�ำร่อง ๖ แห่ง ประกอบด้วย
นครลอสแอนเจลิส นครนิวยอร์ก กรุงเบอร์ลิน กรุงไทเป
นครซิดนีย์ และ สิงคโปร์

การอ�ำนวยความเป็นธรรม การพัฒนาศูนย์
อ� ำ นวยความเป็ น ธรรมในระดั บ อ� ำ เภอ การออกกฎ
กระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลีย่ และประนอมข้อพิพาททาง
แพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
ความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งก�ำหนดให้มี
คณะกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในระดับอ�ำเภอเพือ่ ลด
ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในพื้ น ที่ แ ละลดคดี ค วามที่ เข้ า สู ่
กระบวนการของศาล นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้ใช้กลไก
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นผู้ท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ประนอมข้อพิพาทในระดับหมูบ่ า้ นชุมชน มีการด�ำเนินการ
ตามกฎกระทรวงก�ำหนดการสอบสวนความผิดอาญา
บางประเภทในจังหวัดอืน่ นอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๕๔ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถในการเป็นพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง การ
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และการขอเพิ่มอัตราก�ำลังให้
เพียงพอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การรักษาความสงบเรียบร้อย มีการวางระบบ
การจั ด ระเบี ย บสั ง คมตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
สถานบริการ โรงแรม อาวุธปืน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
การปกครองท้ อ งที่ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพ อ�ำนาจ หน้าที่ในการปฏิบัติงานของก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ด้วยการแก้ไข
กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ การร่วมมือกับสถาน
ศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิปริญญาตรีให้แก่ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
รวมทั้ง เพิ่มค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภารกิจในการ
ปฏิบัติงาน

การรักษาความมัน่ คงภายใน มีการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ ใ นการวางระบบการออกหนั ง สื อ ผ่ า นแดน
(E-Border Pass) การตราพระราชบั ญ ญั ติ สั ญ ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติให้แก่คนไทย
พลั ด ถิ่ น รวมทั้ ง การดู แ ลชนกลุ ่ ม น้ อ ยและผู ้ อ พยพ
โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน และยก
ระดับ หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในทุกอ�ำเภอ เพื่อ
เป็นศูนย์กลาง ในการเรียนรูแ้ ละน้อมน�ำโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�ำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน กรมการปกครองได้
พยายามพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านมาโดยตลอด
แม้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ประเทศต้องเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง กรมการปกครอง
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงมหาดไทย
ยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาสมรรถนะขององค์ ก รและ
สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะ
บทบาทในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ เพื่อให้สามารถ
บรรลุปณิธานสูงสุดของนักปกครอง คือ การบ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน
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กรมการพัฒนาชุมชน
ความเป็นมา

กรมการพัฒนาชุมชน จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ ๑๐
เล่มที่ ๗๙ ตอนที่ ๘๙ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยแยกมาจากงานส่วนพัฒนาการท้องถิ่น กรมมหาดไทย
(กรมการปกครองในปัจจุบนั ) เมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ โดยมีภารกิจเพือ่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และความต้องการของประชาชนในชนบท ช่วยเหลือปรับปรุงวิถชี วี ติ และความเป็นอยูใ่ นด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความคิด ริเริ่ม และสามารถจัดการงานชุมชนได้เอง
ในรูปการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มีการปรับปรุงพัฒนาองค์การของกรมการพัฒนาชุมชน
เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ โดยการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและ
ภารกิจให้สอดคล้องกับกระแสการพัฒนา และสภาพการณ์ของสังคมในแต่ละยุคสมัยตามความเหมาะสม
จ�ำแนกได้เป็น ๕ ระยะคือ
ระยะที่หนึ่ง : ก่อร่างสร้างองค์การ (พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๔)
การด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนในระยะนี้เน้นการกระตุ้นประชาชนให้ร่วมมือกันแก้ปัญหาของ
ตนเองและหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนรับเอาบริการของรัฐบาลมา
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ท�ำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนของตน
ได้ มี ก ารพั ฒ นาต้ น แบบกิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชนและ
กระบวนการพัฒนาชุมชนในหลายเรือ่ งทีย่ งั คงใช้มาจนถึง
ปัจจุบัน บางเรื่องก็มีการพัฒนาต่อในระยะหลังจนกลาย
เป็นระบบของชาติ และบางเรื่องก็มีหน่วยงานอื่นน�ำไป
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย งานส�ำคัญที่ริเริ่มและพัฒนา
ได้แก่ การจัดท�ำแผนพัฒนาชุมชน ๕ ปี การจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทดลองรูปแบบศูนย์พัฒนาอาชีพ สร้าง
หลักสูตรพัฒนาผู้น�ำท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภาวะผู้น�ำและ
ทักษะการบริหารจัดการชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ของงาน
พัฒนาชุมชน พัฒนาระบบการส�ำรวจข้อมูลชุมชนเพือ่ ให้
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจชุมชนและประชาชนก่อน
เข้าไปท�ำงานในชุมชน จัดตั้งองค์กรบริหารการพัฒนา
ระดับหมู่บ้าน ต�ำบล ริเริ่มคัดเลือกประชาชนผู้มีจิตใจ
เสียสละเป็นผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อร่วมท�ำงานกับ
คณะกรรมการพัฒนาหมูบ่ า้ นและคณะกรรมการพัฒนาต�ำบล
ยุคที่สอง : สร้างพลังชุมชน (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๔)
การด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนในระยะนี้เน้นการ
ท�ำงานตามแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่งเสริมให้ประชาชนรูจ้ กั การช่วยเหลือตนเองและชุมชน
ยิ่งขึ้น เน้นยุทธศาสตร์ต่อสู้กับการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์
ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างผูน้ ำ� และการรวมกลุม่ ให้มกี ลุม่
กิจกรรมต่างๆ ขึน้ ในหมูบ่ า้ น/ต�ำบลเพือ่ เป็นฐานหรือเป็น
พลังในการพัฒนา นอกจากนีย้ งั ได้รเิ ริม่ งานอาสาสมัครขึน้
โดยมี จุ ด หมายที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ การสร้ า งพลั ง ของ
หมูบ่ า้ น (ชุมชน) ให้เกิดขึน้ แล้วน�ำพลังนัน้ มาใช้ประโยชน์
ในการพั ฒ นา งานส� ำ คั ญ ที่ ริ เ ริ่ ม และพั ฒ นาได้ แ ก่
การพัฒนากลุม่ องค์กรชุมชน ให้ความส�ำคัญต่อการสร้าง
ผูน้ ำ� และการรวมกลุม่ ภายใต้อดุ มการณ์ “สร้างพลังชุมชน
ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน” มีงานริเริม่ ทีส่ ำ� คัญคือ
จัดตั้งศูนย์เยาวชนต�ำบล ส่งเสริมกีฬาเยาวชนชนบท

ก�ำหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายนเป็นวันกตัญญู จัดตั้งศูนย์
ฝึกอบรมเยาวสตรี ริเริ่มให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี
เป็นวันพัฒนา พัฒนาห้องสมุดชนบท ริเริ่มการประกวดหมู่บ้าน
พัฒนาดีเด่น เน้นยุทธศาสตร์ต่อสู้กับการแทรกซึมของ
คอมมิวนิสต์ในรูปแบบหมูบ่ า้ นพัฒนาทางยุทธศาสตร์เพือ่
จุดประกายไฟขยายการพัฒนาชุมชนออกไปในลักษณะ
ของ “ไฟลามทุ่ง” และก่อให้เกิดภารกิจการส่งเสริม
ครอบครัวพัฒนาในเวลาต่อมา นอกจากนี้ ในยุคนีย้ งั มีงาน
ริเริ่มที่ส�ำคัญที่ยังด�ำเนินการอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
คื อ การพั ฒ นาต้ น แบบกลุ ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต
กองทุนชุมชนทีม่ งุ่ ใช้เงินเป็นเครือ่ งมือพัฒนาคน ส่งผลให้
เกิดการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ก่อให้เกิด
การออม สัจจะ ทุน กิจกรรมเพิ่มรายได้และสวัสดิการ
ชุมชน
ยุคที่สาม : สู่ระบบบริหารการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๔)
เป็นระยะที่อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๕ และ ๖ ซึง่ เป็นช่วงทีร่ ฐั บาลได้ให้
ความสนใจและให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาชนบท
มากขึ้น โดยเน้นให้ประชาชนรู้จักการช่วยตัวเอง และการมี
ส่วนร่วมเป็นหลัก มีหน่วยงานลงสู่ชนบทเพิ่มขึ้น ในระยะนี้
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนมุ ่ ง เน้ น การปรั บ ปรุ ง ขี ด ความ
สามารถของกลุ่มกิจกรรมให้เป็นองค์กรบริหารที่มีขีด
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น งานส�ำคัญที่
ริเริม่ และพัฒนาได้แก่ การพัฒนาอาชีพแบบครบวงจรโดย
ให้กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตเป็นแกน ปรับรูปแบบของ
องค์กรสตรีจากกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ต�ำบล/อ�ำเภอ/จังหวัด พัฒนาภาวะ
ผู ้ น� ำ ของเยาวชนให้ สู ง ขึ้ น ผ่ า นโครงการแลกเปลี่ ย น
เยาวชนระหว่างประเทศ จัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ชนบท คือ ข้อมูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล
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พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน และระดั บ การพั ฒ นาด้ า น
เศรษฐกิจสังคมของหมูบ่ า้ น โดยน�ำมาใช้กำ� หนดเป้าหมาย
การพัฒนา โดยข้อมูลดังกล่าวยังใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาต�ำบลให้เป็นศูนย์ข้อมูลประจ�ำต�ำบล เพื่อ
สนับสนุนให้สภาต�ำบลใช้เป็นศูนย์การบริหารการพัฒนา
ของต�ำบล รับผิดชอบโครงการพัฒนาชนบทระดับหมูบ่ า้ น
ตามแผนพัฒนาชนบทยากจน และดูแลโครงการสร้างงาน
ในชนบท
ยุคที่สี่ : เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (พ.ศ.
๒๕๓๕ - ๒๕๔๔)
ในทศวรรษนี้เป็นยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว มีความซับซ้อน โดยเฉพาะ การปฏิรูประบบ
ราชการ การกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งส่งผลต่อการท�ำงาน
ของกรมการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น ระยะนี้กรมการพัฒนา
ชุมชนจึงปรับระบบงานและการบริหารให้เหมาะสมอยู่
บ่อยครัง้ การปรับเพือ่ สนับสนุนการปกครองท้องถิน่ รวมทัง้
ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นครั้งแรก
ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ผสมผสานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยขั้ น พื้ น ฐานกั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน รวมทั้งการปลูกฝัง
จิตส�ำนึกและความรับผิดชอบของครอบครัวและชุมชน
ในการพัฒนา ซึง่ เป็นการบูรณาการการพัฒนาด้านต่างๆ
ของชุมชนให้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน งานส�ำคัญที่ริเริ่มและ
พัฒนาได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
จัดเวทีประชาคมเพือ่ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ ละ
ตัดสินใจร่วมกันของชุมชน ได้มกี ารพัฒนารูปแบบการจัด
กระบวนการชุมชนเพื่อการเรียนรู้และตัดสินใจร่วมกัน
ของชุมชนในลักษณะเวทีชาวบ้าน หรือเวทีประชาคม โดย

134

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

ใช้เครื่องมือส่งเสริมแบบใหม่ เช่น PLP, AIC, PRA, FSC,
ALS ฯลฯ ท�ำให้พัฒนากรมีเครื่องมือในการด�ำเนินงาน
กระบวนการเวทีประชาคมมากขึน้ ยกระดับองค์กรชุมชน
ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท�ำให้เกิดชมรม สมาคม เช่น
สมาคมผูน้ ำ� สตรีพฒ
ั นาชุมชนไทย สมาคมกลุม่ ออมทรัพย์
เพือ่ การผลิต สมาคมผูน้ ำ� อาชีพก้าวหน้าสิงห์ทอง เพือ่ เป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนแทนภาครัฐ
ที่จะต้องลดขนาดและก�ำลังคนลงในอนาคต
สนับสนุนนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล เช่น แผน
ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญ
ปัญหาวิกฤติ นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
นโยบายส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ฐานราก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
โครงการหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ การแก้ปญั หายาเสพติด
โดยพลังชุมชน การพัฒนาชุมชนในเขตเมือง โดยให้
จังหวัดและอ�ำเภอประสานงานกับผู้บริหารเทศบาลใน
การร่วมมือกันจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิต (จปฐ.) ของ
ประชาชนในเขตเมือง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในเขตเมือง จนกลายเป็น
ทุนส�ำคัญในการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง รวมทั้งโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
เวลาต่อมา
ยุคที่ห้า : สู่ยุคใหม่ของระบบราชการ (พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒๕๕๕)
เมือ่ ก้าวสูป่ ที ี่ ๔๑ เป็นช่วงทีต่ อ้ งมีการเปลีย่ นผ่าน
อันเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ เป็นการท�ำงาน
ในรูปแบบใหม่ของงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนา
ชุมชนได้พัฒนายกระดับงานจากพื้นฐานความรู้เดิมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ของการปฏิรูประบบราชการ
การกระจายอ�ำนาจ ยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหาและทิศทาง
ของชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยได้ก�ำหนดพันธกิจหลังการ
ปฏิรูประบบราชการไว้ ๔ ประการ คือ

๑) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ น� ำ ชุ ม ชน
องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการบริหาร
จัดการเพื่อแก้ปัญหาชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก
๓) ส่งเสริมและพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน
๔) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน
ในการแก้ปัญหาชุมชน
ในยุคนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ปรับกิจกรรม
โดยมียุทธศาสตร์เป็นตัวก�ำหนดทิศทาง รวมทั้งน�ำระบบ
บริหารจัดการยุคใหม่เข้ามาจัดระบบความคิด ปรับระบบงาน
ก�ำกับ การบริหารงาน พัฒนาระบบการบริหารและ
พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล และออกแบบระบบการวั ด
ประเมินผลทัง้ หมดให้เป็นไปเพือ่ การเป็น “องค์กรราชการ
ที่มีสมรรถนะสูงของระบบการบริหารราชการยุคใหม่”
โดยได้ จั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็น
หน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน” มีเป้าหมายเพื่อ “ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนพึ่ ง ตนเองได้ ครอบครั ว มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี
มีความสุข”
ในระยะนี้ นโยบายรัฐบาลหลายเรื่องได้มอบให้
กรมการพัฒนาชุมชนด�ำเนินการ ได้แก่ นโยบายหนึ่ง
ต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นโยบายกองทุนหมู่บ้าน โครงการ
พลังแผ่นดิน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างประจ�ำหมู่บ้าน
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ฯลฯ
นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชนก็ได้พัฒนางานส�ำคัญ
หลายประการดังนี้
พัฒนารูปแบบเครือข่ายองค์กรชุมชน โดยการ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชนประจ� ำ ต� ำ บล

ทัว่ ประเทศ เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการประสานการท�ำงาน
ขององค์กรชุมชนและเครือข่ายให้สามารถช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและกัน โดยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการ
แผนชุมชนระดับต�ำบล สู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา
อ�ำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด พัฒนาระบบมาตรฐาน
งานชุมชน (มชช.) เป็นเครือ่ งมือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ของผูน้ ำ� องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน
ด้วยการเรียนรู้ตนเอง ก�ำหนดทิศทางการพัฒนา ด�ำเนิน
การพัฒนา และประเมินผลความส�ำเร็จด้วยตนเองระบบนี้
ท�ำให้ชุมชนตอบสังคมได้ว่า “การเป็นคนคุณภาพ และ
ชุมชนเข้มแข็งเป็นอย่างไร” และถือเป็น “เครือ่ งชีว้ ดั การ
พัฒนาแบบบูรณาการทีม่ ชี มุ ชนเป็นศูนย์กลาง” สนับสนุน
ให้ชุมชน
ใช้แผนชุมชน เป็นเครือ่ งมือสะท้อนปัญหา/ความ
ต้องการของชุมชน จากล่างขึน้ สูบ่ น ในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของชุ ม ชนและแก้ ไขปั ญ หาของชุ ม ชน
พัฒนากลไกสนับสนุนกระบวนการบูรณาการแผนชุมชน
ระดับต�ำบล/อ�ำเภอ/จังหวัด เพื่อเชื่อมโยงแผนชุมชนกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ�ำเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัด และพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนให้
ได้รับการยอมรับและน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง
น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้กับการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. โดยส่งเสริมให้ใช้ pocket pc ในการจัดเก็บ
ข้อมูลและได้พฒ
ั นาโปรแกรมส�ำเร็จรูปให้สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลได้ถกู ต้องเทีย่ งตรงมากขึน้ และส่งเสริมให้วเิ คราะห์
ข้อมูลและน�ำเสนอข้อมูลชุมชนในลักษณะสารสนเทศ
ชุมชนและเว็บไซต์ชุมชน
โครงการปฏิบตั กิ ารแก้จนแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน
เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนให้พ้นเส้นความ
ยากจน โดยใช้หลัก ๔ ท. คือ ๑) ทัศนะของครัวเรือน
๒) ทักษะฝีมือแรงงาน ๓) ทรัพยากรปัจจัยการผลิต และ
๔) ทางออกในการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้เกิด ๓ พ
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๑) เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ๒) มี ค วามสุ ข พอเพี ย ง และ
๓) มีครอบครัวอบอุ่นพอเพียง
พัฒนารูปแบบศูนย์สง่ เสริมการเรียนรูข้ ององค์กร
ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น และออกแบบงานส่งเสริมการ
จัดการความรู้ของชุมชนอย่างเป็นกิจลักษณะ ในรูปของ
ศู น ย์ เรี ย นรู ้ ชุ ม ชน โดยส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ของประชาชน
ขับเคลือ่ น “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ให้เป็น
รากฐานของชีวิตประชาชนในหมู่บ้าน โดยใช้ตัวชี้วัด
๖ x ๒ เป็นเป้าหมาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ออม
เรียนรู้ อนุรักษ์ เอื้ออารีต่อกัน” ในปี ๒๕๕๔ ด�ำเนิน
โครงการ “หมู ่ บ ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ” เนือ่ งใน
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๔ จ�ำนวน ๑,๗๕๖ หมู่บ้าน ผลส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรม
คือ “ไม่มียาเสพติด ไม่มีคนจน ไม่มีหนี้นอกระบบ มีการ
จัดสวัสดิการชุมชน มีการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” และมีการยกระดับการประเมินผลการ
พัฒนาเชิงคุณภาพด้วยการวัดความสุขมวลรวมชุมชน
(Gross Village Happiness : GVH)
ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง สถาบั น การจั ด การเงิ น ทุ น
ชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรการเงินชุมชนของพี่น้องประชาชน
ในหมู่บ้านชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบูรณาการด้านการ
บริหารจัดการเงินทุนในหมูบ่ า้ นชุมชน เพือ่ ให้เกิดเอกภาพ
สามารถใช้ เ งิ น ทุ น อย่ า งคุ ้ ม ค่ า เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านชุมชน
ในปลายยุคนี้ (ปี ๒๕๕๕) กรมการพัฒนาชุมชน
ได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ว่า “ชุมชน
เข้ ม แข็ ง เศรษฐกิ จ ฐานรากมั่ น คง มี เ ป้ า หมายคื อ
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข”
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กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ
หลักในการแก้ปัญหาความยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
ด้านรายได้ โดยน้อมน�ำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ
“หลักการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ”
มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและบูรณาการภารกิจ
ของทุกภาคส่วนในกระทรวงมหาดไทย ภายใต้กรอบ
แนวคิดว่า ความยากจนเกิดจากการบริหารจัดการชีวติ ที่
ไม่เหมาะสม เป็นปัญหาเชิงซ้อนไม่ใช่เชิงเดี่ยว ต้องแก้ไข
เป็นรายครัวเรือน ต้องใช้เวลาและแก้ไขเป็นกระบวนการ
แบบบู ร ณาการ โดยมี ๔ กระบวนงานที่ ส� ำ คั ญ คื อ
กระบวนงานที่ ๑ ชีเ้ ป้าชีวติ ครัวเรือนยากจน (Life identification) กระบวนงานที่ ๒ จัดท�ำเข็มทิศชีวิต หรือ
“แผนทีช่ วี ติ ” (Life Compass) กระบวนงานที่ ๓ บริหาร
จัดการชีวติ (การบูรณาการการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน)
(Life Management) และกระบวนงานที่ ๔ ดูแลชีวิต
(Life improvement) รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนแห่ ง
ความเกื้อกูล โดยการรื้อฟื้นวัฒนธรรมอันดีงาม อาทิ
การลงแขก และการดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน นอกจากนี้
ในยุคนี้กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้รับความไว้วางใจจาก
รัฐบาลให้รบั ผิดชอบงานสร้างพลังชุมชนเพือ่ แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล
ในการพัฒนาสตรีให้เป็นพลังส�ำคัญของการพัฒนาชาติ
เป็ น แหล่ ง ทุ น ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพสตรี ใ ห้ มี ค วาม
เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนแบ่งส่วนราชการตามกฎ
กระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับ นับแต่
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนแบ่ ง ส่ ว นราชการตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับ นับแต่วันที่ประกาศในประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
อธิบดี
รองอธิบดี

สํานักตรวจราชการกรมฯ ***

สถาบันการพัฒนาผู้นําชุมชนไทย***

สถาบันการพัฒนาผู้นําสตรี***

สถาบันทุนชุมชนแห่งศรีบรู พา***

สถาบันเสริมสร้างสมานฉันท์ชุมชน***

ราชการบริหารส่วนกลาง

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ศูนย์ประสานราชการ ***
จังหวัดชายแดนภาคใต้

สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

สํานักงาน

สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

กองการเจ้าหน้าที่

สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

กองคลัง

ศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน

กองแผนงาน

สถาบันการพัฒนาชุมชน
(ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน)

กองประชาสัมพันธ์ ***

หมายเหตุ *** ส่วนราชการภายในที่กรมฯ จัดตั้งขึ้น
การแบ่งส่วนราชการของกรมการพัฒนาชุมชนแบ่งเป็น ๒ ส่วนหลักประกอบด้วย.๑. ราชการบริ
หารส่วนกลาง
กลุ่ มกพัรการเงิ
ฒนาระบบบริ
หมายเหตุ ***
ส่วนราชการภายในที
่กรมฯ จัประกอบด้
ดตั้งขึ้น วย ชุมกลุชน่ มตรวจสอบภายใน
ส�ำนักพัฒนาทุนและองค์
นชุมชน หส�าร
ำนัก
สํานักงส่งานเลขานุ
การกรม กองการเจ้
าที่ งกองคลั
ศูนย์อสงถิารสนเทศเพื
่อการพั
ฒนาชุ
มชน
การแบ่
วนราชการของกรมการพั
ฒนาชุาหน้
มชนแบ่
เป็น ง ส่กองแผนงาน
งเสริมภูมิปัญญาท้
่นและวิสาหกิ
จชุมชน
และส�
ำนัก
ฒนาชุวมย.-ชน สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิ
นชุามงความเข้
ชน สํามนัแข็
กส่งงชุเสริ
๒ ส่สถาบั
วนหลันกการพั
ประกอบด้
เสริมสร้
มชนมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิ๑.จชุราชการบริ
มชน และสํหาารส่
นักเสริ
มสร้างความเข้
มแข็งวชุยมชน
วนกลาง
ประกอบด้
๒. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
๒.
ราชการบริ
ห
ารส่
ว
นภู
ม
ิ
ภ
าค
ประกอบด้
ว
ย
สํ
า
นั
ก
งานพั
ฒนาชุ
งหวัดำนัและ
กลุม่ ตรวจสอบภายใน กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร ส�ำนักงาน ส�ำนักงานพั
ฒนาชุ
มชนจัมชนจั
งหวัดงหวั
๗๕ดจัง๗๕
หวัดจัและส�
กงาน
สํ
า
นั
ก
งานพั
ฒ
นาชุ
ม
ชนอํ
า
เภอ
๘๗๘
อํ
า
เภอ
เลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแผนงาน พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ ๘๗๘ อ�ำเภอ
ศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนา
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กรมที่ดิน
ความเป็นมา

เนื่องในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้มีกรณีพิพาท เรื่อง
กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ สูศ่ าลบ่อยขึน้ เนือ่ งจากการจัดระเบียบทีด่ นิ เน้นหนักไปในทางส�ำรวจตรวจเก็บภาษี
อากรเกี่ยวกับที่ดิน และหนังสือส�ำคัญของเจ้าพนักงานภาษีอากรที่ออกให้เจ้าของที่ดินยึดถือไว้นั้น
มีขอ้ ความไม่กระจ่างว่าผูใ้ ดมีสทิ ธิอยูใ่ นทีด่ นิ เพียงใด ดังนัน้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวง
เกษตรพาณิชการ จัดด�ำเนินงานเรือ่ งสิทธิในทีด่ นิ ให้รดั กุมขึน้ แต่การจะสร้างหลักฐานเกีย่ วกับสิทธิใน
ทีด่ นิ ให้เห็นชัดแจ้งลงในโฉนดนัน้ จะต้องมีการท�ำแผนทีร่ ะวางรายละเอียดเรียกว่าคาดัสตรัลเซอร์เวย์
ซึ่งในเวลานั้นช่างแผนที่มีน้อย การท�ำหลักฐานเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินจึงยังชะงักอยู่
ต่อมากระทรวงเกษตรพาณิชการได้ยบุ เลิกไป และได้สถาปนากระทรวงเกษตราธิการขึน้ ใหม่
ดังนั้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว. หลาน กุญชร) มาด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดี
เมือ่ วันที่ ๒ กันยายน ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒) การท�ำทะเบียนทีด่ นิ ให้เป็นหลักฐานเกีย่ วกับกรรมสิทธิ์
ในที่ดินจึงเริ่มขึ้นอย่างจริงจังและรีบด่วน
ต่อมาได้มีประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๐ ให้พระยาประชา
ชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) ซึ่งขณะนั้นรับราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม มาเป็นข้าหลวงเกษตรพร้อม
ด้วย เจ้าพนักงานกรมแผนที่ออกด�ำเนินการส�ำรวจรังวัดปักเขต เพื่อออกโฉนดที่ดินตามวิธีการจัด
ระเบียบที่ดินของเซอร์โรเบิร์ต ทอร์เรนส์ ซึ่งเรียกว่า ระบบทอร์เรนส์ (TORRENS SYSTEM) โดย
ได้ด�ำเนินการที่ต�ำบลบ้านพลับ ต�ำบลเกาะเกิด อ�ำเภอบางปะอิน เป็นล�ำดับแรก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน
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ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) และต�ำบล
บ้านแป้ง ต�ำบลวัดยม อ�ำเภอบางปะอิน
ต่อมาตามล�ำดับหลังจากที่ได้ท�ำการ
เดิ น ส� ำ รวจออกโฉนดที่ ดิ น ในท้ อ งที่
มณฑลกรุงเก่าเสร็จสิ้นแล้ว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหอทะเบียน
มณฑลกรุ ง เก่ า ขึ้ น เป็ น แห่ ง แรกใน
ประเทศไทย ณ สภาคารราชประยูร ใน
พระราชวังบางปะอิน เมี่อวันที่ ๒๐
กันยายน ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) เพือ่
ท�ำการจดทะเบียนที่ดินเฉพาะในเขต
แขวงเมืองกรุงเก่า โดยมีพระประมวล
ภูมเิ ทศเป็นนายทะเบียนและหลวงภูมิ
พิทยาภรณ์ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน
หอทะเบี ย นนี้ อ ยู ่ ใ นความอ� ำ นวยการ
รับผิดชอบของ พระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต)
ในปลายปีเดียวกันนี้เอง ก็ได้จัดตั้งกรมทะเบียน
ที่ดินขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ (กรมที่ดินในปัจจุบัน)
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) โดย
มีนายดับบลิว เอ.เกรแฮม เป็นเจ้ากรมคนแรก
การเปลี่ยนกรมทะเบียนที่ดินเป็นกรมที่ดิน
- วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๗๕ หลังจากเปลี่ยน
ระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ประชาธิปไตย กรมทะเบียนทีด่ นิ เปลีย่ นชือ่ เป็น กรมทีด่ นิ
โดยโอนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๗๕ รวมกรมทะเบียนที่ดิน
กับกรมรังวัด เรียกว่า กรมที่ดิน
- พ.ศ. ๒๔๗๖ โอนกรมที่ดินมาสังกัดอยู่ใน
กระทรวงเศรษฐการ และเปลี่ยนชื่อกรมเป็น “กรมที่ดิน
และโลหกิจ” ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม
- พ.ศ. ๒๔๗๘ โอนไปสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ
อีกครั้ง

- พ.ศ. ๒๔๘๔ มี พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง
ทบวง กรม ให้แยกกรมที่ดินและโลหกิจออกจากกัน
ให้มีสภาพเป็นกรมทั้ง ๒ กรม โดยแยกกรมโลหกิจไป
สั ง กั ด กระทรวงการเศรษฐกิ จ ส่ ว นกรมที่ ดิ น สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย จนถึงปัจจุบัน
สถานที่ท�ำการกรมที่ดิน ได้ตั้งอยู่ ณ ตึกของ
กระทรวงเกษตราธิการ บริเวณถนนราชินี (ด้านคลอง
หลอด) ตั้งแต่ได้รับการสถาปนาเป็นกรมทะเบียนที่ดิน
จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้เคลื่อนย้ายจากอาคารเดิม
ไปสร้ า งอาคารใหม่ หั น หน้ า ไปด้ า นถนนพระพิ พิ ธ
แขวงพระราชวั ง เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร
และได้ ย ้ า ยมาอยู ่ ที่ ศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๒
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ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
รัตนโกสินทรศก ๑๒๐
ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง
กรมทะเบียนขึ้นในกระทรวงเกษตราธิราช

ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมที่ดิน มีภารกิจ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการ
ที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดท�ำแผนที่ การออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน
เพือ่ ให้บคุ คลมีความมัน่ คงในการถือครองทีด่ นิ และได้รบั
บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพตลอดจนการบริหารจัดการทีด่ นิ

ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ด� ำ เนิ น การตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคาร
ชุด กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน กฎหมายว่าด้วยการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ด� ำ เนิ น การด้ า นกฎหมายตามประมวล
กฎหมายทีด่ นิ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีด่ นิ กฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยอาคารชุ ด กฎหมายว่ า ด้ ว ยช่ า งรั ง วั ด เอกชน
กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพาณิชยกร
รมและอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดท�ำและประสานแผนงานของกรมให้เป็น
ไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง รวมทั้งก�ำกับ
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
งานของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ตลอดจนด� ำ เนิ น การ
เกี่ยวกับงานสถิติ ประมวลผล และวิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรม
(๔) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการเกี่ยวกับ
การบริหารงานที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๕) ด�ำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ที่ดิน
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้
เป็ น อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องกรม หรื อ ตามที่ รั ฐ มนตรี ห รื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ที่มา*...หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๔
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การแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน
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กรมโยธาธิการและผังเมือง
ความเป็นมา

กรมโยธาธิการและผังเมือง ตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ จากการรวม
กรมโยธาธิการและกรมการผังเมือง เข้าด้วยกันซึ่งเป็นผลจากการปฎิรูประบบ
ราชการตามนโยบายรัฐบาล โดยบูรณาการงานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกันของทัง้ สองกรมเข้า
ด้วยกันและมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ ของการ
ผังเมืองอย่างแท้จริง อันจะน�ำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับ
ต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ด�ำเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง
พื้นที่ และชนบท โดยการก�ำหนดและก�ำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระบบการตั้ ง ถิ่ น ฐานและโครงสร้ า งพื้ น ฐานรวมทั้ ง การก� ำ หนดคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมทีด่ ี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้าง ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะน�ำไปสู่
การพัฒนา อย่างยั่งยืนโดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
กิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชนและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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(๒) วางและจัดท�ำผังเมืองประเภทอื่นๆ ตามที่
กระทรวงหรื อ คณะรั ฐ มนตรี ม อบหมาย หรื อ ตามที่
ส่วนราชการอื่นร้องขอ และด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
ผังเมืองนั้นๆ
(๓) ด�ำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
(๔) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการวางผัง วิจัย การติดตามประเมินผล และ
พัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้ง
การจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและ
โยธาธิการ
(๕) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ
ควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง บู ร ณะเมื อ งหรื อ อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
(๖) ให้ บ ริ ก ารและค� ำ ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ งาน
ออกแบบ งานก่อสร้าง และงานทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
กรมแก่หน่วยงานต่างๆ
(๗) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการออกแบบ การก่อสร้าง
และควบคุมอาคารก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพืน้ ฐาน
รวมทั้งการบูรณะและบ�ำรุงรักษา
(๘) ด�ำเนินการประสาน ก�ำกับดูแล สนับสนุน
และพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง รวมทัง้ ก�ำกับตรวจสอบ
การใช้ อ� ำ นาจตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการผั ง เมื อ งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๙) ด�ำเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูล
การผังเมืองและโยธาธิการ

(๑๐) ด�ำเนินการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงานอื่นด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
(๑๑) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้
เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อ�ำนาจหน้าที่

ก. ราชการบริ ห ารส่ ว นกลาง (Central
Administration)
		 (๑) ส�ำนักงานเลขานุการกรม (Office of
the Secretary) มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป
ของกรมและราชการที่มิไดแยกเป็นหน้าที่ของกอง หรือ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะอ�ำนาจหน้าทีด่ งั กล่าวให้รวมถึง
            		 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
            		 (ข) ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานช่วยอ�ำนวยการ
และงานเลขานุการของกรม
            		 (ค) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
		 (๒) กองการเจ้ า หน้ า ที่ (Personnel
Division) มีอ�ำนาจหน้าที่
            		 (ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล
ของกรมเว้นแต่การฝึกอบรม
            		 (ข) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
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		 (๓) กองคลัง (Finance Division) มีอ�ำนาจ
หน้าที่
         
(ก) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี
การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะของกรม
           	
(ข) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
		 (๔) กองแผนงาน (Planning Division)
มีอ�ำนาจหน้าที่
			 (ก) วิเคราะห์ จัดท�ำนโยบาย และแผน
ปฏิบตั กิ ารของกรมให้สอดคลอ งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลรวมทั้งนโยบาย
แผนแม่บทของกระทรวง   
           		 (ข) ประสาน เร่ ง รั ด ติ ด ตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
           		 (ค) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท� ำ
งบประมาณของกรม
            		 (ง) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
		 (๕) กองเผยแพร  แ ละประชาสั ม พั น ธ์
(Information and Public Relations Division) มี
อ�ำนาจหน้าที่
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            		 (ก) ประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน รวมทั้งเผยแพรข้อมูลข่าวสารความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการ
            		 (ข) โฆษณา ปิดประกาศ ประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อการจัดท�ำผังเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
            		 (ค) ประชาสัมพันธ์และเผยแพรกจิ กรรม
ความรู้ ความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานของกรม
           		 (ง) ควบคุม ดูแลและให้บริการเกีย่ วกับ
งานด้านโสตทัศนูปกรณ และสร้างเครือข่ายประชาคม
เพื่อความร่วมมือในงานด้านผังเมือง
            		 (จ) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและด�ำเนินการ
เกี่ยวกับงานห้องสมุด
            		 (ฉ) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
		 (๖) กองนิติการ (Legal Affairs Division)
มีอ�ำนาจหน้าที่
            		 (ก) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ กฎหมายใน
ความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
            		 (ข) ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานนิตกิ รรมและ
สัญญา งานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ งานเกี่ยวกับความ
รับผิดทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น
ที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของกรม
            		 (ค) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานพิจารณา
อุทธรณ์งานวางทรัพย์ และงานสอบสวนที่อยู่ในอ�ำนาจ
หน้าที่ของกรม
            		 (ง) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการร่างกฎหมาย
การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การศึกษาวิเคราะห์และ
พัฒนากฎหมายที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของกรม
		 (จ) ก� ำ กั บ ตรวจสอบการใช้ อ� ำ นาจ
ตามกฎหมายของเจาพนักงานท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 				

			 (ฉ) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
		
(๗) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Center ) มีอ�ำนาจหน้าที่
            		 (ก) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
            		 (ข) จัดระบบการส�ำรวจ การเก็บ และ
การใช้ประโยชนข้อมูลด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
ของหน่วยงานในสังกัด
           		 (ค) เป็ น ศู น ย์ ก ลางเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
ให้บริการข้อมูล และจัดการระบบงานข้อมูลและระบบ
งานสถิติ
            		 (ง) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
(๘) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนา
เมือง (Urban Development Training Institute) มีอำ� นาจ
หน้าที่
            		 (ก) พั ฒ นาความรู ้ ความสามารถใน
งานการผังเมืองและโยธาธิการ ให้กับบุคลากรของกรม
หน่วยงานและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง และองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ยกเว้ น การพั ฒ นาข้ า ราชการระดั บ สู ง และ
หลักสูตรทั่วไป
            		 (ข) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
		 (๙) ส�ำนักควบคุมการก่อสร้าง (Construction Supervision Bureau) มีอ�ำนาจหน้าที่
			 (ก) ก�ำหนดและพัฒนามาตรฐานเทคนิค
การก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
			 (ข) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงาน
ก่อสร้าง
			 (ค) ให้การสนับสนุนและค�ำปรึกษาใน
งานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

            		 (ง) ด� ำ เนิ น การและให้ บ ริ ก ารในงาน
ควบคุมการก่อสร้าง การบูรณะ และการบ�ำรุงรักษา
อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
            			(จ) ด�ำเนินการตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรง และความปลอดภัยอาคารของรัฐ
           			(ฉ) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด  รั บ
มอบหมาย
		 (๑๐) ส�ำนักผังประเทศและผังภาค (National and Regional Planning Bureau) มีอ�ำนาจ
หน้าที่
            				 (ก) ก�ำหนดนโยบายและผังกลยุทธ์
การใช้ประโยชนท ดี่ นิ ระบบการตัง้ ถิน่ ฐานและโครงสร้าง
พื้นฐานระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัดตาม
นโยบายของรัฐ และถ่ายทอดกรอบนโยบายสูผ่ งั ระดับเมือง
และระดับพื้นที่
            				 (ข) ประสานความเชื่อมโยงของผังทุก
ระดับและก�ำกับ ดูแลการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายด้าน
การผังเมือง
            				 (ค) ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นการผั ง เมื อ ง
แกหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชน
            				 (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
		 (๑๑) ส�ำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
(Comprehensive and Specific Planning Bureau) อ�ำนาจ
หน้าที่
					 (ก) ด�ำเนินการวางและจัดท�ำผังเมือง
รวม ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง รวมทั้งผังประเภท
อื่นๆ ตามนโยบายของรัฐ
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		 (ข) ส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับ ดูแลและ
ตรวจสอบการวางและจัดท�ำผังเมืองรวมขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
		 (ค) ให้ค�ำปรึกษาด้านวิชาการผังเมืองแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาครัฐ เอกชนและประชาชน
			 (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
(๑๒) ส�ำนั ก พั ฒ นามาตรฐาน (Standard
Development Bureau) มีอ�ำนาจหน้าที่
            		 (ก) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย
พัฒนามาตรฐานและวิชาการรวมทั้งกระบวนการด้าน
การผังเมืองและโยธาธิการ
            		 (ข) จัดท�ำหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และ
คู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
            		 (ค) ส�ำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ผังเมือง ติดตามและประเมินผล ด้านการผังเมืองและ
โยธาธิการ
            		 (ง) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นมาตรฐาน
วิชาการ และการประเมินผลแกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            		 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
(๑๓) ส�ำนักวิศวกรรมการผังเมือง (Town and
Country Planning Engineering Bureau) มีอ�ำนาจ
หน้าที่
            		 (ก) ด�ำเนินการส�ำรวจ รังวัดและจัดท�ำ
แผนที่เพื่อการผังเมืองทุกระดับ
            		 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ ก�ำหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
            		 (ค) ด� ำ เนิ น การวางและจั ด ท� ำ ผั ง เมื อ ง
ทุกระดับด้านการออกแบบ การวางแผนผังโครงการ
คมนาคมและขนส่ ง และระบบสาธารณู ป โภคและ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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			 (ง) ให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนวิชาการ
ผังเมืองด้านการส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่ การวางแผน
วิศวกรรม แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
            		 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
(๑๔) ส�ำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
(Structural Engineering and System Bureau)
มีอ�ำนาจหน้าที่
           		 (ก) ก�ำหนดมาตรฐานและข้อก�ำหนดใน
การออกแบบ ก่อสร้างและบูรณะอาคาร ด้านวิศวกรรม
โครงสร้างและวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และ
วิศวกรรมสุขาภิบาล
            		 (ข) ด� ำ เนิ น การออกแบบอาคาร ด้ า น
วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมสุขาภิบาล
            		 (ค) ให้ค�ำปรึกษาในงานออกแบบอาคาร
ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
เครื่องกล และวิศวกรรมสุขาภิบาล
            		 (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด  รั บ
มอบหมาย
(๑๕) ส�ำนักสถาปัตยกรรม ( Architecture
Bureau ) มีอ�ำนาจหน้าที่
            		 (ก) ให้ บ ริ ก ารและค� ำ ปรึ ก ษาในการ
วางแผนและบริหารโครงการเพื่อวางผังแม่บท
            		 (ข) จัดท�ำข้อเสนอโครงการเพื่อก�ำหนด
วงเงินงบประมาณ
            		 (ค) ด�ำเนินการและให้ค�ำปรึกษาในการ
ออกแบบเพื่อการก่อสร้าง เพื่อการบูรณะซ่อมแซมและ
บ�ำรุงรักษาในงานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม
และงานมัณฑนศิลป์

            		 (ง) ก� ำ หนดและจั ด ท� ำ แบบมาตรฐาน
เกณฑ์ ก ารประมาณราคาและมาตรฐานงานด้ า น
สถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
            		 (จ) วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพรงาน
สถาปัตยกรรม งานภูมสิ ถาปัตยกรรม และงานมัณฑนศิลป์
            		 (ฉ) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
และการก�ำกับ ดูแลโครงการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม
ภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
		 (ช) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบ
ราคา งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และ
มัณฑนศิลป์
            		 (ซ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(๑๖) ส�ำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
(Town and Country Development Bureau ) มีอำ� นาจ
หน้าที่
			 (ก) จัดท�ำแผนงาน โครงการ และแผน
ปฏิบัติการพัฒนาตามผังเมือง
		
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบก่อสร้าง
เพื่อการโยธาธิการและผังเมือง
			 (ค) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและก�ำกับ
ตรวจสอบการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามผังเมือง
ที่ก�ำหนด
		 (ง) ให้ค�ำปรึกษา สนับสนุน และบริการ
ในงานออกแบบวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล
		 (จ) ให้ค�ำปรึกษา สนับสนุน และส�ำรวจ
ออกแบบเพือ่ การพัฒนา อนุรกั ษ์ บูรณะ และป้องกันพืน้ ที่
ตลิ่งและชายฝั่ง และระบบป้องกันน�้ำท่วม

			 (ฉ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(๑๗) ส�ำนั ก ควบคุ ม และตรวจสอบอาคาร
(Building Control Bureau) มีอ�ำนาจหน้าที่
            		 (ก)		เสนอแนะการก�ำหนดนโยบายด้าน
การควบคุมอาคาร
            		 (ข)		ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
            		 (ค)		ก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมอาคาร
ด้ า นความปลอดภั ย การป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย การรั ก ษา
คุณ ภาพสิ่ งแวดล้อ มการผั งเมือ ง การสถาปั ตยกรรม
และการอ�ำนวยความสะดวกแกการจราจร
            		 (ง)		ก�ำกับการตรวจสอบสภาพและการใช้
อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
            		 (จ)		ก�ำกับตรวจสอบการใช้อ�ำนาจตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วย
การขุ ด ดิ น และถมดิ น ของเจ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
            		 (ฉ)		ก�ำกับดูแลและก�ำหนดมาตรฐานการ
ขุดดินและถมดิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
            		 (ช)		ตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัย
ของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอาคาร ให้เป็นไปตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร
            		 (ซ)		ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไมไดรับ
มอบหมาย
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		โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
		

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

วิศวกรใหญ่		

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

สถาปนิกใหญ่		

ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง

รองอธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

ผู้ตวจราชการกรม
การบริหารราชการส่วนกลาง
สำ�นักงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สนง. เลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
					
ศูนย์เทคโนโลยี
และสารสนเทศ

สำ�นักพัฒนามาตรฐาน
		

สถาบันพัฒนาบุคลากร สำ�นักควบคุม
ด้านพัฒนาการเมือง และตรวจสอบอาคาร

สำ�นักควบคุม
การก่อสร้าง

กองเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์

กองนิติการ

สำ�นักผังประเทศ
และผังภาค

สำ�นักผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะ

สำ�นักวิศวกรรม
สำ�นักสถาปัตยกรรม
สำ�นักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
และการผังเมือง				

สำ�นักงาน
สำ�นักจัดรูปที่ดิน
การออกแบบและ
สำ�นักงานวิเทศสัมพันธ์ กองผังเมืองเฉพาะ
			
คณะกรรมการผังเมือง
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ก่อสร้างพลับพลาพิธี
						
กองบูรณะและบำ�รุงรักษา
กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ
			

สำ�นักสนับสนุน
และพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้าง
กิจกรรมพิเศษ
ในพระบรมวงศานุวงศ์

โครงการบริหารงานแบบพันธมิตร
เพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำ�นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ๗๖ จังหวัด
สำ�นัก / กอง ตามกฎกระทรวง ๒๕๔๕
ที่มา : กลุ่มงานอัจตรากำ�ลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภายใน		
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ความเป็นมา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่
จัดตั้งขึ้นในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ ง มี บ ทบาทภารกิ จ ส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
โดยการพัฒนาและให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำในด้านการจัดท�ำแผน
พัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และ
การบริหารจัดการ เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความ
เข้มแข็ง และมีศักยภาพ ในการให้บริการสาธารณะ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
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ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ไว้ดังนี้
(๑) ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาระบบ รู ป แบบ และ
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดท�ำ ประสาน
และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น และวางระบบในการ
ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(๓) ด�ำเนินการจัดท�ำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทัง้ ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ และก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) ก�ำหนดแนวทาง และจัดท�ำมาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น
(๕) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด�ำเนินงาน
ด้ า นการเงิ น การคลั ง การงบประมาณ การพั ส ดุ
การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบ
ระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๖) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานการ
จัดบริการสาธารณะ และการศึกษา ในอ�ำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) ก�ำหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชีว้ ดั
เพื่อเป็นมาตรฐานการด�ำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตลอดจนการก� ำ กั บ ดู แ ลให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐาน
(๘) ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน และตรวจสอบการด�ำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ การ
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๐) พั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และของกรม
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนด
ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
		
				

อธิบดี

รองอธิบดี ๑

ผชช.ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น

รองอธิบดี ๒

ผชช.ด้านการบริหารงานท้องถิ่น
ผชช.เฉพาะด้านการคลังท้องถิ่น

รองอธิบดี ๓

ผชช.เฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ผู้ตรวจราชการ (ผต.สถ.)

ผชช.เฉพาะด้านพัฒนาระบบมาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผชช.เฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น

สำ�นักงานผู้ตรวจ

ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ศ.จชต.สถ.)

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำ�นักงาน
เลขานุการกรม
(สล.)

กองการ
เจ้าหน้าที่
(กจ.)

กองคลัง
(กค.)

สำ�นักกฎหมาย กองตรวจสอบ ระบบ
และระเบียบ การเงินบัญชีทอ้ งถิ่น
ท้องถิ่น
(ตบ.)
(สน.กม.)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศท้องถิน่
(ศส.)

สำ�นักส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และ การมีส่วนร่วม
(สน.สส)

สถาบันพัฒนา สำ�นักพัฒนา
สำ�นักบริหาร
บุคคลากร
และส่งเสริม
การคลังท้องถิน่
ท้องถิ่น
การบริหาร
(สน.คท.)
(สพบ.)
แรงงานท้องถิ่น
(สน.พส.)

สำ�นักมาตรฐาน
การบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(สน.มถ.)

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำ�นักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.)

สำ�นักประสานและ
พัฒนาการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น
(สน.กศ.)

สำ�นักพัฒนา
ระบบบริหาร
งานบุคคล
ส่วนท้องถิน่
(สน.บถ.)

สำ�นักพัฒนา
ระบบรูปแบบ
และโครงสร้าง
(สน.พร.)

สำ�นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำ�เภอ
(สถอ.)
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ความเป็นมา

ภารกิ จ ด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของประเทศ ในอดี ต เคยมี ก ารจั ด ตั้ ง
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 โอนกิจการป้องกันภัยทางอากาศจากกระทรวงกลาโหม มาขึน้ กับกระทรวง
มหาดไทย โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “กรมป้องกันภัยทางอากาศ”
- ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้มีการยุบกรมป้องกันภัยทางอากาศด้วยเหตุผลบางประการ
- ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “กองป้องกันและบรรเทาภัย” สังกัดกรม
มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
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- ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ยกฐานะกองป้องกันและ
บรรเทาภัยขึน้ เป็นกรม เรียกว่า “กรมป้องกันสาธารณภัย”
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
		 - ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้ยบุ กรมป้องกันสาธารณภัย
และจั ด ตั้ ง เป็ น กองป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น สั ง กั ด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
		
- ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้มกี ารปรับปรุงส่วนราชการ
ในกระทรวงมหาดไทย และได้ โ อนกองป้ อ งกั น ภั ย
ฝ่ายพลเรือนไปสังกัดกรมการปกครอง
		 - ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น ก� ำ หนดให้ มี ค ณะกรรมการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากกระทรวง
ทบวง กรมต่างๆ เพื่อให้มีการประสานงาน และก�ำหนด
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
คื อ ผู ้ อ� ำ นวยการป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นระดั บ ชาติ
กรุ ง เทพมหานคร จั ง หวั ด อ� ำ เภอ เทศบาล และ
เมืองพัทยา โดยก�ำหนดให้กรมการปกครองท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ส�ำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
		 ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกา
โอนกิจการบริหารและอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕
และประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นผลให้มกี ารจัดตัง้ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขึน้ โดยประกอบด้วยส่วนราชการ
จากกองป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น กรมการปกครอง
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย แห่ ง ชาติ
ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี กองสงเคราะห์ ผู ้ ป ระสบภั ย
กรมประชาสงเคราะห์ ศูนย์ชว่ ยเหลือทางวิชาการพัฒนา

ชุมชนเขต ๑ - ๙ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการเร่งรัด
พัฒนาชนบท มีโครงสร้างการบริหารราชการประกอบ
ด้วยหน่วยงานในส่วนกลาง ๙ หน่วยงาน และในปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ก�ำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีราชการ
บริหารส่วนภูมภิ าค ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ๗๕ จังหวัด ปัจจุบันกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีอัตราข้าราชการ ๒,๑๒๖ อัตรา
พนักงานราชการ ๘๔๖ อัตรา ลูกจ้างประจ�ำ ๑,๘๙๙
อัตรา
ภารกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
ก�ำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีภารกิจ
เกี่ยวกับการจัดท�ำแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริม
สนับสนุนการป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย
โดยการก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบ
ป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตาม
ประเมิ น ผลเพื่ อ ให้ ห ลั ก ประกั น ในด้ า นความมั่ น คง
ปลอดภั ย ในชี วิตและทรั พ ย์ สิ น โดยมี อ� ำ นาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี้
(๑)		ด�ำเนินการจัดท�ำนโยบาย แนวทาง และ
วางมาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒)		ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบ
ป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย
(๓)		พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย
(๔)		ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
สร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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(๕)		สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม
ของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖)		ฝึ ก อบรมและฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น
บรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟู
สภาพพื้นที่ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กฎหมายก�ำหนด
(๗)		ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย และฟืน้ ฟู
สภาพพื้นที่
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(๘)		อ�ำนวยการและประสานการปฏิบัติการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่
ที่ประสบสาธารณภัยขนาดใหญ่
(๙)		ประสานความช่วยเหลือในการป้องกัน การ
ช่วยเหลือ การบรรเทาและฟืน้ ฟูหน่วยงานทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ
(๑๐) ด�ำเนินการอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้
เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักผูตรวจราชการกรม

อธิบดี

ผูตรวจราชการกรม
กลุมงานสนับสนุนการตรวจราชการ

ศูนยประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต

สํานักชวยเหลือผูประสบภัย
ฝายบริหารทั่วไป
สวนชวยเหลือผูประสบภัยภูมิภาค
สวนชวยเหลือผูประสบภัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนตรวจสอบเงินชวยเหลือ
สวนสนับสนุนและบริการ
ชวยเหลือผูประสบภัย
ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย
ฝายบริหารทั่วไป
สวนอํานวยการ
สวนวิเคราะหและประเมิน
สถานการณ
สวนปฏิบัติการ
สวนสื่อสารและโทรคมนาคม
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑-๑๒
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓-๑๘

ฝายบริหารทัว่ ไป
กลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ
กลุมงานปองกันและปฏิบัติการ
กลุมงานสนับสนุนทรัพยากรกูภัย
กลุมงานฝกอบรม

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมงานคุมครองจริยธรรม

รองอธิบดี

สํานักงานเลขานุการกรม

สํานักนโยบายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ฝายสารบรรณ
กลุมงานชวยอํานวยการ
และกิจการพิเศษ

ฝายบริหารทั่วไป
สวนนโยบายภัยธรรมชาติ
สวนนโยบายภัยจากมนุษย
สวนแผนและงบประมาณ
สวนติดตามและประเมินผล

กองคลัง

สํานักบูรณาการสาธารณภัย
อุบัติภัย และความปลอดภัย
ทางถนน
ฝายบริหารทั่วไป
กลุมงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ
กลุมงานคณะกรรมการปองกัน
อุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.)
สํานักงานเลขานุการศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน
สํานักวิจัยและความรวมมือ
ระหวางประเทศ
ฝายบริหารทั่วไป
กลุมงานวิจัยและพัฒนา
กลุมงานวิเทศสัมพันธ

สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ๗๖ จังหวัด
กลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ
ฝายปองกันและปฏิบัติการ
ฝายสงเคราะหผูประสบภัย

กลุมตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ :

ฝายบริหารทั่วไป
กลุมงานการพัสดุและจัดซื้อ
ฝายบัญชี
ฝายการเงิน
ฝายยานพาหนะ
สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย
ฝายบริหารทั่วไป
สวนมาตรฐานความปลอดภัย
สวนเครื่องจักรกลสาธารณภัย
สวนกฎหมาย
กลุมโรงงานเครื่องจักรกล
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายบริหารทั่วไป
กลุมงานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรและเครือขาย
ศูนยปฏิบัติการกรม (DOC)

สํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย
ฝายบริหารทั่วไป
สวนสนับสนุนการมีสวนรวม
สวนกิจการอาสาสมัคร
วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- วิทยาเขตขอนแกน
- วิทยาเขตเชียงใหม
- วิทยาเขตปราจีนบุรี

- วิทยาเขตพิษณุโลก
- วิทยาเขตภูเก็ต
- วิทยาเขตสงขลา

ฝายบริหารทั่วไป
ฝายวิชาการ
ฝายฝกอบรม
กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
งานบริหารทั่วไป
ฝายวิชาการและแผน
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ
และสิ่งพิมพ
กองการเจาหนาที่
งานธุรการ
กลุมงานอัตรากําลังและระบบงาน
กลุมงานวินัย
กลุมงานสรรหาบรรจุแตงตั้ง
กลุมงานทะเบียนประวัติ
และสิทธิประโยชนขาราชการ
ฝายสวัสดิการ

สวนราชการตามกฎกระทรวง
สวนราชการภายใน
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เมืองไทย เราสมัยปูย่ า่ ตาทวด นอกจากจะอาศัยแสงสว่างจากไต้แล้ว ก็มเี ทียนไขและตะเกียงชนิดต่างๆ บางทีกเ็ อาหญ้าปล้อง
มาแซะเอาไส้ออกแล้วตากแดดไว้ให้แห้ง เพื่อเอาไปท�ำไส้ตะเกียงส่วนผู้ที่มีฐานะดีสักหน่อยก็ใช้ ตะเกียงน�้ำมันก๊าดเป็นโคมชนิดที่มี
หูหิ้วที่เรียกกันว่า “ตะเกียงรั้ว” ที่เรียกกันเช่นนี้ก็เพราะเมื่อแรกสั่งเข้ามาใช้นั้นเอามาจุดประดับตามรั้วเวลามีงาน รอบตะเกียง
รั้วมีโป๊ะแก้วกันลมได้ ตะเกียงอีกชนิดหนึ่งเรียกกันว่า “ตะเกียงแมงดา” มีลักษณะกลมๆ นูนเล็กน้อยและค่อนข้างแบนคล้ายรูป
แมงดา ในหม้อมีน�้ำมันก๊าดบรรจุอยู่

การไฟฟ้านครหลวง
ความเป็นมา
ไฟฟ้าในเมืองไทยเริ่มครั้งแรกเมื่อจอมพลและมหาอ�ำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม
แสง-ชูโต) ครั้งยังเป็น จมื่นไวยวรนาถ เป็นอุปทูตได้เดินทางไปยุโรปกับเจ้าพระยาภาสกรวงศ์และได้
เห็นกรุงปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส สว่างไสวไปด้วยไฟฟ้า เมื่อกลับมาเมืองไทย จึงนึกถึงเมืองไทย
น่าจะมีไฟฟ้าใช้แบบเดียวกับอารยประเทศ และการที่จะท�ำให้ส�ำเร็จได้คงต้องเริ่มภายในพระบรม
มหาราชวังและบ้านเจ้านายก่อน จึงได้น�ำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว แต่มีพระราชด�ำรัสว่า “ไฟฟ้าหลังคาตัดข้าไม่เชื่อ”
เมื่อเป็นเช่นนี้ จมื่นไวยวรนาถ ตระหนักว่าก่อนที่จะเริ่มด�ำเนินการ จ�ำเป็นต้องหาวิธีจูงใจให้
ผูท้ ไี่ ม่เคยเห็น เคยใช้ไฟฟ้าเกิดความนิยมขึน้ มาก่อน จึงน�ำความไปกราบบังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชเทวี ให้ทรงรับซื้อที่ดินซึ่งได้รับมรดกจากบิดา ณ ต�ำบลวัดละมุด บางอ้อ ได้เป็นเงิน ๑๘๐ ชั่ง
หรือ ๑๔,๔๐๐ บาท ปรากฏว่าเป็นผลส�ำเร็จ แล้วให้นายมาโยลา ชาวอิตาเลียน ที่มารับราชการ
เป็นครูฝึกทหารเดินทางไปซื้อเครื่องจักรและเครื่องไฟฟ้าที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ โดยให้
ซือ้ เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้ามาสองเครือ่ ง เพือ่ จะได้ผลัดเปลีย่ นกันได้ และซือ้ สายเคเบิลส�ำหรับฝังสายใต้ดนิ
จากโรงทหารหน้า (ปัจจุบัน คือ กระทรวงกลาโหม) ไปจนถึงพระบรมมหาราชวัง และจัดซื้อโคมไฟ
ชนิดต่างๆ รวมทัง้ หลอดไฟส�ำหรับใช้กบั โคมกิง่ ระย้า ในพระทีน่ งั่ จักรีมหาปราสาทและในท้องพระโรง
โดยเดินเครื่องปล่อยกระแสไฟฟ้าเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๗ ซึ่งเป็นวันคล้าย
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วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้ า อยู ่ หั ว ต่ อ มาเมื่ อ ปรากฏว่ า ไฟฟ้ า เป็ น ที่ นิ ย มกั น
แพร่หลายทัง้ ในราชส�ำนัก วังเจ้านาย และชาวบ้านผูม้ อี นั
จะกิ น พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
จึงพระราชทานเงินที่ใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าคืนให้
จมื่นไวยวรนาถจึงวางแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
เพือ่ ให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ได้ใช้ไฟฟ้า แต่เกิดมีราชการ
สงครามต้องไปปราบฮ่ออยู่เป็นเวลานาน เรื่องเลยระงับไว้
อย่างไรก็ตาม นอกจากจะใช้ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง
แล้ว ยังมีการน�ำไปใช้กับด้านพลังงานด้วย นั่นคือ มีการจัด
ตั้งบริษัทรถรางขึ้น เพื่อช่วยให้การสัญจรในกรุงเทพฯ
และหัวเมืองบางแห่งเป็นไปอย่างสะดวก ถึงแม้ราคา
ค่าไฟที่หลวงใช้ถูกกว่าชาวบ้านก็จริง แต่การใช้ไฟฟ้าใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ ก็ต้องประหยัด ตามถนนบางสายก็ไม่มี
ไฟฟ้าเพราะปรากฏว่าไม่ค่อยมีคนสัญจร บางสายต้อง
ติดห่างๆ กัน เพราะภาษีบ�ำรุงท้องที่ในสมัยนั้นยังไม่มี
เรื่ อ งการติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า ตามถนนนี้ พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพิถพี ถิ นั เอาพระทัยใส่อยู่
เป็นอันมาก เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าไฟฟ้าเป็นของใหม่
คนไทยเรายังไม่คอ่ ยเข้าใจ ปิดเปิดสวิตช์กย็ งั ไม่เป็นบางที
เปิดไฟทิง้ ไว้ตลอดคืนก็มี ท�ำให้หมดเปลืองพระราชทรัพย์
ไปโดยเปล่าประโยชน์ การติดไฟตามถนนจึงต้องรู้ว่า
ถนนใดคนเดินมาก เดินน้อย
เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้านี้ ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึง
เจ้าพระยาวรพงศ์พพิ ฒ
ั น์ ครัง้ ยังเป็นจมืน่ เสมอใจ ฉบับแรก
ได้ตรัสถึงการติดไฟฟ้ามีขอ้ ความตอนหนึง่ ว่า “ไฟฟ้าควรจะ

มีแต่เพียงตะพานเทเวศร์ ไปตะพานกิมเซ่งหลี ถนนตะวัน
ไปถึงถนนเบญจมาศ ถนนดวงเดือนนอก ถนนดาวข่าง
ส่งถนนคอเสื้อแลปลายพฤฒิบาศ ถ้ามีก็ได้ แต่จะต้อง
รอดูสักหน่อยก่อน พอให้มีเค้าคนเดิน เพราะเหตุที่
ถนนหน้าวัดโสมนัสฯ ไม่มีไฟฟ้ารอไว้ตั้งแต่ครึ่งปีก็ได้”
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวถึง
ค่าไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า ความว่า “เรือ่ งไฟฟ้านัน้ จะต้อง
วินจิ ฉัยต่อภายหลังเวลานีท้ ำ� อะไรไม่เปลือง แต่เกิดมาเป็น
คนไทยไม่รู้จักเปิด รู้จักปิด จะไปเล่นกับไฟฟ้า คิดเป็น
ยูนิตมันก็ฉิบหายอย่างเดียวเท่านั้น ข้อซึ่งได้กล่าวว่า
จัดคนไว้ให้คอยเปิด คอยปิดอะไรเปล่าทั้งนั้น สั่งมันๆ ก็รับ
แต่ว่ามันไม่ได้ท�ำ ไฟติดอยู่วันยันค�่ำ ถนนรนแคมแดงโร่
อยูเ่ สมอ ร้ายไปกว่าทีจ่ ดุ ตามเรือน ซึง่ คงไม่ปดิ เหมือนกัน
สักแห่งเดียว เพราะไม่มีเครื่องที่จะแบ่งปิดได้ ปิดก็ต้อง
ปิดทั้งหมด ถ้าจะให้เจ้าของเรือนทั้งปวงรู้สึกเสียดาย
แล้วจะจ่ายเป็นเงินพระราชทานเสียค่าไฟฟ้า เสียวันละ
เท่านั้นๆ แล้วแต่จะใช้มาก ใช้น้อยกันเป็นเรือนดีกว่า
เหลือเงินไปมากน้อยเท่าใด เจ้าของอยากจุดก็ให้เสีย
เงินเอง เจ้าตัง้ บิลไปเรียกเอา แต่ขอ้ ส�ำคัญจะต้องติดทีด่ บั
ไว้ให้เขาผ่อนใช้ได้ มากบ้างน้อยบ้างตามสมควร แต่ส่วน
ถนนแลพลับพลานั้นจะต้องก�ำหนดว่าจุด ๑๒ ชั่วโมง
เท่าไหร่ยูนิต ถ้าคิดราคามันเกิน ๑๒ ชั่วโมงเท่าใดต้องให้
ใช้เจ้า ถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ไฟจึงจะดับได้ ความฉิบหาย
เรื่องไม่ดับไฟนี้ สุขาภิบาลทั้ง ๒ กรม เห็นจะท�ำให้เงิน
แผ่นดินเสียเปล่ามากโดยไม่เอื้อเฟื้อ”
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ค่าไฟฟ้าส�ำหรับใช้ตามถนนและในพระราชวัง
ในสมัยนั้น คงจะสิ้นพระราชทรัพย์ปีหนึ่งๆ ไม่ใช่น้อย
ยิ่งเมื่อสร้างสวนดุสิต คือ พระราชวังดุสิตกับพระที่นั่ง
อนันตสมาคม ตลอดจนโครงการประปา ความจ�ำเป็นที่
ต้องใช้ไฟฟ้าก็ทวีมากขึ้นอีกหลายเท่า แต่จะไปซื้อไฟฟ้า
อีกบริษัทหนึ่งก็ไม่ไหวและทางบริษัทเองก็ไม่สามารถ
บริการได้ ทางกระทรวงนครบาลจึงได้กราบบังคมทูล
ซึ่งในที่สุดก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดท�ำไฟฟ้าขึ้น
องค์กรที่ด�ำเนินกิจการไฟฟ้าในระยะแรกมี ๒ แห่ง
แห่งแรก คือ การไฟฟ้ากรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ.
๒๔๓๐ รั ฐ บาลได้ ใ ห้ สั ม ปทานการเดิ น รถรางแก่
นายจอห์น ลอฟตัส กับนาย เอ. ดูเปลซี เดอ ริเชอเลียว
เนือ่ งจากยังไม่มไี ฟฟ้าจึงต้องใช้มา้ ลาก เปิดด�ำเนินการอยู่
พักหนึง่ แต่ขาดทุน จึงต้องโอนกิจการให้บริษทั เดนมาร์ก
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ขณะนั้นประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป
ยังไม่มีรถรางไฟฟ้า แม้แต่กรุงโตเกียว เมืองหลวงของ
ประเทศญี่ปุ่นกว่าจะมีรถรางไฟฟ้าใช้ก็หลังเมืองไทย
ร่วมสิบปี
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ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ บริษัท เดนมาร์ก ขายกิจการ
ให้แก่ บริษัท บางกอก อีเล็คตริคซิตี้ ไลท์ ซินดิเคท แต่
กิจการไม่เจริญเท่าที่ควร จึงได้โอนกิจการให้แก่บริษัท
ไฟฟ้าสยาม จ�ำกัด มีชาวเดนมาร์กชือ่ นาย อ๊อก เวสเตนโฮลส์
เป็นผู้ด�ำเนินการตั้งส�ำนักงานอยู่ที่วัดเลียบ จนกระทั่ง
ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไฟฟ้าไทย
คอร์ ป อเรชั่ น จ� ำ กั ด ต่ อ มาเมื่ อ หมดสั ม ปทานในปี
พ.ศ. ๒๔๙๓ รัฐบาลจึงเข้าด�ำเนินงานแทนและเปลีย่ นชือ่
เป็ น การไฟฟ้ า กรุ ง เทพ เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ท�ำหน้าที่ผลิตและจ�ำหน่ายกระแส
ไฟฟ้ า แก่ ป ระชาชนที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นบริ เวณตอนใต้ ข อง
คลองบางกอกน้อยและคลองบางล�ำภู
แห่งที่ ๒ กองไฟฟ้าหลวงสามเสน ก�ำเนิดขึน้ จาก
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ที่ทรงตระหนักถึงความส�ำคัญของพลังงานไฟฟ้าและ
สายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ ว่าต่อไปบ้านเมือง
จะเจริ ญ ขึ้ น ไปทางด้ า นเหนื อ ของพระนคร จึ ง ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังดุสิตเป็นที่

ประทับ โดยพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นท้องพระโรง
เพือ่ ให้ได้กำ� ลังไฟฟ้าราคาถูกและสะดวกในการเดินเครือ่ ง
สูบน�ำ้ ของการประปาด้วย ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยา
ยมราช (ปัน้ สุขมุ ) เสนาบดีกระทรวงนครบาลและผูบ้ งั คับ
บั ญ ชากรมสุ ข าภิ บ าลในขณะนั้ น ด� ำ เนิ น การสร้ า ง
โรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจ�ำหน่ายแก่ประชาชน
โดยให้มกี ารจัดการเช่นการค้าขายทัว่ ไป หรือรัฐวิสาหกิจ
ในปัจจุบัน เจ้าพระยายมราชจึงกู้เงินจากกระทรวงการ
คลัง จ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเสียดอกเบี้ยร้อยละ
๔ ต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงงานไฟฟ้า
และด�ำเนินงานผลิต จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและขอโอน
นายเอฟ บี ชอว์ นายช่างไฟฟ้าชาวอังกฤษ จากกรม
โยธาธิการมาเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ใช้วิธี
เรียกประกวดราคา และบริษทั อัลเกไมเน อิเลคตริซเิ ตทส์
เกเซ็ลชาฟท์ (Allgameine Elektricitats - Gesellschaft)
หรือที่รู้จักกันดีในปัจจุบันนี้ในนามบริษัท AEG จาก
ประเทศเยอรมนีเป็นผู้ประมูลได้และท�ำการก่อสร้าง
จนกระทัง่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ กองไฟฟ้าหลวง
สามเสน จึงได้เริม่ ทดลองเดินเครือ่ งจักรผลิตกระแสไฟฟ้า
เป็นครัง้ แรก และเริม่ จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชน
อย่างเป็นทางการราวต้นปี พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยมีเขตจ�ำหน่าย
อยู ่ บ ริ เ วณตอนเหนื อ ของคลองบางกอกน้ อ ยและ
คลองบางล�ำภู

ต่อมา เมือ่ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ รัฐบาล
ได้รวมกิจการการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง
สามเสน เป็นรัฐวิสาหกิจโดยใช้ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง
ซึง่ ถือว่าเป็น วันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง อย่างเป็น
ทางการ

ภารกิจ

(๑) พัฒนาสูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง โดยมีระบบการ
ด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(๒) บริ ห ารจั ด การตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี โดยค�ำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงองค์กร
การด�ำเนินการตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานที่ก�ำหนด
รวมทั้งการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่าง
บูรณาการ
(๓) ด�ำเนินธุรกิจไฟฟ้าให้มกี ารเติบโตอย่างมัน่ คง
โดยมีระบบจ�ำหน่ายที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้และปลอดภัย
พร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ
(๔) พั ฒ นาและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

159

ผู้ว่าการ
Holding Company

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายอ�ำนวยการ

รองผู้ว่าการ
ปฏิบัติการ

รองผู้ว่าการ
ธุรกิจ

รองผู้ว่าการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบสื่อสาร

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่ายการตลาด
และลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า

ฝ่ายควบคุม
ระบบไฟฟ้า

ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า

ฝ่ายวางแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายอุปกรณ์งานจ�ำหน่าย

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายบ�ำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้า

ฝ่ายการแพทย์

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า

ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ

ฝ่ายออกแบบ
และควบคุมงาน

ฝ่ายธุรกิจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการระบบสื่อสาร
และคอมพิวเตอร์

ฝ่ายจัดการยานพาหนะ
และเครื่องมือกล

ฝ่ายความปลอดภัย

ฝ่ายก่อสร้าง

ฝ่ายธุรกิจขนส่ง
และผลิตภัณฑ์

ฝ่ายระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

รองผู้ว่าการ
บริหารองค์กร

รองผู้ว่าการ
การเงิน

รองผู้ว่าการ
บริหารจัดการระบบจ�ำหน่าย

รองผู้ว่าการ
วิชาการและแผนงาน

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายนโยบาย แผน
และงบประมาณ

ฝ่ายฝึกอบรม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
และรักษาความปลอดภัย

ส่วนธุรกิจบริการ
และคุณภาพไฟฟ้า

รองผู้ว่าการ
บริการระบบจ�ำหน่าย
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ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

การไฟฟ้านครหลวง
เขตวัดเลียบ

การไฟฟ้านครหลวง
เขตธนบุรี

การไฟฟ้านครหลวง
เขตบางกะปิ

การไฟฟ้านครหลวง
เขตคลองเตย

การไฟฟ้านครหลวง
เขตราษฎร์บูรณะ

การไฟฟ้านครหลวง
เขตสมุทรปราการ

การไฟฟ้านครหลวง
เขตยานนาวา

การไฟฟ้านครหลวง
เขตบางขุนเทียน

การไฟฟ้านครหลวง
เขตบางพลี

การไฟฟ้านครหลวง
เขตสามเสน

การไฟฟ้านครหลวง
เขตนนทบุรี

การไฟฟ้านครหลวง
เขตมีนบุรี

การไฟฟ้านครหลวง
เขตบางเขน

การไฟฟ้านครหลวง
เขตบางใหญ่

การไฟฟ้านครหลวง
เขตลาดกระบัง

การไฟฟ้านครหลวง
เขตลาดพร้าว

การไฟฟ้านครหลวง
เขตบางบัวทอง

การไฟฟ้านครหลวง
เขตประเวศ

ส�ำนักงานวิเคราะห์
และตรวจสอบส่วนเขต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความเป็นมา

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคก่อตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค พุทธศักราช ๒๕๐๓
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๐๓ โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
ขณะนัน้ มาด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งด้วยทุนประเดิม จ�ำนวน ๘๗ ล้านบาทเศษ มีการไฟฟ้าอยูใ่ นความ
รับผิดชอบ ๒๐๐ แห่ง มีผู้ใช้ไฟจ�ำนวน ๑๓๗,๓๗๗ ราย และมีพนักงาน ๒,๑๑๙ คน ก�ำลังไฟฟ้าสูงสุด
๑๕,๐๐๐ กิโลวัตต์ ซึ่งผลิตด้วยเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้า ๒๖.๔ ล้านหน่วย (กิโลวัตต์ชวั่ โมง) ต่อปี มีประชาชนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้า
ประมาณ ๑ ล้านคน หรือร้อยละ ๕ ของประชาชนที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะนั้นประมาณ ๒๓ ล้านคน
ส�ำนักงานทีต่ งั้ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคแห่งแรกอยูบ่ ริเวณหมวดพัสดุ กองก่อสร้าง กรมโยธา
เทศบาล บนถนนพระรามที่ ๖ ริมคลองประปาสามเสน แบ่งเป็น ๖ กอง คือ กองอ�ำนวยการ กอง
แผนงาน กองบัญชี กองผลิต กองพัสดุและกองโรงงาน และในปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ ได้ย้ายมาตั้งเป็น
ส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนงามวงศ์วาน อ�ำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร
ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวง
มหาดไทย มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจ� ำหน่ายพลังไฟฟ้าแก่
ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตจ�ำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่
๗๔ จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ) คิดเป็นพื้นที่ประมาณ
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๕๑๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ ๙๙ ของพื้นที่
ทั่วประเทศ มีวิสัยทัศน์ในการท�ำงานคือ “การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นน�ำในระดับสากล ในธุรกิจ
พลังงาน ธุรกิจบริการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง”
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคส�ำนักงานใหญ่ตงั้ อยูเ่ ลขที่
๒๐๐ ถนนงามวงศ์ ว าน แขวงลาดยาว เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและแผนงาน
ให้ค�ำแนะน�ำตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้หน่วยงาน
การไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค โดยแบ่งการบริหารงานเป็น
๔ ภาค แต่ละภาคประกอบด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต

จ�ำนวน ๓ เขต รวมเป็น ๑๒ เขต ซึ่งเป็นผู้ควบคุมและ
ให้ค�ำแนะน�ำการด�ำเนินงานแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในสังกัด จ�ำนวนประมาณ ๙๐๒ แห่ง ตั้งแต่ระดับจังหวัด
อ� ำ เภอและต� ำ บลในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ๗๔ จั ง หวั ด
ทั่วประเทศ

การแบ่งส่วนงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งส่วนงานออกเป็น
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้

คณะกรรมการ กฟภ.

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักตรวจสอบภายใน
ฝายวางแผนและ
สนับสนุนการ
ตรวจสอบ

ฝายปฏิบัติการ
ตรวจสอบ
กระบวนการสนับสนุน

รองผูว าการวางแผน
และพัฒนาระบบไฟฟา

ผูชวยผูวาการ

ฝายปฏิบัติการ
ตรวจสอบ
กระบวนการหลัก

รองผูวาการปฏิบัติการ
เครือขาย (ป)
ผูเชียวชาญ ๑๒

ผูเชียวชาญ ๑๒

ผูเชียวชาญ ๑๑

ผูเชียวชาญ ๑๑

ฝายควบคุมระบบไฟฟา

ฝายวางแผนระบบไฟฟา
ฝายวิจัยและพัฒนาระบบ
ไฟฟา
ฝายมาตรฐานและความ
ปลอดภัย

ผูชวยผูว าการ (ป๑)
ฝายปฏิบัติการเครือขาย
๑-๓ (ภาคเหนือ)

ผูชวยผูว าการ (ป๒)

ฝายปฏิบัติการเครือขาย ๑-๓
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผูชวยผูว าการ (ป๓)
ฝายปฏิบัติการเครือขาย
๑-๓ (ภาคกลาง)
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ผูชวยผูว าการ (ป๔)
ฝายปฏิบัติการเครือขาย
๑-๓ (ภาคใต)

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

ผูวาการ

คณะกรรมการบริหารความเสียง
และควบคุมภายใน

รองผูว าการจําหนาย
และบริการ ภาค ๑

ผูเชียวชาญ ๑๒

รองผูว าการจําหนาย
และบริการ ภาค ๒

รองผูว าการจําหนาย
และบริการ ภาค ๓

ผูเชียวชาญ ๑๒

รองผูว าการจําหนาย
และบริการ ภาค ๔

ผูเชียวชาญ ๑๒

ผูเชียวชาญ ๑๒

ผูเชียวชาญ ๑๑

ผูเชียวชาญ ๑๑

ผูเชียวชาญ ๑๑

ผูเชียวชาญ ๑๑

ฝายวางแผนธุรกิจ

ฝายวางแผนธุรกิจ

ฝายวางแผนธุรกิจ

ฝายวางแผนธุรกิจ

ผูอํานวยการไฟฟา
เขต ๑-๓ (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ผูอํานวยการไฟฟา
เขต ๑-๓ (ภาคกลาง)

ผูอํานวยการไฟฟา
เขต ๑-๓ (ภาคใต)

ผูอํานวยการไฟฟา
เขต ๑-๓ (ภาคเหนือ)

ฝายบริการ

ฝายบริการ

ฝายอํานวยการ
ฝายอํานวยการ

ฝายบริการ

ฝายบริการ

ฝายอํานวยการ

ฝายอํานวยการ

คณะกรรมการ กฟภ.

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

ผูวาการ

รองผูวาการพัฒนา
องคกร
ผูชวยผูวาการ
ผูเชียวชาญ ๑๒
ผูเชียวชาญ ๑๑

รองผูวาการ
ธุรกิจกอสรางและ
บํารุงรักษา

รองผูวาการ
ธุรกิจวิศวกรรม

คณะกรรมการบริหารความเสียง
และควบคุมภายใน

รองผูวาการ
ธุรกิจสารสนเทศและ
สือสาร

ผูชวยผูวาการ
ผูชวยผูวาการ
ผูเชียวชาญ ๑๒

ผูเชียวชาญ ๑๑
ผูเชียวชาญ ๑๒

ผูเชียวชาญ ๑๑

ฝายพัฒนาธุรกิจ
ฝายนโยบาย
เศรษฐกิจพลังงาน

ฝายกอสราง
และบํารุงรักษา
สถานีไฟฟา

ฝายบริหารความ
เสียง

ฝายกอสราง
ระบบไฟฟา
ฝายบํารุงรักษา
ระบบผลิต

ผูชวยผูวาการ
ผูเชียวชาญ ๑๒
ผูเชียวชาญ ๑๑

ฝายออกแบบ
สถานีไฟฟา
และสายสง

ฝายพัฒนาธุรกิจ
สารสนเทศและ
สือสาร

ฝายออกแบบ
งานโยธา
ฝายบริการ
วิศวกรรมและ
ทดสอบ

รองผูวาการ
อํานวยการ

รองผูวาการบัญชี
และการเงิน

ผูชวยผูวาการ

ผูชวยผูวาการ

ผูเชียวชาญ ๑๑
ผูเชียวชาญ ๑๒

ยวชาญ๑๒
๑๑
ผูเชี เยชีวชาญ

ฝายจัดหา

ฝายงบประมาณ

ฝายพัสดุ

ฝายบัญชี

ฝายธุรการ

ฝายการเงิน

ฝายสารสนเทศ
ฝายสือสารและ
โทรคมนาคม
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คณะกรรมการ กฟภ.

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

ผูวาการ

คณะกรรมการบริหารความเสียง
และควบคุมภายใน

รองผูวาการ (วก)
ประจําสํานักผูวาการ

สํานักกฎหมาย
ผูเชียวชาญ ๑๒

รองผูวาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย

ผูเชียวชาญ ๑๑

รองผูวาการ
สังคมและสิงแวดลอม

ฝายสวัสดิการ

รองผูวาการ
บริหารโครงการ
ผูชวยผูวาการ

ผูชวยผูวาการ

ฝาย
ประชาสัมพันธ

ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายพัฒนาบุคลากร

ฝายสังคมและ
สิงแวดลอม

ผูเชียวชาญ ๑๒
ผูเชียวชาญ ๑๑
ฝายจัดการโครงการสถานีไฟฟา
(ภาคเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)

ฝายจัดการโครงการสถานีไฟฟา
(ภาคกลาง)
ฝายจัดการโครงการ
ระบบจําหนาย
ฝายจัดการโครงการพิเศษ
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รองผูวาการ (วก)
ประจําสํานักผูวาการ

สํานักผูวาการ

ผูชวยผูวาการ
ผูเชียวชาญ ๑๒

รองผูวาการ (วก)
ประจําสํานักผูวาการ

วัตถุประสงค์ ในการด�ำเนินงานของการไฟฟ้าส่วน พฤติกรรม ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้
ภูมิภาค มี ๓ ประการ คือ
(๑) ปรับปรุง จัดหาและบริการพลังงานไฟฟ้า
ให้ แ ก่ ป ระชาชน ธุร กิจและอุตสาหกรรมอย่างทั่ วถึ ง
มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความมั่นคง เพียงพอและ
รวดเร็วทันแก่ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(๒) พั ฒนากิจการด้านต่างๆ เพื่อเพิ่ม รายได้
ลดรายจ่ายในการด�ำเนินการ เพื่อเลี้ยงตนเองได้ มีก�ำไร
พอสมควร ตลอดจนมีเงินทุนเพียงพอแก่การขยายงาน
(๓) พัฒนาการบริหารงานองค์การ การบริหาร
งานบุคคลและการจัดทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

แผนงานในอนาคต

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าควางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ไว้
๓ ด้าน ดังนี้
๑. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคคือองค์กรทีม่ สี มรรถนะ
สูงและใช้สินทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาสินทรัพย์ขององค์กร
ได้แก่ ทุนทรัพย์ ทุนทางปัญญา และทุนทางนวัตกรรม
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้
อย่างเหมาะสม เพื่อท�ำให้เกิดประสิทธิภาพในเชิงต้นทุน
ที่ดีขึ้น
๒. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคคือองค์กรทีม่ ลี กู ค้าเป็น
ศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างความได้
เปรียบเชิงการแข่งขันได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดย
มุง่ เน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนา
ขีดความสามารถในการวิเคราะห์และท�ำความเข้าใจกับ

บริ ก าร การเป็ น องค์ ก รที่ ส ่ ง มอบคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ที่ ไ ม่ ไ ด้ มุ ่ ง เน้ น เฉพาะการแข่ ง ขั น
ด้านราคา แต่จะเน้นการสร้างความภักดีของผู้ใช้บริการ
โดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้า
และองค์กร เพือ่ การสร้างภาพลักษณ์องค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
๓. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคคือองค์กรทีเ่ ติบโตอย่าง
เกื้อกูล เป็นองค์กรที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนและ
สร้างรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
สร้างรายได้ในภาพรวม และเป็นการใช้ทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างประโยชน์จากการ
Synergy ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและ
ความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และวางบทบาท
เชิ ง รุ ก ของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคให้ มี ส ่ ว นร่ ว มใน
การก� ำ หนดทิ ศ ทางและพั ฒ นากิ จ การด้ า นพลั ง งาน
ของประเทศอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถรองรับ
ความท้าทายใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
จากความมุง่ มัน่ พัฒนาองค์กรให้มคี วามเป็นเลิศ
ในทุกด้าน ส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคพร้อมก้าวสูก่ าร
พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (PEA Smart Grids)
ที่ ส ามารถเชื่ อ มระบบผลิ ต ไฟฟ้ า จากแหล่ ง พลั ง งาน
ทางเลือกที่สะอาดมาผลิตกระแสไฟฟ้าหรือใช้ในระบบ
คมนาคม แทนการใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติจากฟอสซิล
(ถ่านหิน ก๊าซ น�้ำมัน) เพื่อควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสู่บรรยากาศของโลก ท�ำให้เกิดปัญหาที่มี
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น
ซึ่ ง เป้ า หมายที่ ท ้ า ทายประการหนึ่ ง ของการไฟฟ้ า
ส่ ว นภู มิ ภ าคคื อ การพั ฒ นาโครงข่ า ยไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ
ซึ่งเป็นการผนวกรวมเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าแบบดั้งเดิม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเข้าด้วยกัน ทั้งนี้
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การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นโอกาสทีส่ ำ� คัญของ
การไฟฟ้ า ส่ วนภูมิภาคในการพัฒนาระบบไฟฟ้ า ให้ มี
คุณภาพมาตรฐานและการบริการในระดับสากล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�ำหนดทิศทางในการ
พัฒนาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคส�ำหรับการ
ก้าวสู่ทศวรรษหน้าด้วยการพัฒนาโครงการเพื่อรองรับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในอนาคต ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV)
ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Automatic Meter Reading
& Advanced Metering Infrastructure) ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ (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))
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ด้านความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเป้าหมายในการสนับสนุนและ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คมและ
สิง่ แวดล้อมเป็นส�ำคัญ โดยการปรับปรุงความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมของเมืองและชุมชนให้ดีขึ้น และให้ความ
ปลอดภั ย แก่ ชุ ม ชน โดยสร้ า งศู น ย์ เรี ย นรู ้ ใ ห้ ค รบทั้ ง
๔ ภาค เพื่อให้ความรู้ด้านระบบไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วประเทศ
นอกจากนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับปรุง
สถานทีท่ ำ� งานให้ได้มาตรฐานพร้อมทัง้ อุปกรณ์เครือ่ งมือ
ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย
และเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
สร้างความสะดวกสบายส�ำหรับลูกค้า มุ่งไปสู่การเป็น
องค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer - Centric
Organization) โดยเน้นการสร้างและบริหารความ
สั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการและ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

การประปาส่วนภูมิภาค
ความเป็นมา

ตลอดระยะเวลากว่า ๓๓ ปีที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ด�ำเนินกิจการประปาทั้งด้าน
การผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนทั้ง ๗๔ จังหวัดทั่วทุก
ภูมิภาค (ยกเว้นพื้นที่ของการประปานครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ)
ภายใต้หลักจริยธรรมเพือ่ ประชาชน โดยยึดมัน่ อยูบ่ นหลัก “ธรรมาภิบาล” ควบคูก่ บั “การใส่ใจสังคม
และดูแลสิง่ แวดล้อม หรือ Corporate Social Responsibility : CSR” โดยมีเป้าหมายเพือ่ สร้างความ
มั่นคงให้แก่กิจการประปาเพื่อปวงชน อีกทั้ง กปภ. ยังมุ่งมั่นสร้างความผาสุกให้แก่คนในสังคมและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่ง กปภ. ได้ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมมา
โดยตลอด

ประวัติการก่อตั้ง

“การประปาส่วนภูมิภาค” เรียกโดยย่อว่า “กปภ.” เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ที่ตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับปรุงและขยายกิจการประปาในส่วน
ภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น โดยการโอนกิจการของ ๒ หน่วยงานหลัก ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาน�้ำ
สะอาดในรูปแบบของน�้ำประปาส�ำหรับประชาชนใช้อุปโภคและบริโภค คือ
๑. กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการด�ำเนินการ
ก่อสร้างระบบประปาและดูแลการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาในเขตเมืองหรือในชุมชนที่มีจ�ำนวน
ประชากรตั้งแต่ ๕,๐๐๐ คนขึ้นไป ซึ่งมีการประปาในความดูแลรับผิดชอบ ๑๘๕ แห่ง
๒. กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าทีด่ ำ� เนินการและรับผิดชอบ
การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หรือการประปาขนาดเล็กในชุมชน ที่มีจ�ำนวนประชากรไม่เกิน
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๕,๐๐๐ คน โดยร่วมกับท้องถิ่น และเมื่อก่อสร้างระบบ
ประปาแล้วเสร็จ ก็มอบให้แก่ท้องถิ่นซึ่งได้แก่สุขาภิบาล
หรือหมู่บ้าน เป็นผู้ดูแลบ�ำรุงรักษาต่อไป ซึ่งมีอยู่จ�ำนวน
๕๕๐ แห่ง
เมื่อรวมสองหน่วยงานนี้เข้าด้วยกันแล้ว ได้ตรา
ขึ้ น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประปาส่ ว นภู มิ ภ าค
ให้ก�ำเนิดแก่หน่วยงานใหม่ เรียกว่า การประปาส่วน
ภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย เพือ่ ให้มีหน้าที่ด�ำเนิน
การเกี่ยวกับการผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�้ำประปาใน
ส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

กว่าจะมาเป็น กปภ.

ความคิดริเริ่มที่จะก่อตั้งการประปาส่วนภูมิภาค
เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ เกิ ด จากกลุ ่ ม ข้ า ราชการและลู ก จ้ า ง
ของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ โดยได้พิจารณา
เห็นว่าความต้องการน�้ำสะอาดส�ำหรับใช้อุปโภคและ
บริโภค ขยายตัวเพิ่มความต้องการมากขึ้น แต่การด�ำเนินงาน
มีขอ้ จ�ำกัดในด้านระบบราชการ ท�ำให้การบริการประปา
ไม่คล่องตัว และไม่สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
น่าจะได้จดั อยูใ่ นรูปรัฐวิสาหกิจดังเช่นสาธารณูปโภคอืน่ ๆ
กลุ่มผู้คิดริเริ่ม ได้เสนอเรื่องต่อรัฐบาล ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช เมือ่ เดือนตุลาคม ๒๕๑๘ และได้ตดิ ตาม
เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด จนมาถึงรัฐบาลสมัย ม.ร.ว.เสนีย์
ปราโมช และรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ทุกรัฐบาล
ได้ให้ความเห็นชอบที่จะให้จัดการบริหารประปาในรูป
รัฐวิสาหกิจ แต่ยังไม่ทันได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จก็เปลี่ยน
รัฐบาลเสียก่อน
ในสมัยรัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ได้สง่ เรือ่ งให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาถึง
วิธีการจัดรูปบริหารประปาในส่วนภูมิภาค และคณะ
รัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ให้จัดตั้ง
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องค์การบริหารประปาในรูปรัฐวิสาหกิจตามข้อเสนอของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รั ฐ บาลได้ ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มการจั ด ตั้ ง
การประปาส่วนภูมิภาคขึ้น โดยมี นายจ�ำรูญ ปิยัมปุตระ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธาน
ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ตั้ ง และตราเป็ น พ.ร.บ.การประปา
ส่วนภูมภิ าค พ.ศ. ๒๕๒๒ เมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒
และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ซึ่ง
เป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
โดยโอนกิจการประปาตลอดจนข้าราชการและลูกจ้าง
ของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ และข้าราชการ
และลูกจ้างของกองประปาชนบท กรมอนามัย มาเป็น
ลูกจ้างและพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค และ
ถื อ เอาวั นที่ ๒๘ กุ ม ภาพั นธ์ ของทุ ก ปี เ ป็ นวั น ก่ อ ตั้ ง
การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งในปี ๒๕๕๕ การประปา
ส่วนภูมิภาคได้ด�ำเนินกิจการด้านการผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ ำ ประปาเพื่ อ บริ ก ารประชาชนในส่ ว นภู มิ ภ าค ๗๔
จังหวัดทั่วประเทศ มาเป็นเวลา ๓๓ ปีแล้ว

เครือข่ายบริการน�้ำประปาทั่วไทย

การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการประกอบ และส่งเสริมธุรกิจการ
ประปา ดังนี้
๑. ส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่ง
น�้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา
๒. ผลิ ต จั ด ส่ ง และจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ ประปาทั่ ว
ประเทศ นอกเหนื อ จากเขตท้ อ งที่ ก รุ ง เทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ
๓. ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับ
ธุรกิจการประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการ
สาธารณูปโภค โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ และสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเป็นส�ำคัญ

ภารกิจหลักของการประปาส่วนภูมภิ าค คือ การ
ผลิ ต จั ด ส่ ง จ� ำ หน่ า ย และให้ บ ริ ก ารน�้ ำ สะอาดแก่
ประชาชนในส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึงและเพียงพอในทุก
ครัวเรือนทั่วประเทศ โดยมีปณิธานและความปรารถนา
อันแรงกล้าทีจ่ ะให้ประชาชนทัว่ ทุกภูมภิ าคได้มนี ำ�้ ประปา
ที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานไว้ใช้อย่างเพียงพอและ
ทัดเทียมกัน ปัจจุบันได้แบ่งสายการปฏิบัติงานออกเป็น
๕ ภาค รับผิดชอบทั้งหมด ๑๐ เขต มีการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาในสังกัดทั่วประเทศ ๒๓๑ สาขา ในพื้นที่
๗๔ จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ ยกเว้ น กรุ ง เทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
เลขที่ ๗๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร

พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบในภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ ประเทศมีดงั นี้

๑. สายการบั ง คั บ บั ญ ชาของรองผู ้ ว ่ า การ
(ปฏิบัติการ ๑) มีการประปาส่วนภูมิภาคเขต ในความ
รับผิดชอบ ดังนี้
		
๑.๑ การประปาส่วนภูมภิ าคเขต ๙ เชียงใหม่
			 - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจ�ำนวน ๒๗ สาขา ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน ล�ำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย
		
๑.๒ การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคเขต ๑๐
นครสวรรค์
			 - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจ�ำนวน ๒๖ สาขา ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ชัยนาท อุทัยธานี ก�ำแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์
พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์
๒. สายการบั ง คั บ บั ญ ชาของรองผู ้ ว ่ า การ
(ปฏิบัติการ ๒) มีการประปาส่วนภูมิภาคเขต ในความ
รับผิดชอบ ดังนี้
		 ๒.๑ การประปาส่วนภูมภิ าคเขต ๖ ขอนแก่น

			 - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค
สาขารวมทั้งสิ้น ๒๒ สาขา ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด
		 ๒.๒ การประปาส่วนภูมภิ าคเขต ๗ อุดรธานี
			 - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค
สาขารวมทั้งสิ้น ๒๐ สาขา ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
หนองบัวล�ำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม
๓. สายการบั ง คั บ บั ญ ชาของรองผู ้ ว ่ า การ
(ปฏิบัติการ ๓) มีการประปาส่วนภูมิภาคเขต ในความ
รับผิดชอบ ดังนี้
		 ๓.๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ชลบุรี
			 - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค
สาขารวมทั้งสิ้น ๒๒ สาขา ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี
		 ๓.๒ การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคเขต ๘
อุบลราชธานี
			 - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค
สาขารวมทัง้ สิน้ ๒๐ สาขา ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี
อ�ำนาจเจริญ ยโสธร บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร
๔. สายการบั ง คั บ บั ญ ชาของรองผู ้ ว ่ า การ
(ปฏิบัติการ 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
สมุ ท รสงคราม สมุ ท รสาคร นครปฐม สุ พ รรณบุ รี
กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
๕. สายการบังคับบัญชาของรองผูว้ า่ การ (ปฏิบตั -ิ
การ ๕) มีการประปาส่วนภูมิภาคเขต ในความรับผิดชอบ
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ทั้งสิ้น ๒๔ สาขา ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต ก
นครศรีธรรมราช

๕.๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ สงขลา – รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาคสาขารวมทั้งสิ้น
สาขา ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ดังนี้
		 ๕.๑ การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคเขต ๔
สุราษฎร์ธานี
			 - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค
สาขารวมทัง้ สิน้ ๒๔ สาขา ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานี
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ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช
		 ๕.๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ สงขลา
			 - รับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค
สาขารวมทั้งสิ้น ๒๐ สาขา ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

การประปานครหลวง
ความเป็นมา

กิจการประปาเริ่มก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเมื่อวันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศพระบรมราชโองการ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศุขาภิบาลจัดการทีจ่ ะน�ำน�ำ้ มาใช้ในพระนครตามแบบอย่างทีส่ มควร
แก่ภูมิประเทศซึ่งงานที่จะต้องด�ำเนินการ คือ ให้จัดท�ำพื้นที่รับน�้ำดิบที่คลองเชียงราก แขวงเมือง
ปทุมธานี อันเป็นที่พ้นเขตน�้ำเค็มขึ้นถึงทุกฤดู ให้ขุดคลองแยกจากที่จุดรับน�้ำดิบนั้นเป็นทางน�้ำลงมาถึง
คลองสามเสนฝั่งเหนือ ตามแนวทางรถไฟ ตั้งโรงสูบขึ้น ณ ที่ต�ำบลนั้น สูบน�้ำขึ้นยังที่เกรอะกรองตาม
วิธีให้น�้ำสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งซึ่งจะเป็นเชื้อโรคแล้วจ�ำหน่ายน�้ำไปในที่ต่างๆ ตามควรแก่ท้องที่
ของเขตพระนคร
จากนั้นก็มีการพัฒนาระบบประปาเรื่อยมา และในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๕๗ พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเปิดกิจการอย่างเป็นทางการโดยมีชอื่ เรียกในครัง้ นัน้ ว่า การประปา
กรุงเทพฯ มีกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลเป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินงาน กิจการประปาได้ก้าวหน้า
ขึ้นเป็นล�ำดับ จากที่เคยจ�ำหน่ายเฉพาะในเขตพระนคร ได้ขยายการจ�ำหน่ายไปยังฝั่งธนบุรี โดยวาง
ท่อตามแนวสะพานพุทธยอดฟ้าไปยังถนนประชาธิปกและถนนสมเด็จเจ้าพระยา ต่อมาระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ สะพานพุทธยอดฟ้าถูกระเบิดท�ำลาย เป็นเหตุให้ท่อประปาที่วางไว้เกิดช�ำรุดเสียหายไปด้วย
ท�ำให้การจ่ายน�้ำย่านฝั่งธนต้องหยุดชะงัก เทศบาลนครธนบุรีจึงได้เริ่มกิจการประปาของตนเอง
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลให้บริการน�้ำ
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลงเมื่อปี ๒๔๘๙ โรงงานผลิตน�้ำสามเสนเป็นโรงกรองน�้ำ
แห่งเดียวในขณะนั้น ผลิตน�้ำได้น้อย ไม่เพียงแต่การบริการน�้ำประปาที่เกิดสภาพน�้ำไหลอ่อน และ
ไม่ไหลเป็นบริเวณกว้าง ไฟฟ้าก็เช่นกันมีสภาพดับๆ เปิดๆ รัฐบาลจึงตัง้ คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง
กิจการไฟฟ้า และประปาขึ้น โดยมีหลวงบุรกรรมโกวิท อธิบดีกรมโยธาสมัยนั้นเป็นประธาน และ
เพื่อแก้ปัญหาน�้ำไฟไม่พอใช้ จึงได้มีนโยบายให้ระงับการขอติดตั้งไฟฟ้าและประปาเป็นการชั่วคราว
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จนกว่าจะมีการปรับปรุงกิจการทั้ง ๒ ชนิดนี้ให้เพียงพอ
ต่ อ มาจึ ง รวมและโอนกิ จ การประปาไฟฟ้ า ให้ เ ป็ น
รัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตกิ ารประปา
นครหลวง ให้ โ อนกิ จ การประปากรุ ง เทพ กรมโยธา
เทศบาล การประปานนทบุรี การประปาเทศบาลนคร
ธนบุรี และประปาเทศบาลสมุทรปราการ รวมเป็นกิจการ
เดียวกัน เรียกว่า การประปานครหลวง (กปน.) ตั้งแต่วันที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งมีภารกิจหลัก ดังนี้
- ส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่ง
น�้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา
- ผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�้ำประปาในเขตท้องที่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ
- ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ หรื อ เป็ น
ประโยชน์แก่การประปา
นอกจากนั้น ยังต้องตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนงานของกระทรวงมหาดไทยฉบับต่างๆ
อีกด้วย
การด�ำเนินกิจการของ กปน. ในยุคบุกเบิกนั้น
เป็นเรื่องที่ท้าทาย และต้องพัฒนาอย่างมาก จึงจ�ำเป็น
ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการด�ำเนินงานมา
เป็นที่ปรึกษาฯ และร่วมวางแผน ดังนั้น ในปี ๒๕๑๓

กปน. จึงได้ว่าจ้างบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษา แคมป์เดรส
เซอร์ แอนด์ แมคกี จากสหรัฐอเมริกา จัดท�ำโครงการ
ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักระยะยาว ๓๐ ปี (Master
Plan) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยแบ่งการด�ำเนินงานออก
เป็นช่วงๆ ช่วงละ ๕ ปี เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตและขยาย
ระบบส่งน�้ำให้ไปถึงประชาชนให้มากขึ้น และปรับปรุง
แผนการด�ำเนินงานตามสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ให้เหมาะสม และมีการลงทุนขนาดใหญ่เรื่อยมา โดย
กิจการประปาสามารถพัฒนาและด�ำเนินงานก้าวหน้าไป
ตามโครงการแผนหลักอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ตงั้ แต่ปี ๒๕๒๙
เป็ น ต้ น มา ผลประกอบการเริ่ ม มี ก� ำ ไร และได้ ย ้ า ย
ส�ำนักงานใหญ่จากส�ำนักงานแม้นศรีมาอยู่ที่ส�ำนักงาน
ใหญ่บางเขนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓

การด�ำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อขยายการให้บริการ
น�้ำประปาแก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติ
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครัง้ ที่ ๑ (๒๕๑๗ - ๒๕๒๒) ก่อสร้างโรงงานผลิตน�ำ้ บางเขน
ขนาดก�ำลังการผลิตวันละ ๘๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. และก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้ำ ลุมพินี และ ท่าพระ พร้อมอุโมงค์
ส่งน�้ำความยาวรวม ๒๕ กม.
โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา (๒๕๒๑ - ๒๕๒๕) งานปรับปรุงระบบท่อประปาที่รับโอนมาจาก
กิจการประปาของเขตต่างๆ ใน กทม.
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครัง้ ที่ ๒ (๒๕๒๓ - ๒๕๒๙) ขยายก�ำลังการผลิตน�ำ้ ทีโ่ รงงาน
ผลิตน�้ำบางเขน ๘๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน และก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้ำ บางเขน คลองเตย พหลโยธิน และ
ราษฎร์บูรณะ พร้อมอุโมงค์ส่งน�้ำความยาวรวม ๗๕ กม.
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โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครัง้ ที่ ๓ (๒๕๒๘ - ๒๕๓๒) ขยายก�ำลังการผลิตน�ำ้ ทีโ่ รงงาน
ผลิตน�้ำบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน และที่โรงงานผลิตน�้ำสามเสนอีก ๑๔๒,๐๐๐ ลบ.ม. ต่อวัน และก่อสร้าง
สถานีสูบจ่ายน�้ำ ลาดพร้าว และส�ำโรง พร้อมอุโมงค์ส่งน�้ำความยาวรวม ๓๓ กม.
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครัง้ ที่ ๔ (๒๕๓๔ - ๒๕๔๓) ขยายก�ำลังการผลิตน�ำ้ ทีโ่ รงงาน
ผลิตน�้ำบางเขนวันละ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. และก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้ำลาดกระบัง
โครงการปรับปรุงอุโมงค์ส่งน�้ำ (๒๕๓๕ - ๒๕๓๖) ซ่อมแซมอุโมงค์ส่งน�้ำจากโรงงานผลิตน�้ำบางเขน
ถึงบ่อพักประตูน�้ำพหลโยธิน
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๕ (๒๕๓๕ - ๒๕๔๕) ก่อสร้างโรงงานผลิตน�้ำ
มหาสวัสดิ์ก�ำลังการผลิตวันละ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปา
โครงการคลองประปาฝั่งตะวันตก (๒๕๓๖ - ๒๕๔๕) ก่อสร้างคลองประปาแห่งใหม่จากเขื่อนแม่กลอง
ถึงโรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์ ความสามารถในการส่งน�้ำ ๔๕ ลบ.ม.ต่อวินาที ความยาวประมาณ ๑๐๗ กม. และ
ก่อสร้างสถานีสูบน�้ำดิบท่าจีน
โครงการพัฒนาโครงข่ายเส้นท่อประปา (๒๕๓๗ - ๒๕๔๗) พัฒนาระบบเส้นท่อประปาและระบบ
สูบจ่ายน�้ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการจ่ายน�้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน�้ำที่ผลิตเพิ่มขึ้น
ตามโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๔ และ ๕
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครัง้ ที่ ๖ (๒๕๓๘ - ๒๕๕๐) ขยายก�ำลังการผลิตน�้ำทีโ่ รงงาน
ผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์อีกวันละ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปา
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗ (๒๕๔๒ - ๒๕๕๗) ขยายก�ำลังการผลิตที่โรงงาน
ผลิตน�้ำบางเขนและมหาสวัสดิ์อีกแห่งละ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้ำบางพลี และมีนบุรี
พร้อมก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้ำ พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปา
โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน�้ำสูญเสีย (๒๕๔๕ - ๒๕๕๗) งานก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อ
ประธาน งานติดตั้งประตูน�้ำลดแรงดัน งานติดตั้งระบบควบคุมการสูบจ่ายน�้ำอัตโนมัติ (SCADA) และงานติดตั้ง
ระบบเฝ้าระวังตรวจสอบน�้ำสูญเสีย
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗/๑ (๒๕๔๙ - ๒๕๕๕) ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้ำเชื่อม
ต่อกับอุโมงค์ส่งน�้ำเส้นที่ ๓ จากถนนนวมินทร์ ถึงบ่อพักประตูน�้ำทับช้าง พร้อมจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบส่งน�้ำ
ที่สถานีสูบจ่ายน�้ำบางเขน พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปา
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘ (๒๕๕๑ - ๒๕๕๖) ขยายก�ำลังการผลิตที่โรงงาน
ผลิตน�้ำบางเขนและมหาสวัสดิ์อีกแห่งละ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน ก่อสร้างถังเก็บน�้ำใสเพิ่มที่สถานีสูบจ่ายน�้ำ
ราษฎร์บูรณะ และเพชรเกษม จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน�้ำดิบ สูบส่งน�้ำและสูบจ่ายน�้ำ พร้อมงานก่อสร้างวาง
ท่อประปา
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จากการด� ำ เนิ น งานที่ ไ ด้ ก ล่ า วมานั้ น กปน.
บริหารกิจการโดยใช้แผนวิสาหกิจ ซึง่ เป็นแผนระยะปานกลาง
เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน และก�ำหนดเป็นแผนงาน
หรือโครงการเป็นแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี (Action Plan)
จนกระทั่ ง ในปี ง บประมาณ ๒๕๔๘ ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ
ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวงใช้แทนแผน
วิสาหกิจ ซึ่งมีการพิจารณามุมมองให้ครอบคลุมทุกด้าน
ตามหลักการของ Balance Scorecard (BSC) และมี
แผนแม่บท (Master Plan) เป็นกรอบในการด�ำเนินกิจการ
ระยะยาวใช้ในการก�ำหนดทิศทางการวางแผนการลงทุน
งานโครงการขนาดใหญ่เพื่อวางระบบประปาและขยาย
ก�ำลังการผลิตน�้ำประปาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน
ปัจจุบนั กปน. บริหารงานโดยใช้ยทุ ธศาสตร์การ
บริหารงานการประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) ซึง่ แผนงานโครงการต่างๆ สอดคล้องและรองรับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ โดย
ในยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีกรอบความคิดที่มุ่งเน้นในด้าน
“องค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น Best-in-class” ของ
รัฐวิสาหกิจในประเทศ และเป็นกิจการประปาชั้นน�ำใน
ระดับแนวหน้าของอาเซียน และได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ และค่านิยม ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านการบริหารจัดการที่ดี
ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ในระดั บ แนวหน้ า สุ ด
ของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา”
พันธกิจ
“ให้บริการงานประปา อย่างมัน่ คง ทัว่ ถึง สะอาด
และเพี ย งพอ ด้ ว ยมาตรฐานคุ ณ ภาพ และบุ ค ลากร
มืออาชีพ เพือ่ สร้างความพึงพอใจ และความเชือ่ มัน่ ให้แก่
ผู้ใช้บริการ”
ค่านิยม
“มุง่ มัน่ พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมัน่
ในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ”
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ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง
ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๖ ด้าน จ�ำแนก
เป็นมุมมองตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC)
และแนวทางบริหารจัดการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
(EVM) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ดา้ นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder
Strategic)
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย หรื อ
Stakeholder ซึ่งค�ำว่า “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ในที่นี้ จะ
หมายรวมถึงทุก ภาคส่วนทั้ง ที่เ ป็นบุคคล หน่ ว ยงาน
ภาครัฐ และองค์กรธุรกิจ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
การประปานครหลวง มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล
ยุทธศาสตร์ดา้ นการเงิน (Financial Strategic)
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP : Economic
Profit) โดยสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ดา้ นลูกค้า (Customer Strategic)
ให้บริการน�ำ้ ประปาทีส่ ะอาด อย่างทัว่ ถึง เพียงพอ
สร้างความน่าเชือ่ ถือ และได้รบั การยอมรับในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ดา้ นกระบวนการภายใน (Internal
Process Strategic)
ผลิ ต และส่ ง น�้ ำ ด้ ว ยมาตรฐานสู ง อย่ า งมั่ น คง
เพียงพอ และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นลูกค้า การตลาด และ
การบริการทีเ่ ป็นเลิศ ด้วยการบริหารจัดการกระบวนการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
(Learning and Growth Strategic)
ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถองค์กร
ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล (Corporate
Governance Strategic)

ยกระดับการบริหารจัดการทีด่ ี ด้วยหลักธรรมาภิ บ าล ๖ ประการ ประกอบด้ ว ย การมี ส ่ ว นร่ ว ม
(Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ความ
โปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน (Accountability) ต่อต้านการคอร์รัปชัน
(Anti – Corruption) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(Efficiency & Effectiveness) เป็นฐานบริหารจัดการ
ทั้งองค์กร สอดแทรกสู่ทุกกระบวนงาน
สถานภาพปัจจุบัน
ð มีโรงงานผลิตน�ำ้ รวม ๔ แห่ง คือ โรงงานผลิต
น�ำ้ บางเขน โรงงานผลิตน�ำ้ มหาสวัสดิ์ โรงงานผลิตน�ำ้ สามเสน
และโรงงานผลิตน�ำ้ ธนบุรี ผลิตน�ำ้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานองค์การอนามัยโลก รวมสูงสุดวันละประมาณ
๕ ล้าน ๕ แสน ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยใช้นำ�้ ดิบจาก
แหล่งน�ำ้ ๒ แหล่ง คือ
๑. ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล
น�ำน�้ำดิบมาจากลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา โดยมีจุดรับน�้ำดิบที่
สถานีสูบน�้ำดิบส�ำแล จ.ปทุมธานี ผ่านคลองประปาฝั่ง
ตะวันออก ระยะทางประมาณ ๓๑ กิโลเมตร เพื่อส่งไป
โรงงานผลิต น�้ ำ บางเขน โรงงานผลิ ต น�้ ำ สามเสนและ
โรงงานผลิตน�้ำธนบุรี
๒. ฝั ่ ง ตะวั น ตก ใช้ แ หล่ ง น�้ ำ ดิ บ จากแม่ น�้ ำ
แม่กลอง ผ่านคลองประปาฝั่งตะวันตก ซึง่ มีระยะทาง
ประมาณ ๑๐๗ กิโลเมตร ขุดเชื่อมจากเขื่อนแม่กลอง
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มาถึงโรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์
โดยมีจุดรับน�้ำดิบที่สถานีสูบน�้ำดิบบางเลน จ.นครปฐม
ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารติดตัง้ ระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบ
สภาพน�้ำดิบ ณ จุดรับน�้ำดิบทั้งที่สถานีสูบน�้ำดิบส�ำแล
และบางเลนโดยการติดตัง้ กล้อง Web Cam เพือ่ จับภาพ
ปลาไวพิษที่เลี้ยงไว้ในที่ตู้ปลา และท�ำการบันทึกภาพส่ง
สัญญาณภาพแบบ Real time ผ่านระบบเครือข่ายของ
การประปานครหลวง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำ
ข้อมูลไปใช้งานในการบริหารคุณภาพน�้ำดิบเพือ่ การผลิต
น�้ำประปา โดยน�ำ้ ดิบจะเข้าสูก่ ระบวนการผลิตทีโ่ รงงาน

ผลิตน�้ำ ซึ่งน�้ำประปาที่ออกจากโรงงานผลิตน�้ำได้ผ่าน
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบ
คุณภาพน�ำ้ ทุกขัน้ ตอน ได้คณ
ุ ภาพเป็นไปตามมาตรฐานน�ำ้ ดืม่
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยปริมาณน�ำ้ จากโรงงาน
ผลิตน�ำ้ ส่วนหนึง่ จะถูกสูบเข้าสูร่ ะบบจ่ายน�ำ้ โดยตรง ปริมาณ
น�ำ้ ส่วนใหญ่จะถูกส่งผ่านอุโมงค์ ท่อส่งน�ำ้ ไปยังจุดจ่ายน�ำ้ และ
สถานีสบู จ่ายน�ำ้ ตัง้ กระจายทัว่ พืน้ ทีบ่ ริการรวม ๑๗ แห่ง
มีหน้าที่บริหารการสูบจ่ายน�้ำให้ได้ปริมาณ และแรงดัน
ทีเ่ หมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยค�ำนึงถึงความต้องการ
ใช้นำ�้ แต่ละพืน้ ทีเ่ ป็นหลัก น�ำ้ ทีอ่ อกจากสถานีสบู จ่ายน�ำ้ จะ
ถูกล�ำเลียงผ่านท่อขนาดใหญ่หรือท่อประธาน รองลงมาคือ
ท่อจ่ายน�ำ้ แล้วเข้าสูท่ อ่ บริการจ่ายน�ำ้ ให้กบั ประชาชนด้วย
ความยาวท่อรวมประมาณ ๓๕,๕๐๐ กิโลเมตร
ð มีสำ� นักงานประปาสาขา รวม ๑๖ แห่ง และ
๑ กองประปาสุวรรณภูมิ เพือ่ ให้บริการและอ�ำนวยความ
สะดวกแก่ผใู้ ช้นำ�้ มากกว่า ๒ ล้านราย หรือคิดเป็นจ�ำนวน
ประชากรที่ได้รับบริการกว่า ๑๐ ล้านคน จากพื้นที่
รับผิดชอบทั้งหมด ๓,๑๙๕ ตาราง ซึ่งคิดเป็นประชากร
ที่ได้รับบริการน�ำ้ ประปาแล้ว ๙๙.๗%
การพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน
หากย้อนกลับไปดูงานให้บริการของการประปา
นครหลวงในอดีต แล้วเปรียบเทียบกับการให้บริการใน
ปัจจุบนั จะพบว่ามีการพัฒนาด้านการให้บริการแก่ผใู้ ช้นำ�้
ก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยผู้ใช้บริการต่างได้รับความ
พึงพอใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการประปานครหลวงได้พัฒนางาน
ให้บริการดังนี้
การแบ่ ง พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในระยะเริ่ ม แรกการ
ประปานครหลวงได้แบ่งพื้นที่ให้บริการออกเป็นเขต
บริการ และปรับเปลี่ยนเป็นส�ำนักงานประปาสาขาโดย
ในปี ๒๕๒๒ มีการแบ่งสาขาออกเป็น ๗ สาขา เมือ่ จ�ำนวน
ผู้ใช้น�้ำเพิ่มขึ้นมาก จึงได้เพิ่มจ�ำนวนสาขาให้สอดคล้อง
ตามไปด้วยโดยเพิม่ เป็น ๑๐ สาขาในปี ๒๕๒๘ จนปัจจุบนั
มี ๑๖ สาขาและ ๑ กองประปาสุวรรณภูมิ ทั้งนี้สถานที่ตั้ง
ของส� ำ นั ก งานประปาสาขาจะกระจายทั่ ว พื้ น ที่ ใ ห้
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บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถมาติดต่อหรือใช้บริการ
ได้สะดวก นอกจากนัน้ ได้ปรับปรุงสถานทีใ่ ห้สวยงาม และ
น�ำระบบ One Stop Service มาใช้ครบทุกสาขาตั้งแต่ปี
๒๕๔๕ เป็นต้นมา พร้อมทั้งน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้กับทุกระบบงานจึงท�ำให้การบริการที่
ส�ำนักงานประปาสาขาทันสมัย รวดเร็วมากขึ้น โดยมี
สาขามีนบุรีได้เป็นสาขาน�ำร่องในการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้มีรูปแบบทันสมัยเป็น Modern Branch
Office
การจั ด เก็ บ และการรั บ ช� ำ ระเงิ น ค่ า น�้ ำ และ
ค่าบริการก่อนปี ๒๕๔๕ การประปานครหลวงจัดเก็บค่าน�้ำ
โดยให้พนักงานอ่านมาตรท�ำหน้าที่จดปริมาณการใช้น�้ำ
จากมาตรของผู้ใช้น�้ำ เพื่อน�ำมาออกใบแจ้งหนี้แล้วให้
พนักงานจัดเก็บไปเก็บหนี้ค่าน�้ำตามสถานที่ใช้น�้ำโดย
เฉพาะบ้านพักอาศัย ซึง่ ท�ำให้ประชาชนทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นบ้าน
พักอาศัยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถจ่ายเงินได้ จ�ำเป็น
ต้องไปจ่ายที่สาขาได้เพียงแห่งเดียว ดังนั้นในปี ๒๕๔๕
การประปานครหลวงจึงเริ่มโครงการอ่านมาตรพร้อม
ออกใบแจ้งหนี้โดยเริ่มด�ำเนินการที่ส�ำนักงานประปา
สาขาประชาชืน่ เป็นแห่งแรก และด�ำเนินการครบทุกสาขา
ในปี ๒๕๔๖ โดยพนักงานอ่านมาตรท�ำหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล
ปริมาณการใช้น�้ำด้วยเครื่อง Hand Held และพิมพ์
ใบแจ้งหนีอ้ อกมาได้ทนั ทีและใส่ในตูร้ บั จดหมายหรือกล่อง
ทีก่ ารประปานครหลวงจัดให้หน้าสถานทีใ่ ช้นำ�้ นัน้ ๆ ด้วย
วิธนี ที้ ำ� ให้ผใู้ ช้บริการสามารถตรวจสอบยอดการใช้นำ�้ ของ
ตนได้ทนั ทีหลังจากการอ่านมาตร ท�ำให้เกิดความโปร่งใส
ส่งผลให้ลดระยะเวลาในการจัดเก็บลง และจ�ำนวนหนี้
ค้างช�ำระก็ลดลงด้วย รวมทั้งอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
น�้ำที่สามารถน�ำใบแจ้งหนี้ไปช�ำระที่จุดบริการต่างๆ
ส�ำหรับมาตรวัดน�ำ้ จากเดิมทีอ่ ยูใ่ นอาคารจ�ำนวน
มาก ไม่ ส ะดวกต่ อ การอ่ า นมาตร จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การ
ย้ายออกมาไว้นอกอาคาร และก�ำหนดระยะเวลาในการ
เปลีย่ นใหม่หรือทดแทนมาตรเก่าเพือ่ ให้การอ่านปริมาณ
การใช้น�้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ในส่วนของการช�ำระเงินค่าน�ำ้ และค่าบริการ ได้
เพิม่ ช่องทางเพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการสามารถเลือกช่องทางการ
ช�ำระได้สะดวกหลายหลาย เช่น เคาน์เตอร์ส�ำนักงาน
ประปาสาขาของการประปานครหลวงทุกแห่ง นอกจากนี้
สามารถช�ำระผ่านตัวแทนและหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
บัญชีบตั รเครดิต รวมทัง้ การช�ำระผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือ
และทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วย
การพัฒนาการให้บริการด้านอื่นๆ การประปา
นครหลวงได้เชื่อมโยงระบบข้อมูลผู้ใช้น�้ำ (Customer
Information System : CIS) เข้ากับข้อมูล สารสนเทศ
ทางภู มิ ศ าสตร์ (Geographic Information
System : GIS) ท�ำให้สามารถค้นข้อมูลผู้ใช้บริการได้
สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงกับระบบงาน
Call Center โทรศัพท์หมายเลข ๑๑๒๕ เพื่อประสานงาน
การให้บริการและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้ใช้บริการ
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงได้ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของงานบริการ
ประชาชนให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิ
- เร่งรัดระยะเวลาการติดตั้งประปาใหม่ราย
เดี่ยวให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง โดยใช้ระบบน�ำร่อง
ดาวเทียม (GPS) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ทราบค่าพิกัด
ต�ำแหน่งที่มีการติดตั้งประปาใหม่ แล้วน�ำไปแสดงใน
ระบบแผนที่ GIS
- โครงการจอดจ่ายจร (Drive Thru Payment)
เป็นการเพิม่ จุดบริการให้ประชาชนทีข่ บั รถมาช�ำระค่าน�ำ้
ค่าบริการที่ส�ำนักงานประปาสาขา และส�ำนักงานใหญ่
สามารถจ่ายเงินทีจ่ ดุ บริการได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งลงจากรถ
- ให้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
บนอินเตอร์เน็ต ในเรือ่ งต่างๆ เช่น ผูใ้ ช้นำ�้ สามารถค�ำนวณ
ค่าน�ำ้ รับช�ำระค่าน�ำ้ และรับเรือ่ งเพือ่ ขอติดตัง้ ประปาใหม่
พร้อมตรวจสอบสถานะการติดตั้งได้
- ส่งข้อมูล และข่าวประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูใ้ ช้นำ�้
ทาง SMS ในกลุ่มผู้ใช้น�้ำที่เข้าร่วมโครงการ Customer
Alert และเริม่ ส่งข้อมูลการหยุดสูบจ่ายน�ำ้ ให้กบั ผูใ้ ช้นำ�้ ที่

แสดงความประสงค์ในการรับข้อมูลทาง SMS
นอกจากนี้ ได้มีการจัดท�ำโครงการคลินิกน�้ำ
สะอาด ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางวิชาการ บริการด้าน
ความรู้เกี่ยวกับน�้ำสะอาด และให้ค�ำแนะน�ำเพื่อใช้แก้
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญของการประปา
นครหลวงที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อบริการสังคม
ที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดีทั่วหน้าของคนไทย และชาว
ต่างชาติ
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ และแก้
ปัญหาด้านเทคนิควิชาการแก่บุคคลทั่วไป
๒.ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนน� ำ ความรู ้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการด�ำรงชีวิตอย่างปลอดภัย เพื่อสร้าง
มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมกันของชนในชาติ
๓.เพื่อเป็นสื่อกลางประสานแหล่งข้อมูล
และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการที่ทันสมัย
๔.เพือ่ เป็นศูนย์วชิ าการรวบรวมเทคโนโลยี
และข้อมูลด้านน�้ำสะอาดของประเทศ
๕.เพื่อให้บริการเชิงสังคม
โดยให้บริการผ่านทาง Website http://cwc.
mwa.co.th หรือที่หน่วยงานของฝ่ายคุณภาพน�้ำได้
โดยตรง พร้อมทั้งมีการจัดท�ำรายการวิทยุ : คลินิกน�้ำ
สะอาด On Radio (ทางสถานีวิทยุของ สวพ.๙๑) รวม
ไปถึงสามารถตรวจสอบคุณภาพน�้ำประปา ณ เวลา
ปัจจุบัน (Real Time Water Quality) หรือตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำประปาแบบ Online ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำประปาระยะไกลของ กปน. โดยเป็นเว็บไซต์
แห่งแรกของโลกที่แสดงผลคุณภาพน�้ำประปาแบบเป็น
ปัจจุบัน
การพัฒนาระบบการผลิตและส่งจ่ายน�้ำ
การพัฒนาท่อประปาเพื่อบริการประชาชน
การพัฒนาหรือเปลีย่ นแปลงชนิดท่อประปาทีใ่ ช้
ในอดีตเริ่มจากการใช้ท่อเหล็กหล่อ (Cast Iron Pipe)
หรือท่อเหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron Pipe) เป็นท่อ

ประธานและท่ อ จ่ า ยน�้ ำ และใช้ ท ่ อ เหล็ ก อาบสั ง กะสี
(Galvanized Steel Pipe) เป็นท่อบริการ จากปัจจัยใน
เรื่องราคา และต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ ในด้านความ
คงทนในการใช้ ง าน และความเหมาะสมกั บ สภาพ
สิง่ แวดล้อม ดังนัน้ การประปานครหลวงจึงได้พฒ
ั นาเลือก
ชนิดวัสดุที่ใช้ท�ำท่อแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมของกรุงเทพมหานครในราคาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้
ในกิจการ ดังนี้ น�ำท่อคอนกรีตอัดแรง (Prestressed
Concrete Pipe) ที่สามารถผลิตได้ในประเทศมาใช้เป็น
ท่อประธานแทนท่อเหล็กหล่อฯ ที่ต้องน�ำเข้าจากต่าง
ประเทศซึง่ มีราคาแพง แต่การใช้ทอ่ คอนกรีตฯ ไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ เนือ่ งจากเป็นท่อทีม่ นี ำ�้ หนักมากไม่เหมาะสม
กับสภาพดินอ่อนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและชุมชนทีม่ ี
ความแออัด ประกอบกับสภาพการจราจรคับคัง่ เนือ่ งจาก
ในการซ่อมท่อแต่ละครัง้ ท�ำได้ยาก จ�ำเป็นต้องใช้พนื้ ทีม่ าก
ในการเปลี่ยนท่อ การประปานครหลวงจึงน�ำท่อเหล็ก
เหนียว (Steel Pipe) ซึ่งท�ำจากเหล็กแผ่นม้วนขึ้นรูป
เคลือบวัสดุป้องกันสนิมมาใช้ในปัจจุบันเพราะเป็นท่อที่
สามารถผลิตได้ภายในประเทศไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องขนาด
ของท่อ และราคาถูก
ส�ำหรับท่อจ่ายน�ำ้ ได้เปลีย่ นจากท่อเหล็กหล่อมา
ใช้ท่อซีเมนต์ใยหิน (Asbestos Cement Pipe) แทน
เนื่องจากราคาถูก สามารถผลิตได้ในประเทศ มีความ
เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองที่มีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว แต่เมื่อกรุงเทพมหานครเริ่มมีปัญหาในเรื่องการ
จราจร การขออนุญาตก่อสร้างวางท่อท�ำได้ยากขึ้น การ
ประปานครหลวงจึงต้องเลือกท่อที่มีคุณภาพมากขึ้น
มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและสามารถก่อสร้างได้
สะดวกรวดเร็ว ปัจจุบนั จึงเปลีย่ นจากท่อซีเมนต์ใยหินมา
ใช้ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride Pipe) แทนท่อบริการ
ซึ่งเดิมใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีแต่เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง
มั ก เกิ ด ปั ญ หาท่ อ ภายในอุ ด ตั น เนื่ อ งจากสนิ ม เหล็ ก
ท่ อ ภายนอกเกิ ด การกั ด กร่ อ นจากสภาพดิ น ของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบกั บ การทรุ ด ตั ว ของพื้ น ดิ น
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ท�ำให้พบท่อขาด เกิดการรั่วของน�้ำเป็นเหตุให้ท่อมีอายุ
การใช้งานต�่ำ การประปานครหลวงจึงน�ำท่อพีวีซีชั้น
คุณภาพ ๑๓.๕ ต่อด้วยข้อต่อโดยใช้น�้ำยาเชื่อมประสาน
(Solvent Cement) มาใช้งาน แต่การใช้งานไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ เนื่องจากการท�ำงานประกอบท่อจะต้องมี
ความแห้ง สะอาด และต้องเว้นระยะเวลาให้เกิดการ
ประสานตัวอย่างสมบูรณ์ (Curing) ซึ่งการท�ำงานจริงใน
ภาคสนามมีสภาพเปียกชื้น และสิ่งสกปรกจากดินท�ำให้
การต่อท่อไม่ได้คุณภาพ การประปานครหลวงจึงเปลี่ยน
มาใช้ท่อพีบี (Polybutylene Pipe) เป็นท่อบริการแทน
โดยต่อจากท่อจ่ายน�้ำไปยังมาตรวัดน�้ำ ซึ่งมีข้อได้เปรียบ
ที่มีราคาถูกกว่าท่อชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
การพัฒนาระบบงานด้านลดน�้ำสูญเสีย
น�ำ้ สูญเสียเป็นปัญหาส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการ
ประปาการประปานครหลวงตระหนักถึงความส�ำคัญทั้ง
ในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และความ
สู ญ เสี ย เชิ ง ธุร กิจจากมูลค่าของน�้ำสูญเสีย จึ ง ด� ำ เนิ น
กิจกรรมเพือ่ ลดและควบคุมน�ำ้ สูญเสียอย่างต่อเนือ่ ง และ
ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการด�ำเนินงานตลอดจนเทคนิค
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเริ่มด�ำเนินการลดน�้ำ
สูญเสียเชิงรุก ในปี ๒๕๒๕ มีการส�ำรวจหาท่อรั่วใต้ดิน
และวัดปริมาณน�ำ้ สูญเสียเป็นระบบ Block โดยได้รบั การ
สนับสนุนด้านเทคนิค เครื่องมือ และวิธีการด�ำเนินงาน
จากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (JICA) ท�ำให้การด�ำเนินงานด้านลดน�้ำสูญเสีย
ของการประปานครหลวงเป็นไปตามแนวทางซึ่งปฏิบัติ
กั น ในกิ จ การประปาในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ทั่ ว โลก
หลังจากได้ดำ� เนินการลดน�ำ้ สูญเสียเชิงรุก ส่งผลให้การลดน�ำ้
สูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท�ำเป็นแผน
กลยุทธ์หลักด้านลดน�้ำสูญเสียขึ้นในปี ๒๕๓๙ ประกอบ
ด้วยการส�ำรวจหาท่อรั่วใต้ดิน การซ่อมและปรับปรุงท่อ
การบ�ำรุงรักษามาตรวัดน�้ำหลัก และการปรับปรุงระบบ
แผนที่ ซึ่งได้ด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกปีจนถึงปัจจุบัน
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แต่ตอ่ มาอัตราน�ำ้ สูญเสียได้เพิม่ สูงขึน้ ทุกปี สาเหตุมาจาก
การประปานครหลวงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญในการขยาย
ก�ำลังการผลิตและการให้บริการเพือ่ ตอบสนองการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจประเทศไทย จึงพิจารณา
ทดลองให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านลดน�้ำ
สูญเสีย โดยคัดเลือกพื้นที่ส�ำนักงานประปาสาขาที่มีน�้ำ
สูญเสียสูงที่สุด ในขณะนั้น คือ ส�ำนักงานประปาสาขา
สุขุมวิท ส�ำนักงานประปาสาขานนทบุรี และส�ำนักงาน
ประปาสาขาภาษีเจริญ โดยจัดท�ำสัญญาจ้างเอกชน
ด�ำเนินการลดน�้ำสูญเสียแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ดังกล่าว
มีเป้าหมายเพื่อลดน�้ำสูญเสียลงให้อยู่ในระดับไม่เกิน
ร้อยละ ๓๐ ภายในระยะเวลา ๔ ปี จากการด�ำเนินงาน
ดั ง กล่ า วเป็ น ครั้ ง แรกที่ มี ก ารน� ำ เทคนิ ค ระบบพื้ น ที่
เฝ้าระวังน�้ำสูญเสีย (District Metering Area : DMA)
และประตูน�้ำลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve :
PRV) มาใช้งาน โดยผลการด�ำเนินงานเมื่อสัญญาแล้ว
เสร็จ ผูร้ บั จ้างสามารถลดน�ำ้ สูญเสียได้ตำ�่ กว่าร้อยละ ๓๐
ส�ำเร็จตามเงื่อนไขของสัญญา
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ หลังจากทีไ่ ด้จา้ งเอกชนด�ำเนินการในพืน้ ที่ ๔ สาขาไประยะหนึง่ และมีระบบพืน้ ที่ DMA
แล้วเสร็จบางส่วนพร้อมทั้งได้ทดลองการใช้งานแล้ว
พบว่ า สามารถสนั บ สนุ น งานลดน�้ ำ สู ญ เสี ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การประปานครหลวงจึงมีแนวความคิดที่
จะจัดตั้งระบบ DMA ในพื้นที่ส�ำนักงานประปาสาขา
ทีเ่ หลือ และพิจารณาน�ำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้ระบบ DMA
ท�ำงานได้ดขี นึ้ จึงได้จดั จ้างบริษทั เอกชนเข้ามาด�ำเนินการ
ในปี ๒๕๔๘ ทุกพื้นที่รับผิดชอบ ท�ำให้มีระบบเฝ้าระวัง
เพื่อบริหารจัดการน�้ำสูญเสียที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบท่อประปาได้อย่างรวดเร็ว
และได้รับข้อมูลส�ำคัญต่างๆ อาทิ แรงดันน�้ำและปริมาณ
การใช้น�้ำในแต่ละพื้นที่เพื่อน�ำมาปรับปรุงการให้บริการ
ต่อไปในอนาคต

ประปา

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแรงดันน�้ำ

ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน�้ำ มีหน้าที่ควบคุม
บริหาร จัดการการส่งน�้ำจากโรงงานผลิตน�้ำบางเขน
มหาสวัสดิ์ เพื่อส่งน�้ำทางอุโมงค์ส่งน�้ำ และท่อส่งน�้ำ ให้
สถานีสูบจ่ายน�้ำต่างๆ ก่อนจ่ายออกสู่ท่อประธานไปยัง
ส�ำนักงานประปาสาขา และต้องบริหารจัดการน�้ำเพื่อให้
เกิ ด ความเหมาะสมกั บ ปริ ม าณน�้ ำ สู ญ เสี ย กั บ ความ
สามารถในการรับแรงดันน�้ำของท่อต่างๆ ในระบบจ่ายน�้ำ
อย่างพอดี มีประสิทธิภาพ จึงจ�ำเป็นต้องสร้างเครื่องมือ
เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถควบคุมการจ่ายน�้ำได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยการติ ด ตั้ ง ระบบ SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition) น�ำ
ข้อมูลแรงดันน�้ำ (Pressure) และ ปริมาณการไหลของ
น�้ำในท่อ (Flow) จากจุดเป้าหมาย (Target Node)
ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน (Real Time) เข้ามายังห้องควบคุม
และเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อท�ำการวิเคราะห์ปัจจุบัน
และย้อนหลังในฐานข้อมูล (Database)
ระบบ SCADA ได้ ด� ำ เนิ น การส� ำ เร็ จ ตาม
เป้าหมายมาตัง้ แต่ปลายปี ๒๕๔๘ โดยเป็นระบบซือ้ ขาดจาก
บริษทั แต่เนือ่ งจากการแสดงผลวิเคราะห์จาก Software
ของบริษัท มีลักษณะทั่วๆ ไปใช้ได้กับกระบวนงานทาง
อุตสาหกรรมทุกประเภท ไม่ได้เน้นหนักในกิจการที่เป็น

Waterworks ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน�ำ้ จึงได้พฒ
ั นา
Software ส�ำหรับแสดงผลวิเคราะห์ที่เหมาะสมส�ำหรับ
ควบคุมการส่งและสูบจ่ายน�้ำมาใช้เสริม เรียกว่า กราฟ
แรงดันมาตรฐาน (Pressure Trend Curve) โดยแสดง
ข้อมูลแรงดันน�้ำและปริมาณการไหล ณ จุดเป้าหมาย
บนแกนเวลา (แกน x) เป็นรายชั่วโมง และได้พัฒนา
Pressure Trend Curve แสดงผลทาง Browser ซึ่ง
ผู้ใช้งาน (สถานีสูบจ่ายน�้ำ โรงงานผลิตน�้ำ ส�ำนักงาน
ประปาสาขา และผู้สนใจ) สามารถเข้ามาใช้งานได้ใน
Intranet ของการประปานครหลวง โดยเส้ น กราฟ
Real Time จะเคลือ่ นไหวเมือ่ กด Refresh บน Browser
ซึ่งด�ำเนินการแล้วเสร็จและใช้งานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ และ
พัฒนาต่อยอด โดยใช้เส้นกราฟแสดงผลการเคลื่อนไหว
ตามเวลาจริงไม่เกิน ๑ นาที (Real Time Graph) โดย
ไม่ต้องกด Refresh ใน Browser ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ใช้งานได้ในปี ๒๕๕๑ จากนั้นได้มีการพัฒนา Software
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ส ามารถประเมิ น ผลการควบคุ ม
การจ่ายน�้ำตาม Pressure Trend Curve ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จากการบริหารจัดการแรงดันน�้ำข้างต้นท�ำให้
ประชาชนผู้ใช้น�้ำได้รับความพึงพอใจ เนื่องจากได้รับ
ความแรงของน�ำ้ และปริมาณน�ำ้ ประปาทีเ่ พียงพอต่อการ
ใช้งานเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
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โครงสร้างองค์กรการประปานครหลวง
คณะกรรมการ กปน.
ผู้ว่าการ

o

o

สำ�นักงานคณะกรรมการ กปน.
ฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอ
คณะกรรมการ กปน.
ฝ่ายระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการ กปน.

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)
ฝ่ายบริการกลาง
o ฝ่ายกฎหมาย
o ฝ่ายจัดหาและพัสดุ
o

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์
o ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
o ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o

สำ�นักตรวจสอบ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนงาน
ตรวจสอบ
o ฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานหลัก
o ฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานสนับสนุน
o

ผู้เชี่ยวชาญระดับ ๑๐

สำ�นักตรวจสอบ
ฝ่ายปฏิบัติการ กปน.
o ฝ่ายสื่อสารองค์กร
o ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
o

o

รองผู้ว่าการ (การเงิน)

รองผู้ว่าการ
(แผนและพัฒนา)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(นโยบายการเงิน)
o ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการเงิน
o ฝ่ายงบประมาณ
o ฝ่ายพัฒนาระบบงานและ
เสริมสร้างมูลค่ากิจการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(แผนและพัฒนา)
o ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
o ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
o ฝ่ายติดตามและประเมินผล
o ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ผู้เชี่ยวชาญระดับ ๙
ผู้เชี่ยวชาญระดับ ๘

ฝ่ายสถาบันพัฒนาวิชาการประปา

รองผู้ว่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
o ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี
o ฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสาร
o ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บัญชีการเงิน)
ฝ่ายบัญชี
o ฝ่ายการเงิน
o

รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

รองผู้ว่าการ (บริการ)

รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้ำ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง)
o ฝ่ายวางแผนและพัฒนาการผลิตระบบส่ง
ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน�้ำภาค ๑, ๒
และจ่ายน�้ำ
o ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน�้ำภาค ๓, ๔
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
o ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตและส่งน�้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน�้ำ)
o ฝ่ายโรงงานผลิตน�้ำบางเขน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)
o ฝ่ายโรงงานผลิตน�้ำสามเสน
o ฝ่ายบริหารโครงการ
o ฝ่ายโรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์
o ฝ่ายส�ำรวจและออกแบบ
o ฝ่ายบ�ำรุงรักษาโรงงาน
o ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์
o

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน�้ำ)
ฝ่ายบ�ำรุงรักษาสถานีสูบน�้ำ
o ฝ่ายสถานีสูบจ่ายน�้ำ
o ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน�้ำ
o

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(แหล่งน�้ำและควบคุมคุณภาพน�้ำ)
o ฝ่ายทรัพยากรน�้ำและสิ่งแวดล้อม
o ฝ่ายคุณภาพน�้ำ
o ฝ่ายระบบส่งน�้ำดิบ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๑)
ส�ำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท
o ส�ำนักงานประปาสาขาพระโขนง
o ส�ำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
o

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๒)
ส�ำนักงานประปาสาขาแม้นศรี
o ส�ำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ
o ส�ำนักงานประปาสาขาพญาไท
o ส�ำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว
o

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๓)
ส�ำนักงานประปาสาขานนทบุรี
o ส�ำนักงานประปาสาขาประชาชื่น
o ส�ำนักงานประปาสาขาบางเขน
o ส�ำนักงานประปาสาขามีนบุรี
o

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๔)
ส�ำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
o ส�ำนักงานประปาสาขาตากสิน
o ส�ำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
o ส�ำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง
o ส�ำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
o

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๕)
ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ
o ฝ่ายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย
o ฝ่ายมาตรวัดน�้ำ
o
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องค์การตลาด
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็นรัฐวิสหกิจประเภทพาณิชย์และบริการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ โดย “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ. ๒๔๙๖” ในสมัย
จอมพล ป.พิบลู สงคราม ในบริเวณพืน้ ทีป่ ากครองตลาด ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการพัฒนาและบริหารเครือข่ายตลาด
ภาครัฐ ด�ำเนินภารกิจด้านการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ เช่น ตลาดสด ตลาดชุมชน ตลาดนัด และส่งเสริม
ตลาดร่วมเอกชน เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายสินค้าอุปโภคและสินค้าชุมชนเพื่อประชาชน
โดยวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การตลาด ดังนี้คือ
๑. จัดสร้างตลาดสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะ
๒. ปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัย
๓. ส่งเสริมตลาดเอกชน
๔. จัดและส่งเสริมการผลิตโภคภัณฑ์ให้พอแก่ความต้องการของตลาด
๕. จัดการขนส่งโภคภัณฑ์ไปสู่ตลาดให้เป็นไปโดยสะดวก
๖. จัดด�ำเนินการ ควบคุมและอ�ำนวยบริการเกีย่ วกับตลาดขององค์การ และให้องค์การมีอำ� นาจด�ำเนินกิจการ
ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๖ และอ�ำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
		 ๑) สร้าง ซื้อ จัดหา ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับเครื่องใช้บริการ หรือทรัพย์สินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาด
		 ๒) กู้ยืมเงิน หรือให้กู้เยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคล หรือด้วยทรัพย์ หรือรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
เพือ่ สร้างตลาดและปรับปรุงตลาด การกูย้ มื เงินถ้าเป็นจ�ำนวนเงินเกินสามล้านบาท ต้องได้รบั อนุญาตจากคณะรัฐมนตรี
ก่อน
		 ๓) ท�ำการค้าและขนส่งสินค้า
		 ๔) ออกเงินลงทุนหรือเข้าเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วน หรือถือหุน้ ในบริษทั จ�ำกัด เพือ่ จัดตัง้ หรือด�ำเนินการตลาด
		 ๕) วางระเบียบในการจัดตลาดขององค์กร
		 ๖) การกระท�ำอื่นใดเพื่อส่งเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑ์เพื่อให้พอแก่ความต้องการของตลาด
๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

181

กล่าวโดยสรุปคือ องค์การตลาดจะเป็นหน่วยงาน
เข้ า ไปจั ด การด้ า นการตลาดและการพั ฒ นาตลาด
สาธารณะให้แก่ภาคประชาชน เพื่อให้เป็นตลาดที่ได้
มาตรฐาน ทันสมัยและถูกสุขลักษณะ รวมทัง้ เป็นหน่วยงาน
ส่งเสริมให้กับภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนา เพื่อให้เกิด

เศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนให้แก่
ภาคธุ ร กิ จ ชุ ม ชน อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส ่ ง เสริ ม
ภาคการผลิต การอ�ำนวยการ การขนส่ง การควบคุม
ด้านการตลาด ที่จะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์หลักของประเทศในการสร้างตลาดกลางและเครือข่ายระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นช่องทาง
การกระจายสินค้าและจ�ำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ Market Place Operator
บริหารจัดการตลาดสาขาขององค์การตลาดให้
เป็น “ศูนย์รวมและกระจายสินค้า” ผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการให้เช่าแผงส�ำหรับ
ท�ำการค้า อาคารพาณิชย์ส�ำหรับท�ำการค้า และแฟลต
ส�ำหรับพักอาศัยรวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับภาค
เอกชนในการพัฒนาเครือข่ายตลาดชุมชนระดับประเทศ
โดยมี ต ลาดในสั ง กั ด องค์ ก ารตลาด ๕ แห่ ง
ดังต่อไปนี้
• ตลาดผั ก และผลไม้ ปากคลองตลาด
กรุงเทพมหานคร
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• ตลาดกลางเกษตรกรตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
• ตลาดกลางเกษตรกรบางคล้ า จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา
• ตลาดกลางเกษตรกรหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
• ตลาดกลางเกษตรกรเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน

พันธกิจที่ ๒ Tradder and Distributor
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา อีกพันธกิจหนึง่
ขององค์การตลาดคือ เป็นผู้จัดหาสินค้าอุปโภค
บริโภคและจัดส่งสินค้าโภคภัณฑ์ ข้าวสารอาหารสด
และอาหารส� ำ เร็ จ รู ป รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การ
ประกอบอาหารตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องการจัด
ระบบการจัดซือ้ ให้กบั หน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น กรม
ราชทัณฑ์ โรงพยาบาล สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น องค์ ก ารตลาดมี ตั ว แทนกระจาย
สินค้ามากกว่า ๗๐ รายทั่วประเทศ จึงท�ำให้สามารถ
จัดหาสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และทันต่อความต้องการของ
ผูซ้ อื้ ทุกหน่วยงานอย่างรวดเร็วในราคายุตธิ รรม และ
ถือเป็นการช่วยกระจายผลผลิตทางการเกษตรใน
ชุมชนสู่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย
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วิวัฒนาการศาลากลางจังหวัด
ความเป็นมาของศาลากลาง
จากหนังสือเทศาภิบาล ซึ่งเป็นพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของศาลากลาง ดังนี้
“...ตามหัวเมืองในสมัยนั้น ประหลาดอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีศาลารัฐบาลตั้งประจ�ำ  ส�ำหรับว่า
ราชการบ้านเมืองอย่างทุกวันนี้ เจ้าเมืองตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ไหนก็ว่าราชการบ้านเมืองที่บ้านของตน
เหมือนอย่างเสนาบดีเจ้ากระทรวงในราชธานีว่าราชการที่บ้านตามประเพณีเดิม บ้านเจ้าเมืองผิดกับ
บ้านของคนอื่นเพียงที่เรียกกันว่า “จวน” เพราะมีศาลาโถงปลูกไว้นอกรั้วข้างหน้าบ้านหลังหนึ่ง
เรียกว่า “ศาลากลาง” เป็นที่ส�ำหรับประชุมกรมการเวลามีการงาน เช่น รับท้องตราหรือปรึกษาราชการ
เป็นต้น เวลาไม่มีการงาน ก็ใช้ศาลากลางเป็นศาลช�ำระความ เห็นได้ว่าศาลากลางก็เป็นเค้าเดียวกับ
ศาลาลูกขุนในราชธานีนั้นเอง เรือนจ�ำส�ำหรับขังนักโทษก็อยู่ในบริเวณจวนอีกอย่างหนึ่ง แต่คงเป็น
เพราะคุมขังได้มั่นคงกว่าที่อื่นไม่จ�ำเป็นจะต้องอยู่กับจวนเหมือนกับศาลากลาง
มีเรือ่ งปรากฏมาแต่กอ่ น ว่าครัง้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จขึน้ ไปเมืองเหนือ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๙ ทอดพระเนตรเห็นศาลากลางตามหัวเมืองซอมซ่อ จนทรงสังเวชพระราชหฤทัย
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้ซอ่ มแซม เมืองละ ๑๐ ชัง่ (๘๐๐ บาท) เมืองไหนท�ำ
ส�ำเร็จแล้วพระราชทานป้ายจ�ำหลักปิดทองประดับกระจกท�ำเป็นรูปเงินเหรียญรัชกาลที่ ๔ ลายเป็น
รูปพระมหามงกุฎแผ่น ๑ รูปช้างอยู่ในวงจักรแผ่น ๑ พระราชทานให้ไปติดไว้ ณ ศาลากลางซึ่งได้ทรง
ปฏิสังขรณ์ เมื่อข้าพเจ้าขึ้นไป ยังมีอยู่บางแห่ง ข้าพเจ้าได้ยืมมาจ�ำลองรักษาแบบไว้ เดี๋ยวนี้อยู่ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แต่มาภายหลังศาลากลางก็กลับทรุดโทรมน่าทุเรศอย่างเก่า หามีแห่งใดที่
เป็นสง่าผ่าเผยไม่
เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเจ้าเมืองต้องสร้างจวนและศาลากลางด้วยทุนของตนเอง แม้แต่
แผ่นดินซึง่ จะสร้างจวน ถ้ามิได้อยูภ่ ายในเมืองมีปราการ เช่น เมืองพิษณุโลก เป็นต้น เจ้าเมืองก็ตอ้ งหา
ซือ้ ทีด่ นิ เหมือนกับคนทัง้ หลาย จวนกับศาลากลางจึงเป็นทรัพย์สว่ นตัวของเจ้าเมือง เมือ่ สิน้ ตัวเจ้าเมือง
ก็เป็นมรดกตกแก่ลกู หลาน ใครได้เป็นเจ้าเมืองคนใหม่ถา้ มิได้เป็นผูร้ บั มรดกของเจ้าเมืองคนเก่าก็ตอ้ งหา
ทีส่ ร้างจวนและศาลากลางขึน้ ใหม่ตามก�ำลังทีจ่ ะสร้างได้ บางทีกย็ า้ ยไปสร้างห่างจวนเดิมต่างฟากแม่นำ 
�้
หรือแม้จนต่างต�ำบลก็มี จวนเจ้าเมืองไปตั้งอยู่ที่ไหนก็ย้ายที่ว่าราชการไปอยู่ที่นั่นชั่วสมัยของเจ้าเมือง
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คนนัน้ ตามหัวเมืองจึงไม่มที วี่ า่ ราชการเมืองตัง้ ประจ�ำอยู่
แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นนิจเหมือนอย่างทุกวันนี้ อันเพิ่งมีขึ้น
เมื่อจัดมณฑลเทศาภิบาลแล้ว ส่วนพวกกรมการนั้น
เพราะมักเป็นคฤหบดีอยูใ่ นเมืองนัน้ แล้วจึงได้เป็นกรมการ
ตัง้ บ้านเรือนอยูท่ ไี่ หนก็คงอยูท่ นี่ นั้ เป็นแต่เวลามีการงาน
จะต้องท�ำตามหน้าที่ จวนเจ้าเมืองอยู่ที่ไหน ก็ตามไปฟัง
ค�ำสั่งที่นั่น บางคนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างถึงต่างอ�ำเภอก็มี
ด้ ว ยเคยเป็ น คฤหบดี อยู่ที่แห่งนั้นมาก่อน เจ้ า เมื อ ง
ประสงค์จะให้เป็นผูร้ กั ษาสันติสขุ ในท้องทีน่ นั้ เหมือนอย่าง
นายอ�ำเภอซึ่งมีขึ้นในสมัยเทศาภิบาล จึงขอให้คฤหบดี
คนนั้นเป็นกรมการ หรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือ ตั้งนักเลงโต
ซึ่งมีพรรคพวกมากให้เป็นกรมการเพื่อจะให้โจรผู้ร้าย
ย�ำเกรงไม่กล้าปล้นสะดมในถิ่นนั้น แต่บางทีก็กลับให้
ผลร้ า ย ดั ง เคยมี เรื่ อ งปรากฏเมื่ อ ตอนต้นรัชกาลที่ ๕
๑

ผู้รักษากรุงศรีอยุธยาตั้งคฤหบดีคนหนึ่งชื่อ ช้าง เป็นที่
หลวงบรรเทาทุกข์อยูท่ เี่ กาะใหญ่ ด้วยแม่นำ�้ ตอนเกาะใหญ่
ลานเท เป็ น ย่ า นเปลี่ ย วมั ก มี โจรตี ป ล้ น เรื อ ที่ ขึ้ น ล่ อ ง
หลวงบรรเทาฯ คนนั้นขึ้นชื่อ คนชมในการรับรอง ผู้มี
บรรดาศักดิ์ซึ่งผ่านไปมา แม้จนชาวเรือขึ้นล่อง ถ้าใคร
ไปพึ่ ง พ� ำ นั ก หลวงบรรเทาฯ โจรผู ้ ร ้ า ยก็ ไ ม่ ก ล้ า ย�่ ำ ยี
ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นมาแต่ปลายรัชกาลที่ ๔ ครั้นถึง
รัชกาลที่ ๕ ความปรากฏขึ้นจากค�ำให้การของโจรผู้ร้าย
ที่จับได้หลายราย ว่าเป็นพรรคพวกของหลวงบรรเทาฯ
โปรดให้ข้าหลวงช�ำระ ก็ได้ความ ว่าหลวงบรรเทาฯ เป็น
นายซ่องโจรผูร้ า้ ย เป็นแต่ให้ไปท�ำการโจรกรรมเสียในเขต
แขวงอื่น ภายนอกถิ่นที่ตนปกครอง หลวงบรรเทาฯ
จึงถูกประหารชีวิต เป็นเรื่องเลื่องลือกันอื้อฉาวอยู่คราว
หนึ่ง ในเวลาข้าพเจ้าแรกรับราชการ”๑

คัดลอกจากพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ “เทศาภิบาล” กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน,  
๒๕๕๕ หน้า ๘๗-๘๘
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รูปแบบของศาลากลางจังหวัดมีความเป็นมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะน�ำข้อมูลใน
บางจังหวัดมาน�ำเสนอ เพื่อให้เห็นวิวัฒนาการของศาลากลางจังหวัดในยุคต่างๆ
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมัยรัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารแบบ
ตะวันตกให้เป็นศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ ตลอดรัชสมัย
เทศาภิบาล อาคารหลังนี้ ได้ใช้เป็นศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่จนถึงปี พุทธศักราช ๒๕๒๗
ลักษณะอาคารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น
เป็นอาคารแบบโคโลเนียล ผังสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าล้อมลานโล่ง
๒ ลาน ทางด้านหน้าและลานใหญ่ทางด้านหลัง ทางเข้า
อยูก่ งึ่ กลางด้านหน้า ภายใต้สว่ นทีเ่ ป็นระเบียงยืน่ จากชัน้ บน
เหนือระเบียงนี้เป็นมุขหลังคาจั่วอิทธิพลนีโอปัลลาเดียน
หน้าจั่วประดับตราครุฑอันสืบเนื่องมาจากการที่อาคารนี้
เคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัด หลังคามุงกระเบื้องว่าว
ภายในอาคารส่ ว นที่ ล้ อ มลานโล่ ง ทำ�ระเบี ย งรองทั้ ง
๒ ชั้น ตัวอาคารตกแต่งด้วยคิ้วบัวปูนปั้น และราวลูกกรง
ปูนปั้นแบบเรียบง่าย แต่ดูสง่างามภูมิฐาน

ศาลากลางหลังที่ ๒   สร้างขึ้นปี พ.ศ. ๒๕๒๐
เป็นอาคาร ๓ ชั้น รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อเติมอาคารออกไปอีก
๓ ด้าน เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีอาคารเชื่อมต่อตรงกลาง
อาคารเชื่อมระหว่างด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก  
และมีพื้นที่ลานโล่งอยู่ตรงกลางสองฝั่ง (เหนือและใต้)

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หลังปัจจุบัน สร้าง
เมื่อปี ๒๕๓๙ ลักษณะอาคารเป็นอาคาร ๕ ชั้น รูปทรง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบล้านนาประยุกต์ มีลานโล่งตรงกลาง
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ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

หลังแรก สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๔ ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าให้สร้างศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเรือน
ไม้ชนั้ เดียว มีขนาด ๘ x ๒๐ เมตร หลังคามุงจาก มีพระยา
สุนทรสงคราม (จัน สุนทรพงษ์) เป็นเจ้าเมือง

ศาลากลางจังหวัดหลังที่ ๓ สร้างเมือ่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๑๔ อาคารศาลากลาง ณ บริเวณที่ตั้งเดิมเป็น
แบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น (ปัจจุบันเป็น
ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี)

ศาลากลางจังหวัดหลังที่ ๒ สร้างเมื่อปี ๒๔๗๑ สมัยที่
พระยาพิศาลสารเกษตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและ
หม่อมเจ้าธ�ำรงศิริศรีวีธวัชสมุทร เทศาภิบาลผู้ส�ำเร็จ
ราชการมณฑลนครชัยศรี ได้ทำ� การย้ายอาคารและศาลา
กลางมณฑลนครชัยศรี มาปลูกเป็นศาลากลางจังหวัด
สุพรรณบุรี ณ ที่ดินของวัดไก่เตี้ย (วัดร้าง) โดยปลูกเป็น
อาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ๒๔ x ๖๐ เมตร ค่าก่อสร้าง
๑๙,๐๐๐ บาท

ศาลากลางจังหวัดหลังที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙ – ปัจจุบัน)
พิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ เปิดให้
บริการประชาชน เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๒
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ศาลากลางจังหวัดตราด

ศาลากลางหลังเก่า

ศาลากลางจังหวัด รุ่นที่ ๒
สมัยเดิมเรียกศาลากลางจังหวัดนีว้ า่ ทีว่ า่ การเมือง
เริ่ ม มี ขึ้ น ครั้ ง แรกในสมั ย พระยาพิ พิ ธ ไสยสุ น ทรการ
(สุข ปริญญานนท์) (พ.ศ. ๒๔๔๒ - ๒๔๔๗) ซึ่งเป็นสมัย
ที่เริ่มมีการแบ่งบางท้องที่การปกครองเมืองออกเป็น
อ�ำเภอ ต�ำบล และหมูบ่ า้ น เมือ่ สมัยพระยาวิเศษสิงหนาท
(ปิ๋ว บุนนาค) เป็นผู้ว่าราชการเมือง (พ.ศ. ๒๔๕๐ ๒๔๕๒) ได้กลับไปใช้ศาลาทีก่ องทหารสร้างไว้ในสมัยเดิม
ที่เป็นที่ว่าการเมืองอีกครั้ง และใช้มาถึงสมัยพระยา
ประเสริฐสุนทราชัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เป็นผู้ว่าราชการ
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ศาลากลางจังหวัดหลังปัจจุบัน
จังหวัดจึงได้จัดสร้างใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ใช้เงินของ
กระทรวงมหาดไทย รวม ๑๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จ
ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕
ศาลากลางจังหวัดในปัจจุบันได้จัดสร้างขึ้นใหม่
วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๐๘ สร้างเสร็จ
เมือ่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๘ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๘ กระทรวง
มหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตราดก่อสร้าง
อาคารต่อเติมเป็นอาคารหลังคาทรงไทยสูง ๔ ชั้น เชื่อมต่อ
กับอาคารเดิมที่อยู่ด้านหน้า เริ่มเปิดใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ล้นเกล้าฯ รัชกาล
ที่ ๖ ทรงโปรดให้กอ่ สร้างพระราชวังสนามจันทร์ เมือ่ ปีพทุ ธศักราช
๒๔๕๔ และมีพระบรมราชโองการฯ ประกาศตัง้ เป็นเมืองนครปฐม
เมื่อวันพุธที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖
ต่ อ มาในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
รัชกาลที่ ๗ ทรงมีพระราชหัตถเลขา ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๔๙๖ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ฝา่ ยบ้านเมือง
ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทยใช้พระราชวังสนามจันทร์เป็นศาลา
กลางจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๖๙ เป็นต้นมา
เมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๖ กระทรวงมหาดไทยได้
พิจารณาเห็นว่า พระราชวังสนามจันทร์ได้ขนึ้ ทะเบียนโบราณสถาน
สมควรทีจ่ ะอนุรกั ษ์ให้อยูใ่ นสภาพพระราชวังของพระมหากษัตริย์
และเชิดชูไว้เป็นมรดกล�้ำค่าของประเทศชาติ กระทรวงมหาดไทย
จึงได้กราบบังคมทูลถวายคืนพระราชวังสนามจันทร์แด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะส่งมอบพื้นที่และพระที่นั่งต่างๆ เมื่อ
การก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมแล้วเสร็จ ซึ่งส�ำนัก
พระราชวังได้มหี นังสือแจ้งว่าได้นำ� ความถวายบังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว
ศาลากลางจังหวัดนครปฐมปัจจุบันได้ท�ำพิธีวางศิลาฤกษ์
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๒ ธั น วาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๕
เริ่มท�ำการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕
สิน้ สุดสัญญา วันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ เริม่ ปฏิบตั ริ าชการ
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๕๔๖ เป็นต้นมา ต่อมาจังหวัดนครปฐมได้ท�ำพิธีส่งมอบคืน
พระราชวังสนามจันทร์ให้แก่ส�ำนักพระราชวัง โดยนายแก้วขวัญ
วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๔๖

ศาลากลางจังหวัดหลังปัจจุบัน
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ศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังแรก ตั้งอยู่ที่
บริเวณสโมสรข้าราชการถนนสุนทรวิจิตร เป็นเรือนไม้
ชั้นเดียวทรงปั้นหยา หลังคามุงแฝก ฝาขัดแตะโบกด้วย
ปูน พื้นกระดานไม้ สูงจากพื้นดินใช้บันได ๕ ขั้น อยู่นาน

มาหลายปีบา้ นเมืองได้ววิ ฒ
ั นาการมาเป็นล�ำดับ หน่วยงาน
ราชการต่างๆ เพิม่ มากขึน้ ท�ำให้ศาลากลางหลังนีค้ บั แคบ
ไม่เพียงพอทีจ่ ะรับหน่วยงานราชการและประชาชนทีม่ า
ติดต่อให้ได้รับความสะดวก

ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ลักษณะตัวอาคารเป็นตึกสองชั้น
ครึ่ง ก่อด้วยอิฐถือปูน ไม่มีเหล็กเสริม หลังคามุงกระเบื้อง

ดิ น เผา คานตง โครงหลั ง คาและพื้ น ที่ ทุ ก ชั้ น เป็ น ไม้
กระดาน ทรงฝรั่งเศส แบบเรอเนสซอง

ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เมื่ อ ได้ รั บ งบประมาณจาก
กระทรวงมหาดไทย จึงย้ายบริเวณศาลากลางจังหวัดหลัง
เดิมที่ช�ำรุด มาตั้งอยู่บริเวณถนนอภิบาลบัญชา หันหน้า
ไปทางทิศตะวันตก ลักษณะตัวอาคารสูง  ๒ ชั้น

ปี พ.ศ.๒๕๔๔ กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้
จังหวัดนครพนม ด�ำเนินการก่อสร้างศาลากลางจังหวัด
(อาคารใหม่) เป็นอาคารสูง ๕ ชัน้ เปิดใช้อย่างเป็นทางการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖
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ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
อาคารทรงไทยประยุกต์ สองหลัง หลังแรกเป็นอาคาร
สองชั้ น หลั ง คาทรงปั ้ น หยาแปลง (ปั ้ น หยากลาย)
มุงกระเบื้องคอนกรีต (ซีแพค) สีแดงก�่ำผนังทาสีขาว
หันหน้าอาคารไปทางถนนราชด�ำเนิน หลังที่สองเป็น
อาคาร ค.ส.ล. ห้าชั้น หลังคาทรงปั้นหยาประยุ ก ต์
มุงกระเบื้องคอนกรีตสีน�้ำตาลไหม้ ผนังทาสีขาว หันหน้า
อาคารไปทางถนนศรีธรรมราช มีรวั้ รอบทัง้ สีด่ า้ น อยูใ่ น
พืน้ ที่ ๔๖ ไร่
ก่อนจะมาเป็นศาลากลางจังหวัดเช่นในปัจจุบัน
เดิ ม เคยเป็ น “จวนเจ้ า เมื อ ง” ของเจ้ า ผู ้ ค รอง
นครศรีธรรมราชมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
พื้ น ที่ ด ้ า นทิ ศ เหนื อ เป็ น สวนไม้ ด อกของพระยา
นครกุลเชษฐ (เอียด ณ นคร) ในสวนนี้มีบ้านพักอยู่
หลังหนึ่ง เรียกว่า “บ้านในสวน” รอบศาลากลางเมือง
มีก�ำแพงสี่ด้าน ทิศใต้มีโรงเรียนซึ่งมีเฉลียงรอบ ใช้เป็นที่
สวดมนต์ เรียกว่า “โรงพิธ”ี ทิศตะวันตกมีโรงเรือนเก็บ
กระสุนปืนใหญ่ ดาบศิลา หอก ดาบ และสิ่งของเครื่องใช้
ในพิธีสงฆ์ เรียกว่า “โรงแสง” ถัดมาเป็นโรงเรือนส�ำหรับ
ท�ำทองรูปพรรณ เรียกว่า “โรงทอง” ถัดไปอีกหลังเป็น
เรือนส�ำหรับงานช่างเรียกว่า “โรงงาน” และเฉียงไปทาง
ทิศตะวันตกเล็กน้อยมีโรงเรือนพระพุทธรูปประจ�ำวัง
เรียกว่า “หอพระพุทธสิหิงค์”
ส่วนด้านหน้าศาลากลางเมืองมีประตู และมี
โรงเรือนส�ำหรับเก็บฆ้องตีบอกเวลา เรียกว่า “โรงฆ้อง”
ส่วนก�ำแพงด้านหน้าเป็นที่โล่งกว้างประมาณ ๑๐ วา
มีต้นประดู่ใหญ่หลายต้นเรียงรายจากทิศเหนือจรดใต้
ส่วนก�ำแพงด้านหลังมีศาลายกพื้นปูกระดาน หลังคา
มุงจาก ใช้เป็นทีช่ ำ� ระคดีความมีตน้ จันทน์ใหญ่อยูต่ น้ หนึง่
ใกล้ศาลา เรียกว่า “ศาลาต้นจันทน์”

ครั้ น พ.ศ. ๒๔๔๔ เจ้ า พระยาสุ ธ รรมมนตรี
(หนูพร้อม ณ นคร) เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้ลาออก
จากต� ำ แหน่ ง กระทรวงมหาดไทยจึ ง แต่ ง ตั้ ง พระยา
สุนทราทรธุระกิจ (หมี ณ ถลาง) มาเป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัด และได้ย้ายศาลากลางเมืองจากโรงพิธีไปปลูก
สร้างขึน้ ใหม่ใกล้สนามหน้าเมืองคือในดงมะม่วง (โรงเรียน
กั ล ยาณี ศ รี ธ รรมราชปั จ จุ บั น ) เป็ น โรงเรื อ นชั้ น เดี ย ว
เสาอิฐ ยกพื้นไม้ ฝากั้นกระดาน พื้นล่างปูอิฐหลังคา
มุงกระเบื้อง มุขหน้าอยู่ทางทิศตะวันตก มุขหลังยกพื้นปู
กระดานเสมอตัวอาคาร เมือ่ สร้างเสร็จผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ก็ไปปฏิบัติงานประจ�ำอยู่ที่อาคารใหม่แห่งนี้ ส่วนศาลา
กลางเมืองซึ่งถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าเมือง
มิได้รื้อถอน แต่มิได้ใช้งาน
๑๒๐ ปี
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ครั้นเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีถึงแก่อสัญกรรมใน
พ.ศ. ๒๔๕๐ ทายาทจึงได้ยกที่ดินและอาคารศาลากลาง
เมื องให้ แ ก่ ทางราชการตามเจตจ�ำนงของเจ้ า พระยา
สุธรรมมนตรี กระทรวงมหาดไทยจึงรื้อถอนอาคารหลังเดิม
แล้วก่อสร้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ขนึ้ ในปลายปี พ.ศ.
๒๔๕๔ เป็นอาคาร สองชัน้ มีมขุ หน้าสามมุข ใช้เป็นทีท่ ำ� การ
ของหน่วยราชการหลายหน่วย และได้ตอ่ เติมไปทางตะวันตก
อีกหลังหนึ่ง เพื่อใช้เป็นที่ท�ำการคลังจังหวัด สรรพากร

จังหวัด สรรพสามิตจังหวัด และสัสดีจังหวัด นับเป็น
อาคารศาลากลางจังหวัดที่ใหญ่โตมากในเวลานั้น
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ได้ปรับปรุงพื้นที่
ศูนย์บริหารราชการของจังหวัด จึงให้ก่อสร้างอาคาร
ศาลากลางหลังใหม่ขนึ้ ด้านหลังอาคารเดิม ทัง้ นี้ โดยให้มี
รูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับอาคารเดิม
อาคารใหม่นี้สูง ๕ ชั้น โดยเริ่มเปิดท�ำการเมื่อวันที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นมา

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

หลังเก่าเริ่มเปิดด�ำเนินการเมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๐๗

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังปัจจุบัน เปิดเมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑
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ศาลากลางจังหวัดน่าน
อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน มีจ�ำนวน ๒ หลัง
หลั ง เก่ า ด้ า นหน้ า สร้ า งเมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ในสมั ย
พลต�ำรวจตรี ศรีศักดิ์ ธรรมรักษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดน่าน และด้านหลังสร้างเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓

ในสมัยนายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ ด�ำรงต�ำแหน่งผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดน่าน ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในศาลากลาง
จังหวัดน่าน จ�ำนวน ๙ หน่วยงาน และ ๒ ส่วนงาน

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย
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ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศาลาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังเก่า

ศาลาจังหวัดหลังใหม่
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กระทรวงมหาดไทย

ประจวบคี รี ขั น ธ์ เ คยเป็ น ที่ ตั้ ง ของเมื อ งนารั ง
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๒
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ตงั้ เมืองขึน้ ใหม่ทปี่ ากคลองอีรม
ชื่อว่า เมืองบางนางรม และในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้รวม
เมื อ งบางนางรม เมื อ งกุ ย และเมื อ งคลองวาฬเป็ น
เมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์ ซึ่ ง แปลว่ า เมื อ งที่ มี ภู เ ขา
เป็นหมู่ๆ โดยมีที่ว่าการเมืองอยู่ที่เมืองกุย จนกระทั่ง
พ.ศ. ๒๔๔๑ จึงย้ายที่ว่าการมาอยู่ที่อ่าวเกาะหลัก หรือ
อ่าวประจวบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์
ในปัจจุบนั ส�ำหรับศาลากลางจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์หลัง
แรกสุดนัน้ ตัง้ อยู่ ณ ทีว่ า่ การอ�ำเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์
สร้างขึน้ ประมาณ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๐ – พ.ศ. ๒๕๐๐
และได้มกี ารย้ายทีต่ งั้ ของศาลากลางจังหวัดมาอยูท่ ถี่ นน
สละชีพ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๐ – พ.ศ. ๒๕๐๐
พร้อมกับสร้างศาลากลางขึ้นโดยลักษณะตัวอาคารเป็น
แบบสองชั้นทรงไทย ต่อมาเมือ่ อาคารมีสภาพทรุดโทรม
กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด�ำเนินการก่อสร้างศาลากลางจังหวัด (อาคารใหม่)
โดยก่อสร้างทางด้านทิศเหนือของศาลากลางจังหวัด
หลังเดิม ลั ก ษณะเป็ น อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สู ง
๕ ชั้น สร้างแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

ศาลากลางจังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓
ตรงกั บ รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
รัชกาลที่ ๗ โดยมีพระยาบริรักษ์ภูธร (เพิ่ม กนิษฐายน)
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น
ลั ก ษณะทางสถาปั ต ยกรรมและศิ ล ปกรรม :
เป็นตึกชั้นเดียวขนานไปกับถนนเพชรเกษม รูปแบบ
อาคารทรงปั ้ น หยา ตรงกึ่ ง กลางอาคารด้ า นหน้ า ต่ อ
เป็ น หน้ า มุ ข เปิ ด โล่ ง มี ร ะเบี ย งยาวตลอดตั ว อาคาร
ปลายปีกอาคารทั้งสองข้างจัดเป็นห้องโถงใหญ่ เสาเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนังก่ออิฐถือปูน พื้นอาคารเป็น
ไม้เนือ้ แข็ง เก่าแก่ แข็งแรง หลังคาปูดว้ ยกระเบือ้ งซีเมนต์
ตัวอาคารมีพื้นที่ประมาณ ๓๖๐ ตารางเมตร
สภาพปั จ จุ บั น : กรมศิ ล ปากรได้ ขึ้ น ทะเบี ย น
โบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่โดยสภาพอาคาร
ยังแข็งแรงดี สามารถใช้ประโยชน์ได้ และขณะนี้ได้มีการ
บูรณะปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ประจ�ำจังหวัดพังงา ซึ่งมี
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย
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ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) สร้างเมื่อวันที่
๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน
๔,๙๒๗,๕๐๘ บาท (สมัยนายจันทร์ สมบูรณ์กูล เป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง)
ลักษณะ ตึกพื้นไม้ ๒ ชั้น หลังคามุงกระเบื้องลอนสีแดง
หันหน้าไปทางทิศใต้ รูปทรงเหมือนกับศาลากลางของ
จังหวัดอื่นๆ
ส่วนประกอบของอาคาร
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) รูปแบบ ๒ ชัน้
หลั ง คาทรงปั ้ น หยา ชั้ น ล่ า งพื้ น ไม้ ย กระดั บ จากพื้ น
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
อาคารศาลากลางจั ง หวั ด พิ จิ ต ร (หลั ง เดิ ม )
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�ำนวณให้ฤกษ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

และส่วนราชการจังหวัดต่างๆ ได้ใช้เป็นทีท่ ำ� การประมาณ
๓๐ ปี ก่อนทีจ่ ะย้ายไปทีศ่ าลากลางจังหวัดพิจติ รหลังใหม่
ลักษณะโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคาร
คอนกรีต ๒ ชัน้ หลังคากระเบือ้ งสีแดง มีลกั ษณะรูปแบบ
อาคารแบบประยุกต์ร่วมสมัย อาคารมีความสง่างาม
บริเวณห้องโถงทางขึ้นมีการตกแต่งจั่วอาคารลายกนก
ออกแบบอย่างเรียบง่ายไว้ทุกมุม

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย
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ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ศาลากลางจังหวัดหลังแรก

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังที่ 2

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังปัจจุบ้น
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ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตสร้างขึ้นในรัชสมัยพระยารัษฏานุประดิ ษ ฐ์ ม หิ ศ รภั ก ดี เป็ น สมุ ห เทศาภิ บ าลมณฑลภู เ ก็ ต ลั ก ษณะ
สถาปัตยกรรมเป็นแบบยุโรป และเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังแรก
ของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น นอกจากนั้น ยังเป็นศาลา
กลางทีส่ ร้างได้แปลกแตกต่างจากศาลากลางจังหวัดอืน่ ๆ อาคารเป็นไม้
๒ ชั้นมีลักษณะเป็นคอร์ด อาคารที่ล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางเป็น
ลานกว้างเปิดโล่งไม่มหี ลังคา ท�ำเป็นสวนหย่อม มีระเบียงรอบอาคารทัง้
ด้านนอกและด้านในเดินรอบอาคารได้ทงั้ สองชัน้ การตกแต่งมุมเสาด้าน
บนตกแต่งด้วยไม้สักฉลุลวดลาย มีประตูทั้งหมด ๙๙ ประตู แต่ไม่มี
หน้าต่าง ต่อมาได้มีการต่อเติมหน้าต่าง ด้านบนของหน้าต่างตกแต่ง
ด้วยลายฉลุเป็นลวดลายคล้ายดอกทิวลิป ด้านล่างเหนือประตูท�ำเป็น
ช่องลมเพิ่มขึ้นตกแต่งด้วยไม้สัก

• ศาลารัฐบาล (ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต)

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย
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ศาลากลางจังหวัดยะลา
ศาลาว่าการเมืองยะลาในระยะแรกมีลกั ษณะเป็น มุขยื่นออกมา มีบันไดขึ้นมาด้านข้าง ๒ บันได
ไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องเผา ด้านหน้าเป็น

ศาลากลางจังหวัดหลังปัจจุบัน
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ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดหลังที่ ๑ (ศาลารัฐบาลมณฑล
ร้อยเอ็ด) เป็นไม้หลังใหญ่มมี ขุ กลาง ๓ ชัน้ ไม่พบหลักฐาน

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

ศาลากลางจังหวัดหลังที่ ๒ สร้างเมื่อวันที่ ๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ตรงกับสมัยอ�ำมาตย์เอก พระยา
สุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) เป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัด

ศาลากลางจังหวัดหลังที่ ๓ สร้างเมื่อวันที่ ๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ในสมัยทีน่ ายวิญญู อังคณารักษ์
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ในสมัยนายชั้น สุวรรณทรรภ
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ยังคงใช้งานในปัจจุบัน

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
๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย
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ศาลากลางจังหวัดล�ำปาง
ยุคแรก : ศาลากลางเมืองล�ำปาง หรือ เรียกว่า “เค้าสนามหลวง

ศาลากลางจังหวัดล�ำปางยุคที่ ๒ ได้ใช้งานตั้งแต่ปี ๒๕๐๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๐

ศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๘ แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยตัวอาคารศาลา
กลางจังหวัดล�ำปาง เป็นแบบจตุรมุข รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
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ความยาวด้านละ ๑๐๑ เมตร สูง ๔ ชั้น เนื้อที่ใช้สอย
๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร  โดยมี ตั ว อาคารล้ อ มรอบ
สนามหญ้ากลาง

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังที่ ๑

เดิมที่ท�ำการของเมืองจะตั้งอยู่ภายในบริเวณ
เดียวกันกับที่ตั้งของจวนเจ้าเมือง   โดยมีศาลาหลังหนึ่ง
มีลักษณะเป็นศาลาไม้ชั้นเดียว   เรียกศาลาหลังนี้ว่า
“ศาลากลาง”  สมัยนัน้ ส่วนราชการต่างๆ  ในระดับเมือง
ยังมีไม่มากดังเช่นปัจจุบัน  ศาลาหลังนี้เจ้าเมืองหรือผู้ว่า
ราชการเมื อ งรวมตลอดทั้ ง กรมการเมื อ งฝ่ า ยต่ า งๆ
(เทียบได้กบั หัวหน้าส่วนราชการในปัจจุบนั )  จะใช้เป็นที่
ท�ำงานร่วมกัน ว่า “ศาลากลาง” น่าจะหมายถึงศาลา
ที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ เป็ น ส่ ว นกลางหรื อ ศู น ย์ ก ลางที่ ค ณะ
กรมการเมืองใช้ท�ำงานร่วมกันนั่นเอง แม้ต่อมาภายหลัง
จากมีการเปลีย่ นระบบการปกครองหัวเมืองอีสานในปี พ.ศ.
๒๔๔๐ แล้ว  และทางราชการได้สร้างศาลาส�ำหรับใช้เป็น
ทีท่ ำ� งานของผูว้ า่ ราชการเมือง (ต่อมาเรียกว่าผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด)   รวมทั้งใช้ส�ำหรับเป็นทีท่ ำ� การของหัวหน้าส่วน
ราชการต่ า งๆ ด้ ว ยนั้ น ศาลาหลั ง นี้ ก็ ยั ง คงเรี ย กว่ า
“ศาลากลาง” เช่นเดิม

ศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังที่ ๒

ศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังที่ ๓

ศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังที่ ๔

ศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังที่ ๕
๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย
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ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)

สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ (ร.ศ. ๑๓๐) เมื่อกรุงศรีอยุธยา
เสียแก่พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ได้มีการย้ายตัวเมืองสิงห์บุรีจากบริเวณ
ล� ำ น�้ ำ น้ อ ย อ� ำ เภอค่ า ยบางระจั น มาตั้ ง ใหม่ ที่ บ ริ เ วณริ ม ฝั ่ ง
แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาที่ ต� ำ บลบางมอญ (ปั จ จุ บั น คื อ ต� ำ บลต้ น โพธิ์ )
และในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เป็นอาคาร
ก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตก ทรงปั้นหยา มีขนาด ๑๕ ห้อง หลังคา
มุงกระเบื้องซีเมนต์ พื้นไม้เนื้อแข็ง กรมศิลปากรได้บูรณะให้อยู่ในสภาพดี
และประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ปัจจุบนั อาคารหลังนีอ้ ยูใ่ นความรับผิดชอบและ
การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)

ปี ๒๕๑๒ เริม่ ทีจ่ ะสร้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ในทีด่ นิ เดิม
แต่ไม่สามารถรื้อถอนอาคารศาลากลางได้ เนื่องจากกรมศิลปากรได้
ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน จนกระทั่งในปี ๒๕๒๖ ได้ขอใช้พื้นที่
ราชพัสดุ ทีเ่ ป็นสนามบินเก่าติดกับโรงเรียนสิงห์บรุ ี เป็นสถานทีก่ อ่ สร้าง
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ และในปี ๒๕๓๔ ได้ทำ� พิธวี างศิลาฤกษ์และ
เริม่ ท�ำการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จสามารถย้ายส่วนราชการไปปฏิบตั งิ าน
ได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๖ อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังนี้
เป็นลักษณะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น หลังคาทรงไทย ได้ท�ำ
พิ ธี เ ปิ ด อย่ า งเป็ น ทางการเมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มี น าคม ๒๕๓๗ โดย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ในปี ๒๕๔๓ จังหวัดสิงห์บุรีได้สร้าง
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (ต่อเติมหลังใหม่) ก่อสร้างแล้วเสร็จและ
ให้ส่วนราชการย้ายเข้าไปปฏิบัติงานได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น และได้ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด ๓ ชั้น ส่วนที่ช�ำรุดและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
(ต่อเติมหลังใหม่) กระท�ำพิธเี ปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
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ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม : เป็นอาคารทีท่ นั สมัย
และสวยงามที่ สุ ด ในสมั ย นั้ น ก่ อ ด้ ว ยอิ ฐ ถื อ ปู น แบบ
ชั้นเดียว ศิลปะโคโลเนียน (Colonian) ตามแบบฝรั่งเศส
ผสมญวน มี มุ ข หน้ า ยื่ น ออกมาด้ า นหน้ า ตั ว อาคาร
หน้าต่างท�ำเป็นอาร์คโค้งที่มีบัวหัวเสารองรับ ท�ำให้แลดู
สวยงามกลมกลืนตลอดทั้งตัวอาคาร
เป็นศาลากลางหลังแรกของจังหวัดหนองคาย
และอาคารตึกหลังแรกของมณฑลลาวพวน สร้างในปี

พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๔๔ เป็นที่ว่าราชการเมืองหนองคาย
จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๒ จึงได้รับงบประมาณมาสร้างศาลา
กลางหลังใหญ่ (หลังที่ ๒ และ ๓) ส่วนอาคารหลังเดิม
ได้ท�ำการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในปีนั้น และใช้เป็นที่ท�ำการ
ของส่ ว นราชการหน่ ว ยงานอื่ น จนถึ ง พ.ศ. ๒๕๔๔
จึงได้งบประมาณมาปรับปรุง และซ่อมแซมเพื่อให้เป็น
หอวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

ศาลากลางจังหวัดหลังปัจจุบัน
๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย
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ขาดรูป

กระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม   ๒๕๕๕ กระทรวง
มหาดไทย โดย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรี
ว่าการมหาดไทย พล.ต.ท.ชัชจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วย
ว่ า การกระทรวงมหาดไทย นายวิ บู ล ย์ สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยอธิบดีกรมต่างๆ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการระดับสูง
ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ โดยในช่วง
เช้ า มี ก ารวางพวงมาลาถวายสั ก การะพระอนุ ส าวรี ย์
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ พิธีพราหมณ์
พิธสี งฆ์ จากนัน้ เป็นพิธเี ปิดการจำ�หน่ายดวงตราไปรษณียากร
ที่ ร ะลึ ก เนื่ อ งในโอกาส สมเด็ จ ฯ กรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพ ครบ ๑๕๐  ปี วันประสูติในปี ๒๕๕๕

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย
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๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้มพี ระบรมราชโองการตัง้ กระทรวงมหาดไทย เมือ่ วันที่ ๑ เมษายน
พุทธศักราช ๒๔๓๕ และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ พระเจ้าน้องยาเธอ
ด�ำรงต�ำแหน่งองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระอัจฉริยภาพ และพระกรณียกิจที่ทรงมี
คุณูปการต่อแผ่นดินไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา การต่างประเทศ การทหาร การสาธารณสุข และการ
ปฏิรูปการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินให้ทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ และองค์การยูเนสโกแห่ง
สหประชาชาติได้ถวายสดุดีให้พระองค์ท่านทรงเป็นคนไทยคนแรกที่เป็น “บุคคลส�ำคัญของโลก” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕
ยังความภาคภูมิใจแก่คนไทยทั้งชาติ
ย้อนหลังกลับไปกว่า ๑๒๐ ปี เมื่อพระเจ้าซาเรวิช รัชทายาทรัสเซีย ซึ่งต่อมาภายหลังได้ทรงขึ้นครองราชย์
เป็นพระเจ้าซานิโคลัสที่ ๒ ได้เสด็จมาเยือนสยาม เพื่อเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นด�ำรงราชานุภาพเป็นราชทูตพิเศษผู้แทนพระองค์เสด็จไปเยี่ยมตอบ
พระเจ้าซาเรวิช ยังผลให้เกิดความสนิทชิดเชือ้ ระหว่างพระราชวงศ์ของทัง้ สองประเทศตัง้ แต่นนั้ มา โดยรัสเซียได้มสี ว่ น
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ส�ำคัญในฐานะมิตรแท้ของประเทศสยาม ในการช่วย
เจรจาไม่ให้องั กฤษและฝรัง่ เศสกระท�ำการอันรุนแรงหรือ
ยึดสยามเป็นเมืองขึ้นด้วย พระเจ้าซาเรวิชทรงตรัสว่า
สยามเป็นประเทศที่เจริญแล้วและมีความสง่างามตาม
โบราณราชประเพณี ใ นสายตาของชาวโลก อี ก ทั้ ง
ผู้ปกครองแผ่นดิน คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเปี่ยม
ด้วยทศพิธราชธรรมในการอภิบาลรักษาประชาราษฎร
ให้ มี แ ต่ ค วามร่ ม เย็ น เป็ น สุ ข ประการนี้ สมเด็ จ ฯ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ จึงได้ทรงท�ำหน้าที่ทาง
สั ม พั น ธภาพกั บ ต่ า งประเทศด้ ว ยดี ส มตามพระราช
ประสงค์ ผลปรากฏให้ประเทศไทยคงเป็นประเทศเดียว
ในภูมิภาคที่สามารถธ�ำรงความเป็นเอกราชไว้ได้ ความ
ภาคภูมิใจนี้ จึงสมควรที่เยาวชนจะได้ช่วยกันจารึก
จดจ�ำไว้อย่างมั่นคง เพื่อให้กลับกลายเป็นแรงบันดาลใจ
ในการช่วยกันด�ำรงรักษาประเทศชาติ
นับเป็นเรื่องที่ไม่เคยทรงคิดฝัน เพราะการเสด็จ
ไปเยือนรัสเซียคราวนัน้ ยังได้รบั พระราชทานพระอนุญาต
ให้ เ สด็ จ ไปยั ง ประเทศอี ยิ ป ต์ แ ละอิ น เดี ย ในขากลั บ
เพื่ อ จะได้ ห าความรู ้ ป ระกอบเปรี ย บเที ย บกั บ ที่ ไ ด้ ไ ป
ทอดพระเนตรเห็นมาในยุโรป เพือ่ สอดคล้องกับประโยชน์
ของกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน)
โดยทรงขวนขวายหาวิชาความรู้ในทุก ๆ เรื่อ งตลอด
เส้นทางเสด็จ จนใครต่อใครพากันกล่าวขานว่าผูแ้ ทนองค์
พระมหากษัตริย์สยามสวมบทบาทเป็น “ครู” โดยแท้
เพราะไม่ว่าจะเสด็จ ณ ที่ใด หยุด ณ แห่งหนไหน หัวข้อ
เรื่องจริยธรรมทางด้านการศึกษาจะถูกก�ำหนดให้อยู่ใน
พระทัยเป็นอันดับแรกเสมอ อย่างเช่น การที่ทรงตรัส
แก่ นั ก การศึ ก ษาว่ า พระราชประสงค์ ข องสมเด็ จ
พระพุทธเจ้าหลวง คือ การเสริมสร้างเยาวชนไทยให้
เป็นคนดี หาใช่เพียงเก่งกล้าสามารถ แต่กลับทุจริต
คดโกงแผ่นดิน ยังผลเสียหายแก่ชาติบา้ นเมือง จนกระทัง่
เสด็จกลับมาถึงกรุงเทพฯ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม

พ.ศ. ๒๔๓๕ เพียงไม่กวี่ นั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ก็ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพเป็นเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
เสด็ จ ในกรมเคยทรงเล่ า ประทานไว้ แ ก่
ม.ร.ว. สังขดิศ ดิศกุล ผู้เป็นหลานชายใหญ่ ว่า สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมิได้เคยทรงตรัสถามความสมัครใจที่จะให้
ย้ายไปเป็นปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ภายใต้
การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของสยามใหม่
แม้แต่น้อย กล่าวคือ มิได้เคยทรงทราบมาก่อนเลย
อาจเป็นด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความรัก
ความผูกพันที่สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ทรงมีต่อกระทรวงธรรมการ หรือถ้าหากทรงถามก็อาจ
ต้องกราบบังคมทูลว่า ไม่ถนัดหรือขอไม่ไปกระทรวง
มหาดไทยจะดีกว่า เลยทรงโปรดเกล้าฯ ให้เสร็จเรื่อง
เสร็จราวไปโดยไม่ต้องไต่ถามเสียทีเดียว
อยู่มาวันหนึ่ง ภายหลังที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแล้ว จึงมีรบั สัง่
ให้ไปเข้าเฝ้าฯ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
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จึงได้กราบบังคมทูลปรับทุกข์ว่า ด้วยใจทั้งดวงยังคงฝัง
อยูแ่ ต่งานทางด้านการศึกษา หากได้ทำ� หน้าทีต่ อ่ ไปคงจะ
สามารถจัดให้ดีแก่เด็กนักเรียนได้ แต่ราชการกระทรวง
มหาดไทยนั้นใหญ่ การงานดูจะผิดแผกไปจากที่เคย
ทรงปฏิบตั ิ หากพลาดพลัง้ ลงไปอย่างไร จะพานเสือ่ มเสีย
ถึงพระเกียรติยศของในหลวง แต่สมเด็จพระพุทธเจ้า
หลวงตรัสตอบว่า ในส่วนพระองค์ย่อมทรงเชื่อแน่ว่า
เสด็จในกรมฯ จะสามารถจัดกระทรวงธรรมการให้ดีได้
แต่หากเพียงการศึกษาเรียบร้อยเท่านั้น แล้วบ้านเมือง
กลับต้องถูกปกครองเป็นเมืองขึ้นชาติอื่นเขา กรมด�ำรงฯ
จะทรงจัดการศึกษาตามใจชอบได้อย่างไร ให้ทรงรับงาน
มหาดไทยไว้ แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงช่วยเอง
โดยทรงรับเป็นครูให้ตั้งแต่บัดนั้น
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงอุน่ ใจ
คลายความวิตกหลังจากได้รับฟังข้อเท็จจริง อันถือเป็น
พระบรมราชาธิบายว่า เหตุใดจึงทรงไว้วางพระราชหฤทัย
พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์นี้อย่างที่สุด จึงกราบบังคม
ทูลรับว่า จะพยายามสนองพระเดชพระคุณตามพระราช
ประสงค์นนั้ โดยเต็มก�ำลังสติปญ
ั ญาความสามารถ แต่ใคร่
ขอพระราชทานพรไว้อย่างหนึ่งว่า ถ้าทรงพระราชด�ำริ
เห็นว่าจะทรงงานด้านมหาดไทยไปไม่ส�ำเร็จ ก็ขอให้ได้
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กลับไปรับราชการกระทรวงธรรมการ ซึง่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสัญญาตามพระประสงค์นั้น
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพได้ทรง
กราบถวายบั ง คมลาออกจากต� ำ แหน่ ง เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ในสมั ย รั ช กาลที่ ๖ ด้ ว ยทรง
พระประชวร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๕๘ ซึ่งรวม
แล้วเป็นเวลาที่ทรงรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
ถวายที่กระทรวงมหาดไทย ทั้งสิ้น ๒๓ ปี นานพอที่ได้
ทรงช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้แก่กระทรวงมหาดไทย
ในความมุ่งมั่น “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” ประชาชน
มาตราบจนทุกวันนี้.

จากอดีตสู่....ปัจจุบันของมหาดไทย
นายประยูร พรหมพันธุ๑์

ความเป็นมา

หากผู้ใดต้องการจะรู้เรื่องของกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องย้อนดูอดีตและศึกษาความเป็นมาของกระทรวง
มหาดไทยให้เข้าใจรูท้ ไี่ ปทีม่ าของกระทรวงนีเ้ สียก่อนเป็นเบือ้ งต้น การก่อก�ำเนิดกระทรวงนีม้ ไิ ด้อยูๆ่ นึกจะตัง้ ขึน้ เป็น
กระทรวงก็ตั้งขึ้นมา แต่แท้จริงแล้วมีอดีตที่จะต้องย้อนหลังว่าท�ำไมจึงต้องมีกระทรวงมหาดไทย และท�ำไมจึงไม่ยุบ
กระทรวงนี้ทิ้งไปเสีย ในเมื่อคนรุ่นใหม่ๆ โดยเฉพาะนักการเมือง นักการบริหารยุคใหม่เคยเสนอให้ตั้งกระทรวงความ
มั่นคงภายในแบบอเมริกาที่ก�ำลังเห่อเรื่องกระทรวงความมั่นคงภายใน หลังจากประเทศนั้นมีปัญหาเรื่องการก่อ
การร้ายสากลและปัญหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ท�ำลายตึก 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�ำนาญมหาดไทย, วุฒิอาสาธนาคารสมอง,
สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อดีต : ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, สุราษฎร์ธานี, สระบุรี, ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย, และอดีตประธาน ก.ถ.
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศลาวและกัมพูชา เคยเป็นส่วน
หนึ่ ง ของประเทศไทยมาก่ อ น มาในสมั ย รั ช กาลที่ ๕
ถูกประเทศมหาอ�ำนาจฝรั่งเศสบีบบังคับให้ไทยต้องเสีย
อ�ำนาจปกครองไปและกลายเป็นดินแดนอินโดจีนของ
ฝรั่งเศสไป ไทยต้องเสียเมืองจากลัทธิล่าอาณานิคมของ
ชาติมหาอ�ำนาจตะวันตก ซึง่ มีทงั้ ประเทศอังกฤษ ฝรัง่ เศส
โปรตุเกส เป็นต้น ซึ่งในบรรดาประเทศมหาอ�ำนาจสมัยนั้น
ประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องกับความด�ำรง
เป็นเอกราชของรัฐไทยมากที่สุด และสยามประเทศ
ถูกภัยคุกคามจากฝรัง่ เศสและอังกฤษจนต้องสูญเสียดินแดน
หลายส่วนในหลายภูมภิ าคของประเทศรวมดินแดนพืน้ ที่
ที่เสียไปเกือบครึ่งของพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบัน
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมือ่ ลาว
ถูกแบ่งแยกออกเป็น ๓ อาณาจักรแล้ว (รัฐนครหรือ
city states) อั น ได้ แก่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์
และจ�ำปาสัก นั้น ทั้ง ๓ เมืองแห่งนี้ล้วนแต่ต้องส่ง
เครือ่ งบรรณาการให้กบั กรุงเทพฯ เมือ่ ต้องการจะกูเ้ อกราช
เวี ย งจั น ทน์ กั บ นครจ� ำ ปาสั ก ให้ พ ้ น จากไทย แต่ ก็ ถู ก
ปราบปรามลงอย่างราบคาบและเด็ดขาด จนเป็นผลให้
ทั้งสองเมืองดังกล่าวผนวกเข้าขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๓๗๐ และส�ำหรับทางด้านกัมพูชาหรือเขมร
ที่เป็นประเทศถูกขนาบด้วยประเทศใหญ่อย่างไทยกับ
เวียดนาม กัมพูชาก็ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้แก่
ทั้งกรุงเทพฯ และกรุงเว้ ในขณะที่อาณาเขตทางด้าน
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ตะวันตกของกัมพูชา อันมีเมืองต่างๆ คือ พระตะบอง
เสี ย มราฐ และเมื อ งพระตะบองต่ า งก็ มี เจ้ า เมื อ งใน
ตระกูลอภัยวงศ์ ปกครองในนามของกรุงเทพฯ หรือ
สยามประเทศ
แต่อย่างไรก็ดี เมื่อลัทธิล่าอาณานิคมได้แผ่ขยาย
อิทธิพลตะวันตก (ยุโรป) เข้ามาเมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๖
ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๔ ท�ำให้กัมพูชาซึ่งก็ปรารถนาอยู่
แล้วที่จะให้หลุดพ้นจากอ�ำนาจของไทยกับเวียดนาม จึง
ยอมเข้าไปอยู่ภายใต้อารักขาของฝรั่งเศส ท�ำให้สยามรัฐ
หรือกรุงเทพฯ ต้องสูญเสียอ�ำนาจการปกครองเหนือ
ประเทศเหล่านี้ไป ซึ่งถือเป็นความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่ง
จากการกระท�ำของฝรัง่ เศสซึง่ ก็มเี หตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึน้
หลายครั้งหลายหนที่กระทบต่ออธิปไตยและบูรณาภาพ
แห่งดินแดนของประเทศไทยจนในที่สุดไทยจ�ำต้องยอม
ลงนามในสนธิสญ
ั ญาเพือ่ สละอ�ำนาจอธิปไตยอันเคยมีอยู่
เหนือทั้งลาวและกัมพูชาไปให้แก่ฝรั่งเศส ยิ่งไปกว่านั้น
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สร้างความขมขื่นและต้อง
จดจ�ำอย่างไม่รู้ลืมได้เกิดขึ้นอีก เมื่อได้เกิดเหตุการณ์
ส�ำคัญขึ้นมาอีกที่เรียกว่า “กรณี ร.ศ. ๑๑๒” ที่ไทยต้อง
จ�ำยอมสละอ�ำนาจอธิปไตยทั้งหมดเหนือดินแดนฝั่งซ้าย
ของแม่น�้ำโขงให้ฝรั่งเศสไป (ซึ่งรวมทั้งบนเกาะแก่งต่างๆ
ในล�ำน�้ำโขงด้วย) เพราะฝรั่งเศสได้บังอาจส่งเรือปืน
บุกแม่น�้ำเจ้าพระยาเข้ามาจ่อไทยไว้และบีบบังคับให้
รัชกาลที่ ๕ จ�ำต้องจ�ำยอมลงนามยกดินแดนส่วนนี้ให้แก่
ฝรั่ ง เศสไปอี ก การเสี ย ดิ น แดนของไทยไปให้ ช าติ
มหาอ�ำนาจยุโรป (อังกฤษและฝรัง่ เศส) มิจำ� กัดอยูเ่ ฉพาะ
ทิศตะวันออกของประเทศเท่านัน้ ไทยยังต้องเสียดินแดน
ทางตอนใต้สุดของประเทศอันได้แก่ กลันตัน ตรังกานู
ไทรบุรี และเปรักให้แก่อังกฤษ รวมทั้ง ทวาย มะริด
ตะนาวศรี ในเวลาต่อมาอีกรวมดินแดนทีเ่ สียไปเกือบครึง่
ของดินแดนที่ประเทศไทยมีอยู่ในปัจจุบันแต่ไทยยังไม่
สูญเสียเอกราชในยุคสมัยนั้น แต่ต้องเสียสิทธิสภาพ

นอกอาณาเขตคืออ�ำนาจตุลาการให้กับชนชาติตะวันตก
ที่เข้ามาไทยไม่ต้องขึ้นศาลไทยกรณีมีคดีระหว่างคนไทย
กับชาวต่างชาติ ดังกล่าว
การสูญเสียต่างๆ ดังกล่าวท�ำให้รัชกาลที่ ๕
ทรงเสียพระทัยมากและท�ำให้คนไทยทั้งประเทศสยาม
ตระหนักอย่างดียิ่งว่า สยามประเทศต้องปฏิรูประบบการ
ปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินของไทยเสียใหม่
อย่ า งขนานใหญ่ เพื่ อ ให้ ป ระเทศสยามมี ค วามมั่ น คง
ปลอดภัย มีบูรณาภาพแห่งดินแดนของประเทศที่เป็น
ปึกแผ่นมั่นคงและการรักษาเอกราชและอธิปไตยของ
ประเทศให้เข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ในอดีต นั่นก็คือ การเปลี่ยนระบบการปกครองประเทศ
จากเดิมที่เป็นระบบราชาธิราช (Empire state) มาเป็น
ราชอาณาจักร (Kingdom) อันเป็นลักษณะการปกครอง
ในรูปแบบที่เน้นด้านความมั่นคงของประเทศ มีการ
รวมศูนย์อ�ำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลาง กระชับ
การปกครองดูแลหัวเมืองที่เป็นภูมิภาคในต่างจังหวัด
ทั่วประเทศเสียใหม่ เพื่อให้กรุงเทพฯ ที่เป็นศูนย์กลาง
อ� ำ นาจทางการปกครองประเทศสามารถปกครอง
ดูแลพื้นที่ทั่วประเทศและดูแลปกครองป้องกันราษฎร
ได้อย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนของประเทศ ราชอาณาจักรไทย
จึ ง เป็ น ลั ก ษณะการปกครองที่ เ ป็ น รู ป แบบรั ฐ เดี่ ย ว
(Unitary state) และเป็น Kingdom แทนที่ระบบ
ราชาธิราช หรือ Empire state ซึ่งเป็นการปกครองแบบ
หลวมๆ ไม่เข้มแข็งจนท�ำให้ต้องสูญเสียดินแดนไปอย่าง
มากมายให้กับต่างชาติดังได้กล่าวมาแล้ว
ดังเหตุผลที่ได้สรุปมา ท�ำให้ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่
๕ ได้ทรงมอบพระราโชบายเฉพาะให้กบั คนมหาดไทย คือ
ให้แก่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย สมเด็จฯ กรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพ ได้ยึดหลักการที่เป็นสาระส�ำคัญไว้
๔ ประการ ดังนี้

๑. ให้ แ ก้ ลั ก ษณะการปกครองแบบประเทศ
ราชาธิราช (Empire state) เป็นพระราชอาณาเขตหรือ
พระราชอาณาจักร (Kingdom) ให้ประเทศสยามรวมกัน
เป็นหนึง่ เดียว (ซึง่ เป็นทีม่ าของบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑ ทุกฉบับ)
๒. ให้รวมการบังคับบัญชาหัวเมือง ซึ่งเคยแยก
กันอยู่ใน ๓ กระทรวง คือ มหาดไทย กลาโหม และ
กรมเจ้ า ท่ า ให้ ม ารวมอยู ่ ใ นกระทรวงมหาดไทยแค่
กระทรวงเดียว
๓. ให้รวมหัวเมืองต่างๆ จัดตั้งเป็นมณฑลตาม
สมควรแก่ภูมิล�ำเนาให้สะดวกแก่การปกครองและให้มี
สมุหเทศาภิบาลบังคับบัญชาทุกมณฑล
๔. การเปลีย่ นแปลงตามพระราชด�ำริทที่ รงให้ไว้นี้
จะต้องค่อยๆ จัดให้เป็นชัน้ ๆ มิให้เกิดความยุง่ เหยิงและจาก
พระบรมราโชบายนีถ้ อื ได้วา่ เป็นหลักการทีเ่ ป็นพืน้ ฐานที่
ส�ำคัญต่อการปกครองของประเทศไทย รวมทั้งการจัด
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินในเวลาต่อๆ มา และ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย คือ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพเป็นบุคคลส�ำคัญที่มีส่วนในการวางรากฐาน
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การปกครองของประเทศสยามทีเ่ ป็นประเทศไทยในเวลา
ต่อมา และกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงล�ำดับแรกๆ
ที่อ�ำนวยการปฏิรูปการปกครองประเทศตามพระบรม
ราโชบายของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งพอสรุปได้ว่า เป็นระบบการ
ปกครองแบบรวมอ�ำนาจ (Centralization) เพื่อสร้างให้
มี เ อกภาพในการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา (Unity of
command) และในขณะเดี ย วกั น ก็ ท รงจั ด ให้ มี ก าร
แบ่งอ�ำนาจในการบริหารราชการมาเป็นมัธยานุภาพ
(Deconcentration) ให้มีผู้ท�ำงานหรือบุคลากรระดับ
ต่างๆ ลงไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคที่เป็นมณฑลและ
เป็นจังหวัด อ�ำเภอ ในเวลาต่อๆ มาในสมัยรัชกาลที่ ๖

ที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พ.ศ. ๒๔๕๗ ทีจ่ ดั การปกครอง อ�ำเภอ ต�ำบล และหมูบ่ า้ น
ที่ลงลึกในรายละเอียด และได้ส่งผลต่อการปกครอง
ส่วนภูมิภาคจนถึงปัจจุบันนี้
อนึง่ แนวนโยบายในการปฏิรปู การปกครองของ
ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ยังมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะให้มี
การจัดบริหารงานของประเทศอย่างมีระเบียบแบบแผน
หรือการบริหารแบบมีแผนการ โดยจัดให้มีกระทรวง
ต่างๆ แบบประเทศตะวันตก และได้มพี ระบรมราชโองการ
ตั้งกระทรวงแบบใหม่ขึ้นมา ๑๒ กระทรวง (ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๔๓๑ – ๒๔๓๕) คื อ ๑) กระทรวงมหาดไทย
๒) กระทรวงกลาโหม ๓) กระทรวงการต่างประเทศ
๔) กระทรวงวัง ๕) กระทรวงเมือง ๖) กระทรวงเกษตราธิการ ๗) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ๘) กระทรวง
ยุติธรรม ๙) กระทรวงยุทธนาธิการ ๑๐) กระทรวง
ธรรมการ ๑๑) กระทรวงโยธาธิการ ๑๒) กระทรวง
มุรธาธิการ ซึง่ จะเห็นได้วา่ เป็นการปฏิรปู ด้านการปกครอง
และการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นไปอย่างชัดเจน
ยึ ด หลั ก การแบ่ ง ภารกิ จ ตามหน้ า ที่ แ ต่ ล ะอย่ า งให้
รับผิดชอบกันอย่างมีสัดส่วนชัดเจน ไม่ซ�้ำซ้อนกันนับว่า
เป็ น ความริ เริ่ ม ที่ ทั น สมั ย อย่ า งยิ่ ง มิ ใช่ เ ฉพาะส� ำ หรั บ
ยุคสมัยนั้น แม้ในปัจจุบันยังมีหน่วยงานระดับกระทรวง
หลายกระทรวงก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๕)

กระทรวงมหาดไทยกับภารกิจที่มอบหมายให้รับผิดชอบ
๑. กระทรวงมหาดไทยสมัยราชาธิปไตย
		 กระทรวงมหาดไทยได้ถือก�ำเนิดขึ้นเมื่อวันที่
๑ เมษายน ๒๔๓๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรง
ก�ำหนดภารกิจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ไว้อย่าง
สัน้ ๆ รัดกุม แต่มคี วามหมายครอบคลุมในเรือ่ งความสงบ
เรียบร้อยความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยทรงระบุวา่
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“บ�ำรุงรักษาความสงบเรียบร้อย และให้มีความเจริญใน
เมื อ งต่ า งๆ” สมเด็ จ ฯ กรมพระยาด� ำ รงราชานุ ภ าพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยองค์แรกได้ขยายพระบรม
ราโชบายว่า “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขของประชาชน” เป็น
เป้าหมายหรือเข็มมุ่งของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็น
ลักษณะของอุดมการณ์มหาดไทย ทีย่ ดึ ประชาชนเป็นสุข

เป็นเป้าหมายสูงสุดของราชการฝ่ายกระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์ในขณะนั้นมีปัญหาด้านการบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ของเสนาบดีกระทรวงต่างๆ ในระยะแรกๆ
ยังไม่มคี วามพร้อม ยังไม่สามารถจัดการแผนการกระทรวง
นั้นๆ ออกไปสู่หัวเมืองได้ทัน ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕
จึงทรงมีพระราชด�ำริว่า ไม่ควรจะรอการท�ำนุบ�ำรุงหัวเมือง
ไว้จนกว่าจะมีแผนการของกระทรวงนั้นๆ แต่ให้แนว
พระราชด�ำริวา่ “การท�ำนุบำ� รุงอย่างใดซึง่ ควรจะจัดตาม
หั ว เมื อ งให้ ก ระทรวงมหาดไทย ลงมื อ จั ด การนั้ น ไป
ที่เดียว” ซึ่งหมายถึงไม่ต้องรอให้พร้อม ขอให้กระทรวง
มหาดไทยด�ำเนินการน�ำร่องไปก่อนนั่นเอง กระทรวง
มหาดไทยจึงได้พัฒนาหน้าที่งานในส่วนกลาง โดยเริ่ม
ตั้งแต่มีกองบัญชาการกระทรวงมหาดไทย กรมส�ำรวจ
กรมมหาดไทยฝ่ายพล�ำภัง กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ
กรมปลัดบัญชี กรมทะเบียน ต่อมาก็มีการตั้งกรมต่างๆ
เพิ่มขึ้นอีกในกระทรวงมหาดไทย คือ กรมต�ำรวจภูธร
กรมต�ำรวจภูบาล กรมป่าไม้ กรมแร่หรือกรมราชโลหกิจ
ภูมิวิทยา กรมสรรพากรนอก และกรมพยาบาล
ส�ำหรับในส่วนภูมิภาค ซึ่งถือเป็นหัวใจของการ
ปฏิรปู การปกครอง สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ได้ทรงตัง้ หน่วยการปกครองภูมภิ าคตามล�ำดับใหญ่ – เล็ก
ดังนี้
๑) มณฑลเทศาภิ บ าล มี ข ้ า หลวงใหญ่ ห รื อ
ข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นหัวหน้าและมีต�ำแหน่งอื่นๆ อีก
หลายต�ำแหน่ง
๒) เมือง มีผู้ว่าราชการเมือง หรือเจ้าเมืองเป็น
หัวหน้า และมีต�ำแหน่งอื่นๆ อีกหลายต�ำแหน่งอีกด้วย
ส�ำหรับผู้ว่าราชการเมืองถือเป็นต�ำแหน่งใหญ่ของเมือง
พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ผู ้ ด� ำ ริ แ ต่ ง ตั้ ง เลื อ กสรรด้ ว ย
พระองค์เอง และมีพระแสงราชศัสตราเป็นเครื่องหมาย
แห่งการมอบอาญาสิทธิ์

๓) อ�ำเภอ มีกรมการอ�ำเภอ ซึ่งประกอบด้วย
นายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ และสมุห์บัญชีอ�ำเภอ รวมทั้ง
เสมียนพนักงาน
๔) ต�ำบล มีก�ำนัน สารวัตรก�ำนัน แพทย์ประจ�ำ
ต�ำบล
๕) หมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๒. กระทรวงมหาดไทยในระบอบประชาธิปไตย
		 ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็ น การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กระทรวงมหาดไทย
ก็ยังคงท�ำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมัน่ คงภายในเป็นหลัก ส่วนหน้าทีร่ าชการอืน่ ๆ ก็ได้
มีการปรับเปลีย่ นไปตามกาลเวลาทีเ่ ปลีย่ นไป ตัวอย่างเช่น
- ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มี พ.ร.บ.จัดตัง้ กระทรวง
และกรม พ.ศ. ๒๔๗๖ ก�ำหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้า
ที่ในการปกครองรักษาความสงบเรียบร้อยภายในราช
อาณาจักรและบริหารการสาธารณสุข
- ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ โอนหน้าที่และงาน
ประชาสงเคราะห์ ม าจากส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ม าให้
กระทรวงมหาดไทย และโอนงานด้ า นบริ ห ารการ
สาธารณสุขไปอยู่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตั้งขึ้นใหม่
- ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ โอนงานป้องกันทาง
อากาศจากกระทรวงกลาโหมมาเป็ น ของกระทรวง
มหาดไทย และปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ก็โอนงานนีไ้ ปเป็นของกรม
ประชาสงเคราะห์ และให้มีหน้าที่ด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพิ่มขึ้น
- ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ก�ำหนดหน้าที่ใหม่ให้
กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่
บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข ป้องกันสาธารณภัย และรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน
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- ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ก�ำหนดให้กระทรวง
มหาดไทยมีหน้าที่เกี่ยวกับบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข การส่งเสริม
และพัฒนาการเมืองการปกครอง การปกครองท้องที่
การปกครองท้องถิ่น การทะเบียนราษฎร การส่งเสริม
การศึกษาและการประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชน
การรักษาความมั่นคงภายใน การป้องกันสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การที่ดิน
การประชาสงเคราะห์ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การโยธา การราชทั ณ ฑ์ การแรงงาน การผั ง เมื อ ง
การประกันสังคม และการพัฒนาชนบท
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการปฏิรูประบบราชการ
อีกครัง้ ในช่วงที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้มกี ารแก้ไข พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
ครั้งใหญ่ (พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๔๕) เป็นผลท�ำให้เพิ่มจ�ำนวนกระทรวงจากเดิม ๑๓
กระทรวง เป็นจ�ำนวน ๒๐ กระทรวง แต่สำ� หรับกระทรวง
มหาดไทยกลับถูกปรับให้มโี ครงสร้างของหน่วยงานระดับ
กระทรวงที่มีขนาดเล็กลง จากเดิมที่มีกรมต่างๆ ที่อยู่ใน
สังกัดเป็นจ�ำนวนมาก หลังจากการปรับแล้วกระทรวง
มหาดไทยมีกรมต่างๆ เหลืออยู่ในสังกัดเพียง ๗ กรม
เท่านั้น อันได้แก่ ๑) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒) กรมการปกครอง ๓) กรมที่ดิน ๔) กรมการพัฒนา
ชุมชน ๕) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๖) กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗) กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองและมีรฐั วิสาหกิจ ๔ หน่วยทีอ่ ยูใ่ นสังกัดกระทรวง
มหาดไทย
การปรับบทบาทและโครงสร้าง การจัดส่วน
ราชการในกระทรวงมหาดไทย ได้มกี ารยุบเลิกกรมเร่งรัด
พัฒนาชนบท (รพช.) และแยกบุคลากรบางส่วนไปสังกัด
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และปรับเครือ่ งมือ
อุปกรณ์และบุคลากรส่วนหนึ่งไปสังกัดกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยซึง่ ตัง้ ขึน้ ใหม่  ได้ยบุ รวมกรมโยธาธิการ
กับกรมการผังเมืองขึ้นเป็นกรมใหม่เรียกว่า “กรมโยธาธิการและผังเมือง” โอนกรมราชทัณฑ์ไปสังกัดกระทรวง
ยุ ติ ธรรม เป็ นต้ น และตามพระราชบั ญ ญั ติป รั บ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๐ ได้บัญญัติ
เกี่ ย วกั บ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องกระทรวงมหาดไทยว่ า
“กระทรวงมหาดไทยมีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ�ำบัด
ทุกข์บำ� รุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
การอ�ำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและ
พัฒนาการเมือง การปกครอง การพัฒนาการบริหาร
ราชการส่วนภูมภิ าค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร
ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัยและการพัฒนา
เมืองและราชการอืน่ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงมหาดไทย”

ภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย
แม้กระทรวงมหาดไทยจะถูกลดขนาดและบทบาท
ลงไปค่อนข้างมากจากผลของการปฏิรูประบบราชการ
ครัง้ ใหญ่เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังกล่าวมาแล้ว แต่ในภาพรวม
ภารกิจหลักๆ ที่กระทรวงมหาดไทยเคยรับผิดชอบตาม
กฎหมายและนโยบายของรัฐและของรัฐบาลยังคงด�ำรง
อยู่ในหลักการเดิมเป็นส่วนใหญ่ คือ อ�ำนาจหน้าที่ที่มีอยู่
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ตามกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ยังคงด�ำรงรักษาโครงสร้างการปกครองประเทศ
ไว้อย่างมั่นคงตามนัยมาตรา ๑ และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
นโยบายของรัฐ ที่ยังคงก�ำหนดระบบราชการบริหาร

ราชการแผ่นดินเป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น ที่ท�ำให้กระทรวงมหาดไทยยังคงมีบทบาท
ในการปกครองและการบริหารประเทศ ซึ่งกระทรวง
มหาดไทยและการบริ ห ารราชการในส่ ว นภู มิ ภ าคที่
กระทรวงฯ ยังจะต้องรับผิดชอบอยู่จนถึงปัจจุบันนี้
ส�ำหรับภารกิจหลักๆ ของกระทรวงมหาดไทย
ในปัจจุบัน พอสรุปได้ดังนี้
๑. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
สังคม และการรักษาความมั่นคงภายใน
๒. การอ�ำนวยความเป็นธรรมของสังคม
๓. การพั ฒ นาและการช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
ด้านต่างๆ
๔. การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม การจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน
การสร้างสังคมที่ดีมีวินัยและส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม
และความส�ำนึกในความเป็นไทย
และเพื่อความเข้าใจผู้เขียนใคร่ขอขยายความ
ในรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
๑. ด้ า นการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของ
ประชาชน สังคม และการรักษาความมั่นคงภายใน นั้น
จะเกี่ยวกับการจัดการปกครองท้องที่ให้อยู่เย็นเป็นสุข
ทัง้ ในระดับชนบท ชุมชนเมืองต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นการปกครอง
ในระดับจังหวัดอ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้านและระดับท้องถิ่น
ที่ มี ก ารจั ด การปกครององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(อปท.) ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในส่วนที่เป็น อบต. เทศบาล
ต่างๆ และ อบจ. โดยอาศัยอ�ำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตาม
กฎหมายที่บัญญัติไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง การรักษาความ
สงบเรียบร้อยยังหมายถึงการรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ ของประชาชนซึง่ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
ทีเ่ ป็นผูป้ กครองท้องที่ เช่น ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ นจะต้องดูแล
ให้ทั่วถึงรวมทั้งในระดับสูงขึ้นไป อันได้แก่ นายอ�ำเภอ

และผูว้ า่ ราชการจังหวัดในฐานะเป็นข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่
ฝ่ า ยปกครองมี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การรักษาความสงบเรียบร้อยถือเป็นภารกิจหลัก
ของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนภูมภิ าค
ต่างๆ ทีเ่ ป็นจังหวัดและอ�ำเภอทีม่ ผี วู้ า่ ราชการจังหวัดและ
นายอ�ำเภอจะต้องดูแลรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึง่ ในทาง
ปฏิบัติจะต้องมีการวางแผนการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยร่วมกับฝ่ายต�ำรวจภูธรจังหวัด และฝ่ายปกครอง
ในการที่จะพิทักษ์รักษาความสงบเอาไว้ได้ หากมีเหตุการณ์
ไม่ ส งบเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จ ะด้ ว ยเหตุ ใ ดๆ ทางจั ง หวั ด
อ�ำเภอจะปฏิเสธไม่รบั ผิดชอบโดยอ้างว่าเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ต้องดูแลส่วนเดียวย่อมมิได้ เพราะอ�ำนาจที่มีอยู่ตาม
กฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นๆ เช่น ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ร.บ.อาสารักษาดินแดน
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ก็ยังคงมีอยู่
อย่างสมบูรณ์ สามารถใช้อ�ำนาจหน้าที่ได้ตามกฎหมาย
อยู ่ แ ล้ ว เพี ย งแต่ อ ดี ต สมั ย หนึ่ ง สมั ย ที่ จ อมพลสฤษดิ์
ธนะรั ต น์ เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ก ารออกข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงมหาดไทย มิให้ข้าราชการฝ่ายปกครองท�ำการ
สอบสวนคดีอาญา แต่มอบฝ่ายต�ำรวจเป็นการรับผิดชอบ
ฝ่ายเดียว แต่ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยมิใช่กฎหมาย
ในทางหลักวิชาการฝ่ายปกครองยังคงมีอ�ำนาจจับกุม
สอบสวนผู้กระท�ำความผิดทางอาญาได้อยู่ สถานการณ์
นี้ได้สร้างความอ่อนแอในการท�ำภารกิจของข้าราชการ
ฝ่ายปกครองลงไป โดยเฉพาะในด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนและของชุมชนทั่วประเทศ
งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในระดับ
ต� ำ บล หมู ่ บ ้ า นทั่ ว ประเทศ รวมทั้ ง พื้ น ที่ ที่ ติ ด ต่ อ กั บ
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ชายแดนของประเทศอื่นๆ ข้างเคียงทุกด้านก็มีปัญหา
ในด้านการปฏิบัติและการสั่งการเช่นเดียวกัน ในระดับ
หมู่บ้านตามกฎหมายจะมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
และคณะกรรมการหมู ่ บ ้ า นอาสาพั ฒ นาและปั อ งกั น
ตนเอง (อพป.) ก็มิได้ปฏิบัติงานที่เข้มแข็ง คงปฏิบัติตาม
ปกติและมิได้ด� ำเนินการในเชิงรุก ท�ำให้การป้องกัน
หมู ่ บ ้ า น ต� ำ บลต่ า งๆ ในภู มิ ภ าคในปั จ จุ บั น มี ค วาม
อ่ อ นด้ อ ยและเป็ น จุ ด อ่ อ นท� ำ ให้ เ กิ ด ความอ่ อ นแอ
ในการปฏิบตั งิ าน ท�ำให้มผี คู้ นแปลกหน้าเข้ามาในหมูบ่ า้ น
รวมทั้ ง คนต่ า งด้ า วที่ ห ลบหนี เข้ า เมื อ งโดยมิ ช อบด้ ว ย
กฎหมายก็ลกั ลอบเข้ามาอยูใ่ นพืน้ ทีป่ ระเทศไทยมากมาย
แต่ไม่มีมาตรการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหานี้ แม้จะมีการ
จัดตั้งชุดลาดตระเวนหมู่บ้าน (ชรบ.) อยู่ในบางพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยง แต่มิได้ปฏิบัติในเชิงรุกและไม่สามารถสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน ต�ำบล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ส� ำ หรั บ ภารกิ จ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น คงภายใน
ที่ ถื อ เป็ น ภารกิ จ ส� ำ คั ญ ของกระทรวงมหาดไทยนั้ น
ประเทศไทยเรามีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนของประเทศ
ต่างๆ หลายด้าน ได้มกี ารลักลอบเข้ามาทางด้านชายแดน
ในเขตประเทศไทยที่ เ กิ ด ขึ้ น บ่ อ ยมาก แต่ ม าตรการ

222

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

ที่มหาดไทยรับผิดชอบในเรื่องการป้องกัน
ชายแดน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังในยามมี
ศึกสงคราม และการอพยพประชากรเมื่อ
มีเหตุร้ายต่างๆ เกิดขึ้นก็ยังขาดความพร้อม
และมี ก ารเตรี ย มการซั ก ซ้ อ มน้ อ ยมาก
กองก�ำลังประจ�ำถิ่น (หรือก�ำลังกึ่งทหาร
เช่น อส.คืออาสาสมัครรักษาดินแดน ตาม
กฎหมาย พ.ร.บ.อาสาสมัครรักษาดินแดน
มหาดไทยดู แ ลอยู ่ ก็ มิ ไ ด้ ก� ำ หนดแผน
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ จ ริ ง ในยามฉุ ก เฉิ น
จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ก ระทรวงมหาดไทยจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
โดยตรง
ความมั่ น คงภายในนั้ น ยั ง รวมถึ ง ปั ญ หาต่ า งๆ
ในสังคมที่กระทบกับความมั่นคงภายในด้วย โดยเฉพาะ
ปัญหาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในปัจจุบัน
โดยขยายวงกว้างมากมีผู้เสพและผู้ค้าเพิ่มมากขึ้น มีสถิติ
การจับกุมปราบปรามมากโดยเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเพิม่ สูงขึน้
แต่เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับก็จะต้องร่วม
รั บ ผิ ด ชอบและเป็ น ผู ้ มี ห น้ า ที่ โ ดยตรงทั้ ง ในด้ า นวาง
มาตรการป้ อ งกั น และการปราบปราม แม้ ก ระทรวง
มหาดไทยได้มีนโยบายป้องกันปราบปรามในเรื่องนี้ แต่
แนวโน้มของปัญหายังไม่ลดลง จ�ำเป็นที่จะต้องทบทวน
บทบาทของมหาดไทยในเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วย
นอกจากนี้ ประเทศไทยเรามีนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวมาก เพื่อหารายได้จากการท่องเที่ยวเข้า
ประเทศ แต่ เ ป็ น จุ ด อ่ อ นให้ ฝ ่ า ยที่ ไ ม่ ห วั ง ดี สร้ า ง
สถานการณ์ต่างๆ ขึ้นภายในประเทศในลักษณะของ
ผู ้ ก ่ อ การร้ า ยในรู ปแบบต่ า งๆ โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้กระทรวงมหาดไทยเคยมี
บทบาทในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ปัจจุบันการ
แก้ไขปัญหานี้ยังอยู่ในภาวะของการตั้งรับหรือเชิงการ

ตั้งรับมากกว่าในเชิงรุก และหลังจากมีการจัดตั้ง ศอ.บต.
ใหม่ตามกฎหมายที่เพิ่งน�ำมาใช้ในปัจจุบัน กลับท�ำให้
กระทรวงมหาดไทยมีความยากล� ำบากมากขึ้นในการ
แก้ไขปัญหา เพราะเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ขาดการ
เชื่อมโยงด้วยกลไกทางการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ
มหาดไทย โดยเฉพาะบุคลากรระดับสูงและระดับปฏิบตั กิ าร
ขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง
ในแง่ของกฎหมายนี้กระทรวงมหาดไทยขาดกลไกที่จะ
เชื่อมโยงการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาและการแก้ไข
ปัญหาทีเ่ ป็นรูปธรรมทีจ่ บั ต้องได้ เมือ่ ไม่มคี วามชัดเจนใน
เชิงบทบาทของกระทรวงมหาดไทย จึงเป็นปัญหาจะต้อง
แก้ไขระดับนโยบายคือรัฐบาลจะต้องพิจารณาแก้ไขเชิง
การปฏิบัติให้สามารถผนึกก�ำลังกับฝ่ายปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยในทุกระดับดัวย
อนึ่ง ปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวของขบวนการ
ก่อการร้ายสากลเพิม่ มากขึน้ และทีเ่ ป็นข่าวเด่นอยูใ่ นขณะนี้
มี ผ ลกระทบต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยและความมั่ น คง
ภายในโดยตรง กระทรวงจะต้องตืน่ ตัวและวางแผนสร้าง
ความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย ไม่ควรถือ
เป็นหน้าทีข่ องฝ่ายต�ำรวจหรือหน่วยงานด้านความมัน่ คง
อืน่ ๆ แต่เพียงฝ่ายเดียว กระทรวงมหาดไทยควรมีบทบาท
หน้าที่ในการจัดท�ำแผนในเชิงรุก เพื่อต่อต้านขบวนการ
ก่อการร้ายทั้งภายในและการก่อการร้ายสากลด้วย โดย
เฉพาะด้านการหาข่าวความเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างๆ
ที่ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกับความสงบสุข
ของประชาชนอยู ่ วิ เ คราะห์ ก ารจั ด องค์ ก รภายใน
กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองในปัจจุบันยัง
ขาดเอกภาพในด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรอง
ด้านความความมั่นคงภายใน จึงควรทบทวนในเรื่องนี้
อย่างจริงจัง
๒. ภารกิจในด้านการอ�ำนวยความเป็นธรรมใน
สังคม กระทรวงมหาดไทยที่มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ทั้งในระดับสูงและระดับภูมิภาค จังหวัด อ�ำเภอต่างๆ
มีหน้าที่โดยรวม คือ “การบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขของ
ประชาชน” จึงมีหน้าที่โดยตรงในด้านการอ�ำนวยความ
เป็นธรรมให้กับประชาชนและสังคม ซึ่งในทางปฏิบัติ
จะต้องแปลงแนวคิดและนโยบายนี้ลงไปสู่การปฏิบัติใน
รูปลักษณะต่างๆ ให้มากและสามารถปฏิบัติงานแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้จริงๆ ด้วย เช่น กรณีทมี่ ขี อ้ พิพาท
หรือขัดแย้งต่างๆ ในทางสังคม ทั้งในกรณีความแพ่ง
และกรณี ค วามผิ ด อาญาที่ ส ามารถยอมความกั น ได้
ฝ่ายปกครองคือกระทรวงมหาดไทยจะต้องหยิบเรือ่ งนีข้ นึ้
มาด�ำเนินการให้เป็นรูปธรรมให้มากที่สุด การไกล่เกลี่ย
ข้ อ พิ พ าททางแพ่ ง จะเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งมรดกบ้ า ง เรื่ อ ง
ครอบครัวบ้าง ความขัดแย้งต่างๆ ในสังคมเพิ่มมากขึ้น
ในปัจจุบัน หากไม่สามารถขจัดความขัดแย้งในระดับ
ที่ ส ามารถไกล่ เ กลี่ ย กั น ได้ แ ล้ ว คดี ต ่ า งๆ ก็ จ ะน� ำ ไปสู ่
ศาลยุติธรรมมากขึ้น การอ�ำนวยความเป็นธรรมและ
สร้างความสามัคคีของคนตามอุดมคติของมหาดไทย
ก็เกิดขึ้นไม่ได้ คดีต่างๆ ที่ขึ้นสู่ศาลยุติธรรม แม้ศาล
จะหาข้อยุตโิ ดยการพิพากษาคดีทดี่ ที สี่ ดุ แต่ความขัดแย้ง
ทางจิ ต ใจยั ง มี อ ยู ่ จึ ง ต้ อ งท� ำ การสถาปนาระบบการ
ไกล่ เ กลี่ ย ความขั ด แย้ ง ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด
ซึ่งในอดีตข้าราชการฝ่ายปกครองในระดับต่างๆ ได้มี
การด�ำเนินการในด้านนี้ได้ผลค่อนข้างมาก ยังความสงบสุข
และสร้างความเป็นธรรมให้กบั สังคมได้มาก แต่ในปัจจุบนั
กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรมการปกครอง
ยังประสบความส�ำเร็จน้อย กรมการปกครองจึงควรจะ
ต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาด�ำเนินการอย่างจริงจังและ
ให้เป็นรูปธรรม และนี่คือภารกิจส�ำคัญที่คนมหาดไทย
จะต้องดูแลรับผิดชอบ
อนึ่งการจะท�ำหน้าที่ด้านอ�ำนวยความเป็นธรรม
ให้ได้ผลดี ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของ
คู่กรณีที่พิพาทกันด้วย ดังนั้นการที่ผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน
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ในหน้าทีจ่ ะต้องเป็นผูม้ คี วามซือ่ สัตย์ เป็นธรรม เป็นกลาง
และมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมทีเ่ ป็นทีย่ อมรับของสังคมด้วย
ในทางปฏิบตั คิ วรยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” เป็นแนวปฏิบตั กิ าร
ด้วย
ส�ำหรับการอ�ำนวยความเป็นธรรมนัน้ ยังหมายรวม
ถึงการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐจะต้อง
ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ยึ ด ถื อ หลั ก ความเสมอหน้ า และความ
เท่าเทียมกันในสังคม การให้บริการ (service) ต่างๆ จึงต้อง
ท�ำด้วยความเป็นธรรมและเป็นกลางปราศจากอคติใน
การให้บริการหรือความช่วยเหลือใดๆ ด้วย การให้บริการ
ที่ได้ผลดีในปัจจุบันที่นิยมคือ “One stop service” คือ
จุดให้บริการควรอยู่ในที่เดียวกัน สามารถให้บริการ
หลายๆ ด้านได้ จะเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการให้
บริการอีกทางหนึ่งด้วย
และในกรณีทไี่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรมหรือเดือดร้อน
ใดๆ ก็สามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ที่ศูนย์ด�ำรงธรรม
ที่กระทรวงมหาดไทยหรือที่ศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง
เป็นต้น
ต่างๆ

๓. การพัฒนาและการช่วยเหลือประชาชนด้าน

การพัฒนาภายใต้แผนงานโครงการต่างๆ ทัง้ ของ
ส่วนราชการต่างๆ ในระดับจังหวัดที่เป็นราชการส่วน
ภู มิ ภ าค หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ มิ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นสั ง กั ด จั ง หวั ด
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด และนายอ�ำเภอ กรณีเป็นระดับอ�ำเภอ
ก็สามารถท�ำการอ�ำนวยการ ควบคุมและประสานงาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่เป้าหมายให้บรรลุ
ผลส�ำเร็จอย่างบูรณาการได้ ในบางกรณีมโี ครงการพัฒนา
ในพื้นที่เดียวกันกับแผนงานโครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการพัฒนามิให้มี
ความซ�ำ้ ซ้อนกัน ถือได้วา่ เป็นบทบาทส�ำคัญประการหนึง่
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ของกระทรวงมหาดไทย ที่มีผู้น�ำหรือผู้บริหารสูงสุดใน
ระดับจังหวัดและอ�ำเภอเป็นผู้ด�ำเนินการประสานงาน
และเชือ่ มโยงการท�ำงานให้มกี ารบูรณาการในขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติการจริงในภาคสนาม บทบาทอันนี้ย่อมขึ้นอยู่กับ
ความสามารถและการใช้ภาวะผู้น�ำ  (Leadership) ของ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดและนายอ�ำเภอ ซึง่ เป็นบุคลากรระดับสูง
ในส่วนภูมภิ าคทีม่ หาดไทยมอบหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการบริหารการพัฒนา (Development Administration)
ให้บรรลุผลได้อย่างแท้จริง นั่นเอง
ส�ำหรับการช่วยเหลือประชาชนต่างๆ ส่วนมาก
จะเป็ น ภารกิ จ ของข้ า ราชการฝ่ า ยปกครองที่ อ ยู ่ ใ น
ส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้าน และ
ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆ ที่ มี อ ยู ่ ห ลาย
รูปแบบในจังหวัดที่เป็น พื้นที่ของภูมิภาคตามกฎหมาย
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
พ.ร.บ.ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และ
ตามกฎหมายจัดตั้ง อปท. หลายฉบับ ทั้งที่เป็นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (ต�ำบล เมืองและนคร) และ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ซึง่ ตามกฎหมายเหล่านัน้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดและนายอ�ำเภอมีบทบาทเป็นผูก้ ำ� กับ
ดูแล (supervision) และประสานงานรวมทัง้ การติดตามผล
อยู ่ แ ล้ ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถ้าหากเกิด
กรณีการปฏิบัติงานไม่โปร่งใส ไม่สอดคล้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good governance) ก็สามารถใช้อ�ำนาจ
หน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้าช่วยแก้ไขปัญหาได้
การท�ำภารกิจในด้านการพัฒนาและการช่วยเหลือ
ประชาชนในฐานะที่ ก ระทรวงมหาดไทยเป็ น ผู ้ ดู แ ล
รับผิดชอบ มีหน่วยงานระดับกรม อันได้แก่ กรมการ
พั ฒ นาชุ ม ชน กรมที่ ดิ น กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และกรมการปกครอง ที่มีปลัดจังหวัด

และนายอ�ำเภออยูท่ วั่ ทุกพืน้ ทีใ่ นภูมภิ าคอยูแ่ ล้วทีจ่ ะเป็น
ผู้ช่วยดูแลประสานงานแทนได้
๔. ภารกิจในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง การบริหาร การพิทักษ์รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 กระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายเชิงนโยบาย
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการแก้ไข
ปั ญ หาความยากจนมาโดยตลอด ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก
แผนการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงฯ ในช่วง
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ และในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในแผนฯ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่ก�ำหนดไว้ “๖ ยุทธศาสตร์” คือ
๑) ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมทาง
สังคม อันประกอบด้วยแผนต่างๆ คือ
- การสร้ า งโอกาสเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น
ทรัพยากร การประกอบอาชีพ
- ยกระดับรายได้ สร้างความมั่นคงทาง
สังคมให้ทุกคนในสังคม
- เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข องคนใน
สังคมให้เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
		
๒) การพั ฒ นาคนเป็ น สั ง คมการเรี ย นรู ้
โดยการ
- พัฒนาคนไทยทุกกลุ่มให้มีศักยภาพ
- เสริ ม สร้ า งสภาพแวดล้ อ มทาง
ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มั่นคง และเอื้อต่อการ
พั ฒ นาคนสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
		
๓) การสร้างความสมดุลและความมั่นคง
ของอาหารและพลังงานโดยตรง
- สร้างฐานภาคเกษตรให้เข้มแข็ง

- การสร้างความสมดุลและมั่นคงของ
ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและพลังงาน
- การจั ด หาพลั ง งานให้ มี ค วามมั่ น คง
เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ
		
๔) การสร้ า งเศรษฐกิ จ ฐานความรู ้ แ ละ
ปัจจัยแวดล้อม โดยการ
- สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคบนพื้นฐานแนวคิด
สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
		 - ต่อยอดองค์ความรูใ้ ห้สามารถสนับสนุน
การสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและ
บริการเพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ขับเคลื่อน
- พัฒนาผู้ประกอบการใหม่
- สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและ
โลจิสติกส์ภายในที่เชื่อมโยงในภูมิภาค
		
๕) การสร้างความเชือ่ มโยงกับเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค โดยการ
- เตรียมพร้อมและปรับเข้าสู่บริบทโลก
และภู มิ ภ าคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปโดยเฉพาะการเข้ า สู ่
ประชาคมอาเชียน
- เสริมสร้างความได้เปรียบด้านเศรษฐกิจ
จากศักยภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศ
		
๖) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการ
- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีความอุดมสมบูรณ์
- ขับเคลือ่ นการผลิตและการบริโภคของ
ประเทศไปสู่การเป็นสังคมที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อม
ในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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สนามเอนกประสงค์ด้านในกระทรวงมหาดไทย
ผู้เขียนพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ แผนของ
สภาพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แ ผนที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แล้วเห็นว่าสอดคล้องกับภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทยในหลายประการทั้งในระดับ
นโยบายของกระทรวงฯ และระดับภูมิภาค คือ จังหวัด
และอ�ำเภอต่างๆ รวมทั้งของ อปท. ทั่วประเทศ ผู้เขียน
ได้ ท ราบว่ า ขณะนี้ ก ระทรวงมหาดไทยก� ำ ลั ง อยู ่ ใ น
กระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ
อยู่พอดี (แผนยุทธศาสตร์มหาดไทย ปี พ.ศ. ๒๒๕๕ ๒๕๕๙) จึงใคร่ขอให้ผบู้ ริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ได้

น�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มาศึกษาวิเคราะห์
และจั ด ปรั บ แผนพั ฒ นาให้ เข้ า อยู ่ ใ นแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงมหาดไทยในช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าวด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่ า งยิ่ ง คื อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
รวมทั้งการเมือง การปกครอง และการบริหาร
ราชการในส่วนภูมภิ าคและในระดับส่วนท้องถิน่
เพราะมี ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั น ใน
หลั ก การคิ ด วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ของ
กระทรวงมหาดไทย กับทั้งยังสอดคล้องกับ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในมาตรา ๒๘๑, ๒๘๓
และมาตรา ๒๙๐ ที่ก�ำหนดให้ อปท. ทั้งหลายจะต้อง
มีหน้าที่ในการดูแลและพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมด้วย ให้รว่ มกับหน่วยราชการต่างๆ ในจังหวัด
อ�ำเภอ และโดยที่กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลแนะน�ำท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่นอยู่แล้ว
จึงควรจะได้เน้นย�้ำในการพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
ตามภารกิจหลัก ๔ ประการของกระทรวงมหาดไทย
ดั ง ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว แต่ ต ้ น ในทางปฏิ บั ติ อ าจจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการร่วมหลายฝ่ายมาร่วมจัดท�ำแผนปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
พื้นที่และประชาชน

สถานภาพของกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันและการมองสู่อนาคต
โดยภาพรวมแล้ว พอสรุปลงได้ว่า กระทรวง
มหาดไทยยังคงเป็นกระทรวงที่มีความส� ำคัญต่อการ
พัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ
รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและจ�ำเป็นที่
สังคมไทยจะต้องให้กำ� ลังใจและให้การสนับสนุนบทบาท
ของกระทรวงมหาดไทยได้ ด� ำ เนิ น การต่ อ ไป โดยไม่
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ท้อถอย ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยตกอยู่ในสภาพ
ที่ ไ ม่ เ สถี ย ร ในการท� ำ หน้ า ที่ ข องตน เพราะมี ป ั จ จั ย
แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วกั บ การแทรกแซงของฝ่ า ยการเมื อ ง
ทั้ ง ในด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลของกระทรวงฯ
ที่ ไ ม่ ส ามารถด� ำ เนิ น ไปตามระบบคุ ณ ธรรม (Merit
system) ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เ พราะการแทรกแซงในทาง

การเมื อ งและพรรคการเมื อ งบางพรรค
ที่มุ่งแต่แสวงประโยชน์ที่จะได้กับพรรค
ของตนมากกว่ า การยึ ด ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะ
งานประจ� ำ ต่ า งๆ ทั้ ง ๔ ภารกิ จ ที่ เ ป็ น
ภารกิ จ หลั ก ของกระทรวงฯ ที่ ข าดการ
ใส่ ใจ ทบทวน และปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การมุ่งสนองนโยบายทางการเมืองอย่าง
เดียว ลืมงานหลักของกระทรวงฯ ไป ท�ำให้
ข้าราชการมหาดไทยโดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงๆ ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ไม่สามารถวางตัวให้มีความเป็นกลางใน
ทางการเมืองได้ (Political neutrality)
และไม่ท�ำให้นักบริหารเป็นนักบริหารมืออาชีพ แต่กลับ
ผลั ก ดั น ให้ ข ้ า ราชการเหล่ า นั้ น มุ ่ ง หวั ง ผลประโยชน์
ตอบแทนในทางส่วนตัวและในทางการเมืองในอนาคต ใน
ทางการปฏิบัติและความคาดหวังของสังคมต้องการให้
ข้าราชการในระดับสูงๆ ของกระทรวงฯ มีความเป็นกลาง
ในทางการเมื อ ง และเป็ น นั ก บริ ห ารมื อ อาชี พ ที่ เ ป็ น
ข้าราชการพลเรือน (civil servant) ที่เปี่ยมด้วยความรู้
ความสามารถและเป็นมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์
ปฏิบัติงานมุ่งประโยชน์ของรัฐเป็นส่วนรวมมากกว่าเพื่อ
ประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
และไม่ ต ้ อ งการให้ เข้ า ไปเป็ น คนของพรรคใดฝ่ า ยใด
(Take side) แต่เป็นข้าราชการผู้มีเกียรติของรัฐไทยและ
เป็นข้าราชการของพระเจ้าอยูห่ วั มากกว่าจะเป็นคนของ
“นักการเมือง” (Politician) และเป็นคนของพรรคการ
เมืองใดๆ

ทิวทัศน์ด้านหลังกระทรวงมหาดไทย
ในท้ายที่สุดผู้เขียนอยากเห็นว่าคนมหาดไทย
มีความตื่นตัวหันมาสนใจบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง
ให้มาก สิง่ ใดทีย่ งั อ่อนแออยูก่ ค็ วรริเริม่ ปรับปรุงให้กา้ วหน้า
ทันสมัย สิง่ ใดทีเ่ ป็นภัยคุกคาม เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั งิ าน
ก็จะต้องร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เข้มแข็งขึ้น
ทั้งในด้านการอ�ำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนใน
สังคม และในเรือ่ งการปฏิบตั งิ านเพือ่ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายในที่ยังมีความอ่อนแอ
ล้าหลังอยูม่ าก เพือ่ ท�ำให้ประชาชนจะได้มคี วามอุน่ ใจและ
หวั ง ให้ นั ก ปกครองที่ เ ป็ น ชาวมหาดไทยเป็ น ที่ พึ่ ง ของ
ส่วนรวมและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง ถึงเวลาแล้วที่
ชาวมหาดไทยจะต้องให้ก�ำลังใจกับตนเองและลุกขึ้นยืน
หยัดต่อสู้เพื่อการด�ำรงอยู่ของสถาบันฝ่ายปกครองอย่าง
มีเกียรติ ศักดิ์ศรี ทั้งนี้ เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของ
ประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไปในอนาคตด้วย
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เอกสารอ้างอิง
- เพลิงภูผา,ไทยเสียเมืองในเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (เมือ่
มหาอ�ำนาจยุโรปต้องการเขมือบแผ่นดินสยาม
ในรัชสมัย พระพุ ท ธเจ้ า หลวง) กรุ ง เทพฯ :
บางกอกบุ๊ค, ๒๕๔๒, หน้า ๒๖ – ๘๕.
- ประมวล รุจนเสรี, คนมหาดไทย, โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น,
กรมการปกครอง, ถนนพหลโยธิน, กรุงเทพฯ
๑๐๔๐๐, มิถุนายน ๒๕๓๖, หน้า ๙ – ๑๘ ;
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น ; มาตรา
๒๘๑, ๒๘๒, ๒๙๐.
- พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
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
คณะกรรมาธิการปกครอง วุฒสิ ภา เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ๑
กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทย และภารกิจของส่วนราชการ
ในสังกัด, หน้า ๒ – ๓
- เอกสารพิมพ์แจก “สรุป ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑, ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ, กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๕๐”

*******************************
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ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง*

ในสถานการณ์ปัจจุบันบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อภารกิจ บทบาท หน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทยอย่างมาก เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ ๑๒๐ ปี ในปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสัมมนาทางวิชาการ “ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษ
แห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยมีการบรรยายเรื่อง “สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ สู่ทศวรรษของการพัฒนากระทรวงมหาดไทย” โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งรองปลัดกระทวงมหาดไทย ณ ห้องคอนเวนชัน่ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร และ
ได้รับเกียรติจากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และนายพระนาย สุวรรณรัฐ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมให้การต้อนรับ
ส�ำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยอดีตข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพรรคการเมือง ตัวแทนมหาวิทยาลัย และผู้แทน
ภาคประชาชน
*งานสัมมนา “ถอดรหัสมหาดไทย ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย
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การสัมมนาในครัง้ นี้ “ถือได้วา่ ทุกคนมีสว่ นส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งใน
ปัจจุบันยอมรับว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระยะ
เวลาอันใกล้นี้ ซึ่งการเปลี่ยนเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยโดยตรง และ
โดยอ้อม ส่วนการกระจายอ�ำนาจส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
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ถือว่ายังขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการ ดังนั้น
การสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการรองรับ
การเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่อนาคต เพื่อเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับกระทรวงมหาดไทย ให้มีความ
เข้มแข็งในทุกๆ ด้าน เพือ่ ประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์
ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป และเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียนในอีก
ไม่กี่ปีข้างหน้า”

การอภิปราย
“ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง
การสัมมนาเชิงวิชาการ “ถอดรหัสมหาดไทย :
ทศวรรษแห่ ง การเปลี่ ย นแปลง” ครั้ ง นี้ เ ป็ น กิ จ กรรม
ส�ำคัญกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวั น สถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี ในปี ๒๕๕๕
นอกจากมี ก ารบรรยายแล้ ว ยั ง มี ก ารอภิ ป รายจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อ“ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษ
แห่งการเปลี่ยนแปลง”
ผู้อภิปราย ประกอบด้วย

๑. นายสมพร ใช้ บ างยาง อดี ต รองปลั ด
กระทรวงมหาดไทย
๒. ศ.ดร.นั นทวั ฒ น์ บรมานั นท์ อาจารย์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ นักวิชาการ
๔. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๕. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร อดีตรองปลัด
กระทรวงมหาดไทย ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการ

ผู้อภิปราย
นายมนุชญ์
วัฒนโกเมร

สรุปประเด็น
การสัมมนาในหัวข้อ “ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง” มีที่มาจากการ
ที่กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา จากกระแส
สังคม ข้อเรียกร้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มประชาสังคมเกี่ยวกับการ
กระจายอำ�นาจ และการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย
จึงจัดสัมมนาขึ้นเพื่อกำ�หนดแนวทางการพัฒนา (Roadmap) ต่อไป
ในเบื้องต้น ขอเริ่มต้นด้วยประเด็นแนวคิดของชุมชน/ท้องถิ่นว่ามีลักษณะอย่างไร

นายสมพร
ใช้บางยาง

เมื่อกล่าวถึงการกระจายอำ�นาจหรือการปฏิรูป ในมุมมองของกระทรวงมหาดไทยอาจ
คิดว่าจะทำ�ให้อำ�นาจลดลง แต่อยากจะแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่า ประเทศไทย
ได้พฒ
ั นามาร้อยกว่าปีโดยใช้การรวมศูนย์ซงึ่ ช่วยให้บา้ นเมืองอยูร่ อดมาได้ เนือ่ งจากความซับซ้อน
ของสังคมยังน้อย ขณะที่ผู้ปกครองสมัยก่อนยังมีคุณธรรมจริยธรรมต่อประชาชนและจิตสำ�นึก
ต่อสังคมมาก แต่ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา โลกาภิวัตน์และทุนได้ทำ�ลายฐานทางสังคม โดยเฉพาะ
สังคมฐานล่างที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบอย่างมาก ขณะที่ผู้บริหารประเทศหรือมีอำ�นาจ
ปกครองก็เปลี่ยนไป การรวมศูนย์จึงมีลักษณะที่เป็นไปเพื่อส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม การรวม
ศูนย์จงึ ตอบโจทย์ (ปัญหา ความต้องการของชุมชนฐานราก) ของประชาชนไม่ได้ เราจึงควรสร้าง
ฐานประเทศ คือ ชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยชุมชน ก็คือ ประชาชน ส่วนท้องถิ่น คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรรองรับที่ใกล้ตัวประชาชนมากที่สุดและมาจากประชาชนเอง
ถ้าฐานเข้มแข็ง ยอดก็จะเข้มแข็ง ดังนัน้ จึงนำ�มาสูแ่ นวคิดข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
(คปร.) ในการปรับโครงสร้างอำ�นาจ

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

231

ผู้อภิปราย

สรุปประเด็น
ที่ผ่านมา หลังจากการกระจายอ�ำนาจ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์กรปกครองท้องถิ่นท�ำหน้าที่
ดูแลพื้นที่ทุกตารางนิ้ว ดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้น การสร้างชุมชนเข้มแข็งจึงไม่ได้
เกินเลยจากอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย และเมื่อมองภาพรวมของประเทศก็จะเห็นว่ามี
ความจ�ำเป็นในการปรับโครงสร้างอ�ำนาจ ดังนั้น การปฏิรูป เช่น การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
อาจจะยังไม่ได้เกิดในตอนนี้ หรืออาจจะไม่เกิดขึน้ ด้วยซ�ำ 
้ แต่ทำ� อย่างไรให้ชมุ ชนฐานรากเข้มแข็ง
ซึง่ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของกระทรวงมหาดไทยอยูแ่ ล้ว สาระส�ำคัญ คือ ยึดเป้าหมายทีเ่ ป็นประโยชน์
ของประชาชนร่วมกันจะเป็นการเสริมความเข้มแข็งของประเทศและกระทรวงมหาดไทยต่อไป

นายมนุชญ์
วัฒนโกเมร

กระทรวงมหาดไทย/การบริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าคควรต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นอย่ า งไร
ให้ประชาชน/ท้องถิ่นเข้มแข็ง

นายสมพร
ใช้บางยาง

ขอให้ยึดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และกรมในสังกัดซึ่งเป็นแนวทางทีม่ กี ำ�หนด
ไว้แล้ว และทำ�งานโดยยึดประชาชนเป็นตัวตัง้ ตลอดจนเปลีย่ นแปลงทัศนคติ รับฟังความเห็น
ที่เปิดกว้าง และเน้นให้เกิดการปฏิบัติจริงโดยหาความสมดุลระหว่างการบริหารงานและ
การตอบสนองทางการเมือง

นายมนุชญ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยที่สำ�คัญมีอะไรบ้าง และกระทรวง
วัฒนโกเมร มหาดไทย/การบริหารราชการส่วนภูมิภาคควรต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร
ดร. สีลาภรณ์
ประเทศไทยมีความท้าทายที่ต้องเผชิญ ๓ เรื่องซึ่งเป็นโจทย์ใหม่ส�ำหรับการพัฒนา
บัวสาย
พื้ น ที่ คื อ การเปลี่ ย นแปลงสภาวะภู มิ อ ากาศ การเปลี่ ย นโครงสร้ า งประชากรสู ่ สั ง คม
ผู้สูงอายุ และ การเป็นประชาคมอาเซียน กล่าวคือ
๑) การเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะภูมิอากาศ ส่งผลต่อวัฏจักรของน�้ำ  ท�ำให้โอกาสเกิด
น�้ำท่วมสูงขึ้น โดยประเทศไทยอยู่ในโซนที่จะมีฝนตกมากขึ้นประมาณ ๑๐% และจะเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องบริหารจัดการ
๒) การเป็นประชาคมอาเซียน โดยผลกระทบที่จะเกิดตามมา เช่น การเคลื่อนย้าย
ของคน แรงงานต่างชาติ เป็นต้น ในกรณีประเทศจีนจะเห็นได้ว่ามณฑลมีบทบาทในการเจรจา
ต่อรองทางการค้ากับประเทศไทยซึ่งสามารถก�ำหนดมาตรการทางการค้าที่อาจกระทบต่อ
เกษตรกรในพื้นที่ได้ เช่น การตีกลับสินค้า ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะต้องเข้ามาดูแลอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เพราะฉะนั้น พรมแดนที่หายไปจึงส่งผลกระทบต่อการจัดการพื้นที่
๓) การเปลี่ ย นโครงสร้ า งประชากรสู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ท� ำ ให้ ภ าครั ฐ
มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงต่างๆ จึงท้าทายต่อภารกิจการบ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุขประชาชนของกระทรวงมหาดไทย  
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ขณะที่โจทย์เก่าที่มีอยู่หลายสิบปี คือ การขาดระบบประสานงานในพื้นที่ ต่างหน่วยงาน
ต่างท�ำงานท�ำให้แก้ปัญหาชาวบ้านได้ไม่ครบถ้วน ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์แย่กว่าที่ผ่านมา
คือ ในระยะไม่ถงึ ๑๐ ปีมานีท้ กุ กระทรวงต่างท�ำงานแย่งประชาชน เช่น มีอาสาสมัครของตนเอง
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของกระทรวงมหาดไทยที่หากกุมพื้นที่ไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาในการท�ำงาน
ทางออกที่สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำ�นำ�ร่อง คือ การสร้างระบบ
บูรณาการความร่วมมือโครงการบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุขแบบ ABC (Area Based Collaborative
Research) ขึ้น โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ กรมการปกครอง กรมการพัฒนา
ชุมชน สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำ�งานร่วมกับ
สกว. ซึ่ ง สนั บ สนุ น แนวคิ ด และเครื่ อ งมื อ โครงการนี้ ห ากกระทรวงมหาดไทยไม่ ทำ�ก็ จ ะ
ไม่สามารถยึดกุมการทำ�งานในพื้นที่ได้ ในขณะที่จากมุมมองของชุมชน ยังให้ความเคารพ
ต่อนายอำ�เภอ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านอยู่มาก แต่การทำ�งานแบบบูรณาการไม่สามารถเกิดขึ้นได้
โดยชุมชนหรือท้องถิ่นเท่านั้น หากแต่ต้องเชื่อมทุกจุดเข้าหากันซึ่งกระทรวงมหาดไทยมี
ศักยภาพสามารถบูรณาการได้ในระดับพื้นที่ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ผิดที่จะเลือกเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่งแต่ควรเป็นการที่ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และส่วนกลางทำ�งานเสริมซึ่งกันและกัน

นายมนุชญ์
ประเทศฝรัง่ เศสซึง่ มีรปู แบบการปกครองเหมือนประเทศไทย มีการจัดการบริหารราชการ
วัฒนโกเมร ส่วนภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไป หรือมีปัญหาอย่างไร
ศ.ดร.นันทวัฒน์
ความเปลี่ ย นแปลงของกระทรวงมหาดไทยที่ ผ่ า นมา คื อ มี ข นาดกะทั ด รั ด ลง
บรมานันท์ แต่กระทรวงมหาดไทยก็มีความสำ�คัญและจำ�เป็นอยู่ เพราะการบริหารราชการแผ่นดิน
มีทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่ยังต้องเชื่อมกันอยู่ แต่ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการ
บริหารส่วนภูมิภาคก็มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบัน
หากพิจารณาประเทศฝรั่งเศส จะพบว่ามีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยหลายประการ
เช่น ความเป็นรัฐเดี่ยว ขนาดพื้นที่ กำ�เนิดของกฎหมายเทศบาลฉบับแรก หรือการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีทางอ้อม (ในอดีต)
ประเทศฝรั่งเศสแบ่งการปกครองออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น การแบ่งอำ�นาจให้ภูมิภาคในฝรั่งเศสเกิดขึ้นอย่างจริงจังในปี ค.ศ. ๑๘๕๒ โดยระบุ
เหตุผลไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่า “แม้จะสามารถปกครองในระยะไกลได้ แต่ก็เป็นการดีกว่า
ถ้าสามารถบริหารได้ในระยะใกล้” จึงเกิดการแบ่งอำ�นาจให้ภมู ภิ าคขึน้ ทำ�ให้ปจั จุบนั มีการแบ่ง
การปกครองเป็น ๒๗ ภาค ๑๐๑ จังหวัด ๓๔๒ อำ�เภอ และ ๔,๐๕๕ ตำ�บล
สำ�หรับภาคนั้น เป็นความพยายามรวมกลุ่มจังหวัดตั้งแต่สมัยนายพลเดอโกล แต่เกิดขึ้น
อย่างเป็นทางการช่วงกระจายอำ�นาจเมือ่ ปี ๑๙๘๒ โดยดูแลนโยบายเศรษฐกิจและสังคมเท่านัน้
ส่วนอำ�นาจอื่นเป็นของจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่เป็นเมืองหลวงภายในภาค
ทำ�หน้าที่เป็นผู้ว่าราชการภาค
จั ง หวั ด เป็ น เขตการปกครองส่ ว นภู มิ ภ าคที่ ห น่ ว ยงานส่ ว นกลางส่ ง ตั ว แทนมาประจำ� 
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีอำ�นาจหน้าที่ เช่น ดูแลประโยชน์ของชาติ
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ดูแลให้มีการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กำ�กับดูแลฝ่ายปกครอง การปฏิบัติตาม
กฎหมายของประชาชน เป็นต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน
ทั้งหมด ยกเว้นทหาร บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและการศึกษา อำ�นาจหน้าที่ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การให้สัตยาบันการลงนาม
ของท้องถิ่น เรียกว่า การควบคุมก่อน แต่หลังปี ค.ศ. ๑๙๘๒ ได้เปลี่ยนเป็นการควบคุม
ภายหลัง คือ ข้อตกลง/สัญญาที่ท้องถิ่นลงนามจะมีผลทันที แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถ
พิจารณาและฟ้องศาลปกครองได้หากพบความผิดปกติภายหลัง หรือหากเป็นกรณีการเงิน
ก็จะฟ้องยังศาลตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเป็นตัวแทนในการรักษา
ประโยชน์ของรัฐอย่างแท้จริง โดยสำ�นักงานผู้ว่าราชการจังหวัด แบ่งเป็น ๓ แผนก คือ
กฎระเบียบส่วนกลาง กิจการของ อปท. และภารกิจรัฐ ส่วนเขต/อำ�เภอมีผู้ช่วยผู้ว่าราชการ
จังหวัดดูแลประโยชน์ของรัฐ ในนามของผูว้ า่ ราชการจังหวัด ขณะทีต่ ำ�บลเป็นเพียงการแบ่งพืน้ ทีเ่ พือ่
ประโยชน์ในการเลือกตั้งเท่านั้น ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานภูมิภาค
ที่น่าสังเกต คือ นายกเทศมนตรีของฝรั่งเศสจะมี ๒ สถานะ คือ เป็นตัวแทนของรัฐ
ทำ�หน้าที่ เช่น งานทะเบียน เป็นต้น และเป็นตัวแทนของประชาชนทีม่ าจากการเลือกตัง้ ในเวลา
เดียวกัน เพราะฉะนั้นเทศบาลจึงทำ�หน้าที่ในลักษณะภูมิภาคด้วย

นายมนุชญ์
วัฒนโกเมร

ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ของแต่ละประเทศในบริบทโลกเป็นอย่างไร

ศ.ดร.ชาติชาย
เมื่อ ๑๒๐ ปี ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการสร้างชาติ การรวมศูนย์เข้า
ณ เชียงใหม่ สู่ส่วนกลางหรือการให้สามารถใช้อำ�นาจรัฐทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากต่างประเทศ
เมื่อมองถึงในปัจจุบัน มีข้อสังเกตว่า กระทรวงมหาดไทยมีการปรับตัวค่อนข้างช้า เนื่องจาก
การต่อสู้ช่วงชิงทางการเมือง ขาดการสร้างระบบราชการให้สามารถปรับตัวได้ ซึ่งแม้แต่
การปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงมหาดไทยก็ถูกแรงกดดันทางการเมืองให้
ปรับเปลี่ยนซึ่งก็เป็นการปฏิรูปที่ยังไม่ตกผลึกทางความคิดนัก ขณะที่การเรียกร้องให้ยุบเลิก
ภูมิภาคก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่ง
บริบทส�ำคัญที่แวดล้อมกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ภาคประชาชนที่มีความคิดเป็นของ
ตัวเองและแตกต่างกันมากขึ้น ไม่สยบยอมต่อความไม่เป็นธรรม/เหลื่อมล�้ำ  ขณะที่ระดับโลก
ก็มีความท้าทายทางทรัพยากร ความมั่นคงทางอาหาร เชื้อโรค และวิกฤตเศรษฐกิจ
ในบริบทโลก ภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยในแต่ละประเทศก็มีความคล้ายคลึงกัน
ไม่ว่าจะเป็นความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน ภัยพิบัติ การเคลื่อนย้ายคน การตั้งถิ่นฐาน
แต่ในแต่ละประเทศก็มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย เช่น ในสหรัฐอเมริกา กระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเรื่องที่ดินของรัฐบาลมลรัฐ ชนเผ่า ป่าไม้ ในญี่ปุ่นดูแลระบบราชการ การส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการศึกษา ในฮ่องกงดูแลการกีฬา วัฒนธรรม ชุมชน เป็นต้น
สำ�หรับประเทศไทย ภารกิจสำ�คัญที่กระทรวงมหาดไทยควรทำ� คือ การบูรณปฏิสังขรณ์
ทางความคิดของคนในสังคม โดยสิ่งที่ควรทำ�ในปัจจุบัน ได้แก่
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๑) คุ้มครองสิทธิและสร้างความปลอดภัยทางร่างกาย อาหาร ภูมิปัญญา
๒) เปิดพื้นที่ทางความคิดของประชาชนให้เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองและพอเพียงให้มากขึ้น
๓) สนับสนุนสื่อสารให้เกิดประสบการณ์ร่วมเพื่อสร้างสำ�นึกความเป็นปวงชน
๔) ทำ�งานในลักษณะคิด/ทำ�อย่างจริงจังให้เกิดมรรคผลอย่างจริงจัง
ในปัจจุบันจะพบว่า ประเทศที่ประสบปัญหาในโลกปัจจุบัน คือ รัฐเดี่ยวที่มีการกระจาย
อำ�นาจ เพราะมักเกิดข้อขัดแย้งทางความคิดและทางปฏิบัติอยู่เสมอ ดังนั้น ประเทศไทยและ
ฝรั่งเศสจึงประสบปัญหาเดียวกัน
โดยในทางวิชาการ การกระจายหรือการมอบอำ�นาจมากน้อยเพียงใดอยู่บนหลักการ
๒ ด้าน คือ วิธีการจัดสรรทรัพยากร และวิธีการใช้งบประมาณเพื่อจัดทำ�บริการของรัฐ ดังนั้น
คำ�ตอบในเวลานี้ อาจพิจารณาได้ ๒ มุมมอง คือ ทางการเมือง ฝ่ายการเมืองต้องการการรวม
ศูนย์อำ�นาจ เพื่อสามารถทำ�นโยบายที่หาเสียงไว้ได้ ขณะที่ชุมชนต้องการการกระจายอำ�นาจ
เพื่อให้มีโอกาสในชีวิต ส่วนในทางบริหาร ภูมิภาคถูกมองว่ามีความล่าช้าจึงต้องการให้ยุบเลิก
ขณะที่ฝ่ายที่ยังต้องการให้คงภูมิภาคไว้ก็เนื่องจากเพื่อให้เป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์
ของรัฐ ซึ่งก็ยังเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่
สำ�หรับประเทศไทย ในระยะสัน้ ด้วยเหตุผลภัยคุกคามระดับโลก ความแตกแยกและความ
หลากหลายทางความคิด แรงกดดันทางทหาร และกลุ่มทุน ภูมิภาคจึงยังควรคงไว้แต่ต้องปรับ
บทบาทให้เหมาะสม ขณะที่ก็จะต้องเร่งกระจายภารกิจที่ถ่ายโอนไปแล้วให้สำ�เร็จด้วย

นายมนุชญ์
วัฒนโกเมร

ภายใต้ความต้องการของท้องถิ่นที่จะตอบสนอง บทบาทของภูมิภาคควรเป็นอย่างไร
บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมภูมิภาคควรเป็นอย่างไร

นายสมพร
ใช้บางยาง

โดยส่วนตัวไม่ได้ติดใจว่าจะมีหรือไม่มีภูมิภาค ตราบใดที่ชุมชนมีความเข้มแข็งก็อาจไม่ต้อง
ปรับเปลี่ยนมาก แต่ปัจจุบันการปรับโครงสร้างเป็นสิ่งจ�ำเป็น โดยในระยะสั้น ภูมิภาคยังคงมี
ความจ�ำเป็น แต่ต้องมีการปรับบทบาทซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรในจังหวัดให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด เป็นพีเ่ ลีย้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วลดบทบาทในการเป็นผูป้ ฏิบตั ลิ งอีก
ด้านหนึง่ ทีผ่ า่ นมากระทรวงมหาดไทยค่อนข้างละเลยวิชาการ/ข้อมูล ช่วงสิบปีขา้ งหน้ากระทรวง
มหาดไทยจึงควรให้ความส�ำคัญด้านนี้อย่างจริงจังโดยสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อท�ำให้
การท�ำงานระดับภูมภิ าคมีความเข้มแข็ง ทีผ่ า่ นมาจากการท�ำงานร่วมกับท้องถิน่ การสร้างชุมชน/
ท้องถิ่นเข้มแข็งต้องอาศัยท้องที่ท้องถิ่น และชุมชนซึ่งหากกระทรวงมหาดไทยสามารถท�ำให้
ทั้งสามส่วนนี้พัฒนาไปพร้อมกันก็จะท�ำให้สังคมโดยรวมเข้มแข็งได้ โดยมองเป้าหมายระยะยาว
คือ การให้ท้องถิ่นเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยและพัฒนาประชาชนให้เป็นพลเมือง
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ผู้อภิปราย
นายมนุชญ์
วัฒนโกเมร
ดร.สีลาภรณ์
บัวสาย

สรุปประเด็น
กระแสชุมชนปกครองตนเองที่ผ่านมาเป็นอย่างไร มีความคล้ายคลึงกับการจัดตั้งมณฑล
ของจีนในลักษณะใด
       การจัดการตนเองมีการตีความไว้ค่อนข้างมาก แต่ควรมองในเชิงปฏิบัติโดยดูบริบทที่เป็น
อยู่ อาทิ การรวมศูนย์อำ�นาจในอดีตของไทยเพื่อป้องกันการล่าอาณานิคม แต่ภายใต้บริบท
ที่ เ ปลี่ ย นไปในปั จ จุ บั น การจั ด การปกครองแบบมณฑลให้ แข็ ง แรงแบบจี น จึ ง จำ�เป็ น มาก
ดังนั้น ภูมิภาคจึงยังคงมีความจำ�เป็น เนื่องจาก
       ๑) การซื้อเสียงระดับท้องถิ่นที่ยังคงมีอยู่
       ๒) ระบบคัดกรองคนของกระทรวงมหาดไทยยังดีค่อนข้างมาก และ
       ๓) ภาคประชาชนแม้จะเริ่มเติบโตแต่ยังมีลักษณะต่างคนต่างอยู่
     อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กระทรวงมหาดไทยต้องทำ�ให้สำ�เร็จภายใต้วิกฤตและความท้าทายคือ
การสร้างระบบการปกครองในพื้นที่ที่เข้มแข็งต้องมีอิสระคล้ายกับมณฑลของจีนแต่ก็ต้องสร้าง
ดุลอำ�นาจ ซึ่งที่สำ�คัญ คือ ดุลประชาชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น conductorในระยะเวลา       
๕ ปีหลังจากนั้น ระบบผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นระบบหลักประกัน และท้องถิ่นจะเป็นระบบ
บริการ (service) นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะต้องให้ความสำ�คัญกับฐานข้อมูลพื้นที่เพื่อ
กุมการบริหาร การบริหารโดยใช้ความรูเ้ พือ่ จัดการความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ และสร้างความร่วมมือ
เพื่อให้การทำ�งานบรรลุเป้าหมาย
การกำ�กับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฝรั่งเศสเป็นอย่างไร

นายมนุชญ์
วัฒนโกเมร
ศ.ดร.นันทวัฒน์
   ในฝรั่งเศส การปรับระบบการกำ�กับดูแลท้องถิ่น แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ โดยกฎหมาย
บรมานันท์
และโดยองค์กรที่มีอำ�นาจสั่งพักงานหรือเสนอปลดผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี แต่ในทางปฏิบัติการควบคุมทั้งสองประเภททำ�ได้ยาก ดังนั้น ภูมิภาคจึงสำ�คัญ
เพราะช่วยแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดี และไม่เป็น
อันตรายต่อเอกภาพของรัฐ ในมุมมองของประชาชน ภูมภิ าคทำ�ให้คนใกล้ชดิ กับรัฐมากขึน้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงกับส่วนกลาง รัฐเดี่ยวต้องมีภูมิภาค
นายมนุชญ์
บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในอนาคตควรเป็นอย่างไร
วัฒนโกเมร
ศ.ดร.ชาติชาย       ในประเทศญี่ปุ่น จังหวัดมีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมเป็นหน่วยงาน
ณ เชียงใหม่
ภูมภิ าค มีการทำ�งานในลักษณะเครือข่าย (network) ประเทศไทยก็มคี วามพยายามในลักษณะ
เดียวกัน เช่น การร่วมมือกันในการจัดการมลภาวะ การค้าขาย แต่ยังขาดศักยภาพทางการเงิน
การคลังที่จะทำ�ร่วมกัน โดยหากจะจัดกลุ่มแล้ว จังหวัดจะมี ๒ ลักษณะ คือ
        ๑) แบบแข็งตัว คือ เน้นการนำ�นโยบายไปปฏิบัติเชิงสั่งการ ควบคุม เช่น ประเทศฝรั่งเศส
และไทย
        ๒) แบบหารือ (network) คือ ให้ท้องถิ่นมีตัวแทนปรึกษาหารือร่วมกันในการทำ�งาน เช่น
ประเทศญี่ปุ่น และสวีเดน
      ขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยจะต้องนำ�คนก้าวพ้นมายาทางการเมือง กำ�จัดคอร์รัปชัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนจัดการทุนและทรัพยากร ดังนั้น จึงมีหน้าที่สำ�คัญในการฟื้นฟู
ทุนชุมชน การเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตความมัน่ คงทางอาหาร และการสร้างความเป็นมนุษย์
การเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี (humanization)
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โอกาสและผลกระทบของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทย*

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of
Southeast Asian Nations : ASEAN) หรืออาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญา
กรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ โดย
ในปัจจุบันมีจำ�นวนประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย
มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา
และไทย ตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง อาเซียนได้เผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องจากจุดเริ่มต้นของการ
มุง่ เน้นในการสร้างความร่วมมือทางการเมืองและความมัน่ คงร่วมกันในระยะแรก
ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจมากขึ้น
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำ�หนดและวางแผนเพื่อพัฒนาและยกระดับ
ความร่วมมือระหว่างกันไปสูท่ ศิ ทางทีก่ า้ วหน้าอีกระดับหนึง่ ด้วยการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community :
AC) ขึน้ เพือ่ สนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural
Community : ASCC) สำ�หรับประเทศไทยเองได้มกี ารเตรียมพร้อมในเชิงนโยบายซึง่ ปรากฏทัง้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และคำ�แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีรฐั บาลนางสาวยิง่ ลักษณ์
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตลอดจนการเตรียมพร้อมเชิงกลไก ได้แก่ การจัดตัง้ คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ซึง่ มีรฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน
ภายใต้การพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมักจะได้รับความสนใจและ
กล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากจะนำ�มาซึ่งความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง โดยแนวโน้ม
การพัฒนาสำ�คัญอันจะเกิดจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ การจัดระบบและการเพิ่มขึ้นของการค้า
การลงทุนและการบริการระหว่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและขยายตัวของเมือง การบริหารงานชายแดน
*ข้อมูลจากส�ำนักนโยบายและแผน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างใกล้ชิด การเคลื่อนย้าย
คน และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
อย่ า งไรก็ ดี แม้ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยโดยตรงใน
เชิงการขับเคลือ่ นหรือดำ�เนินการให้เป็นไปตามพิมพ์เขียว
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย แต่ในฐานะ
หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำ�คัญในการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค การปรับตัวและเตรียมความพร้อมสำ�หรับ
ผลกระทบทัง้ เชิงบวกและลบทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระดับประเทศ
หน่วยงาน พื้นที่ และประชาชนก็ย่อมจะเป็นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันหรือเป็นแรงสนับสนุนที่จะ

ทำ�ให้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของไทยเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดประโยชน์สูงสุด

แนวโน้มโอกาสและผลกระทบของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทย

เมื่ อ นำ�แนวโน้ ม การพั ฒ นาจากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนข้างต้นมาวิเคราะห์ร่วมกับบทบาท
ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยแล้วสามารถสรุปแนวโน้ม
ผลกระทบทัง้ เชิงบวกและเชิงลบของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทยได้ ดังต่อไปนี้

แนวโน้ม AEC

ภารกิจกระทรวงมหาดไทย

ผลกระทบ

๑) การขยายตัวด้าน
การค้า การลงทุน และ
การบริการ รวมทั้งการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

๑.๑) การรักษา ความสงบ
เรียบร้อย และความมั่นคง
ภายใน

ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(Non - traditional Security Issues)
การเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ สามารถส่ ง ผล
กระทบทางอ้ อ มให้ เ กิ ด ปั ญ หาความมั่ น คงรู ป แบบใหม่
(non - traditional security) เช่น ปัญหายาเสพติด
อาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบน�ำเข้า/ เคลือ่ นย้ายสินค้า
ผิดกฎหมาย เป็นต้น ซึง่ เป็นปัญหาทีส่ ามารถแอบแฝงมากับ
การลงทุน หรือการท�ำการค้ากับต่างประเทศ
n

งานทะเบียน
แม้ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นจะมี ก ารท� ำ
ข้อตกลงให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพอย่างเสรีใน ๗
สาขาวิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม
สถาปัตยกรรม บัญชี และการส�ำรวจ อย่างไรก็ดี ในระยะ
เฉพาะหน้า การเตรียมพร้อมสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของประเทศต่างๆ รวมทัง้ ไทยจะส่งผลให้เกิดการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จากภาครัฐและเอกชน เช่น
ถนน ท่าเรือ โรงงาน สถานประกอบการ เป็นต้น ดังนั้น
จึงเป็นโอกาสให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว
ทัง้ ทีถ่ กู และผิดกฎหมายจากประเทศอืน่ เข้ามาท�ำงานรับจ้าง
n
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ผลกระทบ
เป็นแรงงานให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศมากขึ้น
ขณะเดียวกันการเคลือ่ นย้ายแรงงานวิชาชีพเสรี
ในปี ๒๕๕๘ ยังจะก่อให้เกิดย้ายถิ่นฐานของผู้ประกอบ
อาชี พ ตามข้ อ ตกลง เช่ น แพทย์ วิ ศ วกร ที่ ส ามารถ
เข้ามาท�ำงานและพ�ำนักในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้น
งานทะเบียนที่เกี่ยวกับบุคคลภายใต้ความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทยจึงได้รบั ผลกระทบในแง่การบังคับใช้ให้
เป็นไปตามกฎหมาย และป้องกันมิให้มกี ารหาประโยชน์จาก
ระบบทะเบียนและบัตรของประชาชน

๑.๒) การบู ร ณาการการ
บริ ห ารราชการส่ ว นกลางภู มิ ภ าค-ท้ อ งถิ่ น ในระดั บ
พื้นที่

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประชาคมเศรษฐกิจย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการพัฒนาพื้นที่ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ โดยเฉพาะการลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดตั้งฐานการผลิต ดังนั้น การ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการบริหารราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งเตรี ย มการวางแผนเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น และแสวงหาโอกาสเพื่ อ สร้ า ง
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาพื้นที่ ดังนั้น จังหวัดในฐานะ
หน่วยงานหลักในการบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่จึง
ควรเร่งรัดด�ำเนินการทบทวนศักยภาพการพัฒนาของพืน้ ที่
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด
ตลอดจนแผนพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมกับ
ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเพือ่ ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
n

การค้าชายแดน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดการ
ขยายตัวของระบบการค้าชายแดนขนานใหญ่ เนือ่ งจาก การ
ขจัดภาษีนำ� เข้าระหว่างประเทศสมาชิก ท�ำให้เกิดการขนถ่าย
น�ำเข้าวัตถุดิบ/ สินค้าจากประเทศอื่นที่มีต้นทุนถูกกว่า
ดังนัน้ พืน้ ทีช่ ายแดนจังหวัดทีม่ กี ารค้าอยูแ่ ล้วในปัจจุบนั จึง
มีแนวโน้มที่จะได้รับการส่งเสริมการค้าขายกับประเทศ
n
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ผลกระทบ
เพื่อนบ้านในระดับที่สูงยิ่งขึ้น เช่น การยกระดับเป็นเขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษเพื่ อ ความสามารถในการแข่ ง ขั น และ
ประโยชน์สูงสุดในทางเศรษฐกิจ ขณะที่จังหวัดที่มีพื้นที่ติด
ชายแดนทีย่ งั ไม่ได้มกี ารเปิดเป็นด่านการค้าหรือจุดผ่านแดน
ก็ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารยกระดั บ
มากขึ้น

๑.๓) การพัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่น

การประกอบอาชีพของประชาชน
		
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการค้า การลงทุน
การบริการ และการเคลือ่ นย้ายแรงงานวิชาชีพเสรี ย่อมเป็น
ทัง้ โอกาสและผลกระทบส�ำหรับประชากร วัยแรงงานของไทย
ในพืน้ ที่ กล่าวคือ หากประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานที่
มี คุ ณ ภาพ และมี ค วามพร้ อ มในการปรั บ ตั ว ก็ จ ะท� ำ ให้
ประชาชนได้รบั ประโยชน์จากโอกาสในการประกอบอาชีพ
ทีเ่ ปิดกว้างจากการสามารถท�ำงานในต่างประเทศ หรือการ
จ้างงานอันเกิดจากการขยายตัวของลงทุนภายในประเทศ
ซึ่งย่อมเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตนได้
ในทางตรงข้าม การสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขันในภาคการผลิต เช่น ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
บางสาขา จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายฐานการผลิต สินค้า
ภายในประเทศถูกตีตลาด รวมทั้งการไม่ส ามารถผลิ ต
ประชากรวัยแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาด
ย่อมท�ำให้ส่งผลต่อการว่างงานของประชาชนได้
โดยสินค้าของประเทศอาเซียนอื่นที่อาจเข้ามา
ในตลาดในประเทศไทยมากขึ้นในราคาที่ต�่ำกว่า และ/หรือ
คุณภาพดีกว่านั้น อาทิ สินค้าอุตสาหกรรม เช่น ปิโตรเลียม
(จากมาเลเซียและพม่า) เคมีภัณฑ์ ยาง และพลาสติก (จาก
มาเลเซีย) ส่วนสินค้าเกษตร เช่น ข้าว (จากเวียดนาม) น�ำ้ มัน
ปาล์ม (จากมาเลเซีย) กาแฟ (จากเวียดนามและอินโดนีเซีย)
ชา (จากอินโดนีเซีย) และมะพร้าว (จากฟิลิปปินส์) เป็นต้น
ผลกระทบเชิงลบทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีย่ อ่ มก่อให้เกิด
ความตึงเครียด และปัญหาสังคมอื่นตามมาได้ เช่น การ
ประท้วงของเกษตรกร การสูญเสียรายได้การถูกเลิกจ้าง
หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ เป็นต้น
n
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ผลกระทบ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะกระตุน้ ให้เกิดการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เขตเศรษฐกิจ
แม่สอด เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารและแสวงหา
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในอนาคตเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจ
มีการขยายตัวมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีช่ ายแดนที่
มีศกั ยภาพ ซึง่ ท�ำให้การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง
และส่ ว นภู มิ ภ าคต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ เ หมาะสม
สอดคล้องกันไป ขณะเดียวกันโอกาสในการพัฒนาไปสู่เขต
บริหารจัดการพิเศษของจังหวัดใหญ่ๆ หรือการมีผู้บริหาร
จังหวัดมาจากการเลือกตัง้ ก็จะได้รบั แรงผลักดันด้วยเหตุผล
ในเชิงเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันจากพื้นที่
มากยิ่งขึ้น
n

เศรษฐกิจฐานราก
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมต่อเศรษฐกิจฐานรากทัง้ ทาง
ตรงจากการค้า การลงทุน และทางอ้อมจากการท่องเที่ยว
และการย้ายถิ่นของนักลงทุนจากต่างประเทศ เป็นต้น
นอกจากนี้ กลุ่มการผลิตระดับชุมชนในพื้นที่ เช่น กลุ่ม
OTOP ยังสามารถได้รับประโยชน์ เช่น การเข้าถึงตลาด
และแหล่งวัตถุดบิ ใหม่ๆ การเป็นหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการขยายความร่วมมือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น
n

ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
การพัฒนาทางเศรษฐกิจทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
ในพืน้ ทีช่ ายแดน พืน้ ทีท่ เี่ ป็นโรงงาน สถานประกอบการ หรือ
พื้นที่ชุมชนจากการขยายตัวด้าน โลจิสติกส์ สามารถส่งผล
ต่อคุณภาพการพัฒนาโดยรวม นัน่ คือ ก่อให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางสั ง คม โดยเฉพาะผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทางลบ เช่ น
เกษตรกรที่สินค้าถูกตีตลาด ผู้ว่างงาน หรือผู้ไม่สามารถเข้า
ถึงโอกาสการพัฒนาได้ เช่น บุคคลด้อยโอกาส บุคคล
ชายขอบ เป็นต้น
n
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๒) การพัฒนาโครงสร้าง ๒.๑) การพัฒนาเมือง
พื้นฐาน
โครงสร้างกายภาพ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบ
การขยายตัวของเมือง
ภายใต้ แ ผนแม่ บ ทว่ า ด้ ว ยความเชื่ อ มโยง
ระหว่ า งกั น ในอาเซี ย น (Master Plan on ASEAN
Connectivity : MPAC) ซึ่งจะก่อให้การเชื่อมโยงด้าน
โครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศภายในอาเซียน ไม่ว่าจะ
เป็นถนน ท่าเรือ และท่าอากาศยาน จะส่งผลกระทบส�ำคัญ
ต่ อ ขยายตั ว ของเมื อ งของไทยโดยเฉพาะจั ง หวั ด ที่ เ ป็ น
เส้นทางโลจิสติกส์ทางบก เช่น การเกิดใหม่ของสถานประกอบการตามเส้นทางคมนาคม การย้ายถิ่นฐานของประชาชน
เป็นต้น ผลดังกล่าวจะท�ำให้กระทบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณโดยรอบ เช่น การวางผังเมืองที่จะต้องคาดการณ์
ถึงการขยายตัวที่จะเกิดขึ้น การวางแผนการใช้ประโยชน์
จากที่ดิน การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ระบบบ�ำบัด/
จัดการน�้ำเสีย หรือมลพิษอื่นๆ เป็นต้น เพื่อมิให้การพัฒนา
ไปกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทางลบ
n

ความต้องการด้านระบบสาธารณูปโภค และ
		 สาธารณูปการ
การค้าการลงทุนเสรียอ่ มต้องการสภาพแวดล้อม
ที่เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้น นอกเหนือจาก
การเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแล้ว การสร้างหรือรักษาขีดความสามารถในการ
แข่งขันหรือดึงดูดนักลงทุนยังเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ที่ต้อง
พิ จ ารณาประกอบการตั ด สิ น ใจด้ ว ย โดยเฉพาะระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/รองรับกับ
การใช้ชีวิตของนักลงทุน/นักธุรกิจต่างประเทศที่จะเข้ามา
พ�ำนักอาศัยในประเทศไทย เช่น ระบบคมนาคม การบริการ
ทางการแพทย์ สถานศึกษา ความน่าอยู่ของเมือง ความ
โปร่งใสของการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึง
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเสี่ยง
ต่ออาชญากรรมซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่กระทรวงมหาดไทย
ต้องค�ำนึงถึงเพื่อเตรียมการรองรับด้วยเช่นกัน
n
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๓) ความสัมพันธ์ระหว่าง ๓.๑) การอ�ำนวยความเป็น
ประเทศและประชาชน ธรรม และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในระดับพื้นที่

๓.๒) การสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับต่างประเทศ
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ผลกระทบ
การจัดการความขัดแย้ง
จากบทเรี ย นการพั ฒ นาในอดี ต การพั ฒ นา
ทางเศรษฐกิจย่อมมีผลกระทบต่อสังคมในด้านอื่นๆ เช่น
สิง่ แวดล้อม วิถชี วี ติ ชุมชน ท�ำให้โครงการพัฒนาทีจ่ ะเกิดขึน้
อาจได้รับแรงต่อต้านจากประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ
ในพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ภายหลังจากโครงการทีม่ กี ารด�ำเนินการแล้วเสร็จ เช่น จาก
โรงงานหรือสถานประกอบการ เป็นต้น กลไกการจัดการ
ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ/ ภาคเอกชนกับประชาชน หรือ
ระหว่างประชาชนด้วยกันเองจึงต้องมีการเตรียมการ ดังนัน้
การก�ำหนดแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือแนวทาง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
จึงเป็นสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงและเตรียมการ
ขณะเดียวกัน ยังต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
กลไกการจัดการความขัดแย้ง และการอ�ำนวยความเป็นธรรม
แก่ ช าวต่ า งชาติ ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นประเทศไทย เช่ น ระบบ
ร้องเรียนร้องทุกข์ ความขัดแย้งระหว่างบริษัทต่างชาติกับ
ประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น
n

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาราชการอาเซียนจะ
ทวีความส�ำคัญในการติดต่อ การจัดการและประสานงาน
ระหว่างรัฐกับรัฐ รัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชน
ด้ ว ยกั น ภายในอาเซี ย น หากบุ ค ลากรของกระทรวง
มหาดไทยยังขาดความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่าง
เพียงพอก็ย่อมส่งผลต่อการท�ำงานกับประเทศอื่นๆ ได้
อันจะน�ำมาซึ่งการพลาดโอกาสในการสร้างความร่วมมือ/
เก็บเกี่ยวประโยชน์ หรือสูญเสียผลประโยชน์แห่งชาติจาก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ ความรู้ความเข้าใจ
ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งด้านขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ ย่อมท�ำให้เป็นโอกาสของ
การสร้างความร่วมมือร่วมกันมากขึ้น
n
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ผลกระทบ
การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท�ำให้การติดต่อ
ประสานงานระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงในแต่ละพืน้ ทีม่ คี วาม
ใกล้ชดิ ต่อกันมากขึน้ ดังนัน้ ในส่วนกระทรวงมหาดไทย โดย
เฉพาะผูว้ า่ ราชการจังหวัดจะมีบทบาทหรือส่วนเกีย่ วข้องใน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้น เช่น ความ
ร่วมมือระหว่างเมืองพีเ่ มืองน้อง/เมืองคูแ่ ฝดระหว่างจังหวัด
ของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ท�ำให้กระทรวงมหาดไทยต้อง
มีการปรับทักษะ ความสามารถด้านการต่างประเทศของ
บุคลากรให้เหมาะสม และทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน
การส่งเสริมเป็นประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน
ภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียน ประเทศ
ต่างๆ ย่อมต้องการมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติต่อกัน
ระหว่างประชาชน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนของประเทศ
อาเซียน หรือประเทศนอกภูมิภาค เช่น นักลงทุน พนักงาน
บริษัท ดังนั้น เมื่อประชาคมอาเซียนเปิดกว้างต่อการ
เคลื่อนไหวของผู้คนที่ มากขึ้นก็ย่อมต้องท�ำให้อาเซียนปรับตัว
ให้เข้ากับมาตรฐานอื่นๆ ที่เป็นสากลในลักษณะกฎเกณฑ์
ระเบียบ กฎหมาย และรวมทั้งค่านิยมด้วย ในปัจจุบัน
ค่านิยมส�ำคัญที่แต่ละประเทศต้องเคารพและยึดถือ ได้แก่
หลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ดังนั้น การปฏิบัติ
หน้าที่ของรัฐบาล หน่วยงานราชการ จะต้องค�ำนึงถึงหลัก
ดังกล่าวด้วย โดยในบางภาวการณ์ก็อาจมีความขัดแย้งกัน
ได้ อาทิ ผู้อพยพย้ายถิ่นโดยผิดกฎหมายที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยก็จะต้องได้รับการปฏิบัติขั้นต�่ำตามหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล เช่น สิทธิเด็ก สิทธิในการศึกษา และการ
รักษาพยาบาล ดังนัน้ หน่วยงานด้านความมัน่ คงทีเ่ กีย่ วข้อง
จึ ง ต้ อ งก� ำ หนดแนวทางในการบริ ห ารจั ด การความ
อิหลักอิเหลื่อนี้อย่างเหมาะสม มิฉะนั้นแล้ว อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศได้
n

n
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การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๐๑๕ ของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทยควรดำ�เนินการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑: การสร้างความพร้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร (Organizational Strategic
Preparedness Building)
เป้าหมาย: เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างขีดความสามารถปฏิบัติงาน
ของกระทรวงมหาดไทยทั้ ง ในส่ ว นกลางและภู มิ ภ าค
โดยประกอบด้วยแนวทางทัง้ ในด้านโครงสร้างและระบบ
การบริหารงานองค์กร บุคลากร รายละเอียดปรากฏตาม
กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
(๑) การสื่อสารภายในองค์กร
กระทรวงมหาดไทยควรหารือร่วมกับส่วนราชการ
และหน่วยงานในสังกัดทีเ่ กีย่ วข้องในการกำ�หนด กลยุทธ์
การสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพื่อสร้างและกระตุ้นความตื่นตัวและ
ความตระหนักในความสำ�คัญของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย นแก่ ข้ า ราชการกระทรวงมหาดไทยทั้ ง ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค โดยแนวทางการสือ่ สารภายใน
องค์กรนั้นควรเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซียนทั้งในด้านองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงาน
ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
อาเซียนกับประเทศ/กลุม่ ความร่วมมืออืน่ ๆ นอกภูมภิ าค
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(๒) การเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศและการ
ต่างประเทศ
      บุคลากรทุกระดับของกระทรวงมหาดไทยควรได้รบั
การเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาราชการ
สำ�หรับประเทศอาเซียน โดยความรู้ภาษาอังกฤษจะเป็น
ประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การ
ประชุม การให้บริการของข้าราชการแก่หน่วยงานอื่นๆ
โดยเฉพาะหน่ ว ยงานและประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารจาก
ต่างประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยควรส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรูภ้ าษาของประเทศเพือ่ นบ้านโดยเฉพาะ
ประเทศทีม่ พี รมแดนติดต่อกับประเทศไทยเพือ่ ประโยชน์
ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การส่งเสริมผลประโยชน์
และการสร้ า งความร่ วมมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาในอนาคต
ต่อไป ยิง่ ไปกว่านัน้ ควรต้องให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้วย
(๓) การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีทางประวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรม
      ในระดับหน่วยงาน กระทรวงมหาดไทยควรดำ�เนินการส่งเสริมการสร้างความเข้าใจอันดีทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนเพื่อพัฒนาทัศนคติ
เชิงบวก และการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก
อื่ น ๆ ซึ่ ง จะเป็ น พื้ น ฐานสำ�คั ญ ในการอยู่ ร่ ว มกั น และ
การสร้างความร่วมมือในอนาคต

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหาร
จัดการ
(๑) การสร้างขีดความสามารถสมรรถนะของกลุม่ งาน
อาเซียน กองการต่างประเทศสำ�นักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใต้กรอบอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย
มีเจ้าภาพที่ชัดเจน กระทรวงมหาดไทยควรมอบหมาย
ให้กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศเป็นหน่วยงาน
หลัก ในการดำ�เนินการ ประสานงานร่วมกับส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัด สป.
ในการดำ�เนินการภายใต้กรอบอาเซียน โดยควรเสริมสร้าง
สมรรถนะของกลุ่มงานที่จัดตั้งขึ้นแล้วในปัจจุบันให้มี
ความพร้อมในการทำ�งานมากที่สุด
(๒) สร้างความเข้มแข็งเชิงบทบาทของกลุ่มภารกิจ
(Functional Cluster)
      กระทรวงมหาดไทยจำ�เป็นต้องปรับองค์กรเพื่อให้
สามารถสอดรั บ กั บ การปรั บ เปลี่ ย นเชิ ง นโยบายใน
ภาพรวมได้ โดยกลไกส่วนหนึง่ ได้แก่การเสริมสร้างบทบาท
การทำ�งานของกลุ่ ม ภารกิ จ ร่ ว มกั บ กรมภายในกลุ่ ม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น ในการออกแบบ
และกำ�หนดแผนงาน/ โครงการ ขณะเดียวกันก็ต้อง
เสริมสร้างการบูรณาการการทำ�งานระหว่างกลุ่มภารกิจ
ด้วยเพื่อให้การทำ�งานของกระทรวงมหาดไทยเกิดการ
ทำ�งานข้ามสายงานซึ่งกันและกัน
กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย ระเบียบ
กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
(๑) การสร้างบทบาทนำ�และส่งเสริมความร่วมมือใน
เวทีระหว่างประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะนำ�มาซึ่งผลกระทบ
และความเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม
ต่อกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะผลกระทบหรือการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศ ดังนั้น กระทรวง
มหาดไทยจึงต้องให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบทบาทใน
ระดับระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น อาทิ การเป็นเจ้าภาพ
การประชุมระดับนานาชาติในสาขาความร่วมมือทีร่ บั ผิดชอบ
การผลักดันยุทธศาสตร์ระดับประเทศและบทบาทของ
ไทยในด้านที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ภายใต้ ป ระชาคมอาเซี ย นปั จ จุ บั น กระทรวง
มหาดไทยเป็ น หน่ ว ยงานประสานงานหลั ก (Focal
Point) ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาชนบทและขจัด
ความยากจน และด้านภัยพิบตั ิ ภายใต้เสาประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมซึ่งย่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่
ออกจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น การเรียนรู้
ทำ�ความเข้ า ใจความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ที่ จ ะ
เกิดขึ้นภายในประเทศ ก็จะช่วยให้การกำ�หนดแนวทาง
การพั ฒ นาชนบท และแก้ ปั ญ หาความยากจน หรื อ
การจัดการภัยพิบัติก็ดีเป็นไปอย่างสอดคล้องกับบริบท
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประทศ
(๒) งานทะเบียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งทำ�ให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอาจทำ�ให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน/
การย้ า ยถิ่ น ฐานโดยเฉพาะแรงงานผิ ด กฎหมาย ดั ง นั้ น
งานทะเบี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลต่ า งชาติ ที่ อ าศั ย
อยู่ในประเทศจึงต้องมีการวางแผน และเตรียมการ
รองรั บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ บุ ค คล
ที่ ลั ก ลอบเข้ า เมื อ งโดยผิ ด กฎหมายมี ก ารสวมสิ ท ธิ์
บั ต รประชาชนเพื่ อ เป็ น พลเมื อ งไทยซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ปัญหาความมั่นคงและสังคมตามมา เช่น เด็กไร้สัญชาติ
การค้ามนุษย์ เป็นต้น
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นอกจากนี้ งานทะเบียนอื่นๆ เช่น ตั๋วรูปพรรณสัตว์
ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย จะต้องมีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การ
ออกใบอนุญาตให้มคี วามรัดกุม ถูกต้อง และโปร่งใส เพือ่
มิ ใ ห้ เ กิ ด การลั ก ลอบค้ า สั ต ว์ โ ดยผิ ด กฎหมายบริ เวณ
ชายแดน
(๓) การพัฒนาระเบียบ กฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกระทรวงมหาดไทย
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ก ระทรวงมหาดไทยมี
ระเบียบ กฎหมายในฐานะเครื่องมือสำ�คัญในการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งจะทำ�ให้การปรับเปลี่ยน/ เตรียมความพร้อมของ
กระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างสมบูรณ์ รอบด้าน และ
สร้างขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ านในระยะยาวต่อไป
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development)
(๑) การศึกษาวิจัยพลวัตท้องถิ่น/อาเซียน
      เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงแห่งการ
เรียนรู้ โดยสามารถพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของข้อมูล
ทางวิชาการ และสามารถรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ อย่างเท่าทัน รวมทั้งมีข้อมูลคาดการณ์
สำ�หรับการวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบายภาย
ในกระทรวงในอนาคต จึงมีความจำ�เป็นที่กระทรวง
มหาดไทยต้ อ งให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การวิ จั ย พลวั ต ของ
จังหวัด ท้องถิ่น พื้นที่ชายแดน และประเทศสมาชิก
อาเซียนอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และจริงจัง
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(๒) การศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่
ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ที่ ม าพร้ อ มกั บ การ
แข่งขันจะทำ�ให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของตนให้มากขึ้น ในส่วน
ของกระทรวงมหาดไทย ความท้าทายดังกล่าว ได้แก่
แรงกดดันเกี่ยวกับระบบการบริหารทั้งส่วนกลางและ
ภู มิ ภ าคให้ ส อดคล้ อ งกั บ แรงผลั ก ดั น ทางเศรษฐกิ จ
ที่ จ ะเกิ ด มากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น กระทรวงมหาดไทย
จึ ง ไม่ เ พี ย งแต่ ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เ ท่ า นั้ น
แต่ ต้ อ งวางแผนการทำ�งานเชิ ง รุ ก เพื่ อ ปรั บ /เปลี่ ย น
ระบบการบริหารราชการ โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค
ที่กระแสการกระจายอำ�นาจ การจัดการตนเองจะมี
ความเข้มข้นมากขึ้น
(๓) การสร้างช่องทางเพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูล องค์ความรู้
และการดำ�เนินงานเกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นจะนำ�มาซึ่ ง ความ
เปลี่ยนแปลงในหลายระดับ โดยเฉพาะในระดับจังหวัด
ที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะพื้ น ที่
ดังนั้น การสร้างศูนย์กลางด้านข้อมูลระดับกระทรวงเพื่อ
ติดตามการปรับตัวของจังหวัด กรม และรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย การจัดข้อมูลการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (อาทิ การลงนามความ
ตกลงบ้ า นพี่ เ มื อ งน้ อ ง) ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว ในระดั บ พื้ น ที่
ตลอดจนการจั ด การ/แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้
ระหว่างพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ จะทำ�ให้กระทรวง
มหาดไทยสามารถมี ข้ อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจสำ�หรั บ
การบริหารงานต่อไป

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
(๑) เว็บไซต์
เว็บไซต์เป็นช่องทางการสื่อสารขององค์กรที่จะมี
ความสำ�คัญมากขึ้น เพราะไม่เพียงจะเป็นแหล่งข้อมูล
สำ�หรั บ ส่ ว นราชการ ภาคเอกชน หรื อ ประชาชนใน
ประเทศเท่านั้น แต่ยังจะเป็นช่องทางสำ�หรับชาวต่าง
ประเทศที่ต้องการศึกษาข้อมูลองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วย
การสามารถเพิ่ ม โอกาสในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของชาว
ต่ า งประเทศจะทำ�ให้ ก ระทรวงมหาดไทยสามารถ
เชื่อมโยงกับโลก สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดรับมากกว่า
ปิดกั้น และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในภาพรวม
(๒) เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเป็ น การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อตอบสนองต่อทั้งการพัฒนาสมรรถนะองค์กร และ
การพัฒนาการบริการประชาชน
(๓) อาคารสถานที่
เพือ่ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำ�งานทีด่ ี และ
คำ�นึงถึงการอำ�นวยความสะดวกแก่การติดต่อราชการ
จากชาวต่างประเทศที่จะมีมากขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มขีดสมรรถนะการ
บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ใ นฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ในการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค (Capacity Building
for Integrated Regional Administration and
Development)
เป้าหมาย : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการพื้นที่ภายใต้หลัก area - based approach ให้
สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาระดับจังหวัด และ
ปัญหาความต้องการของประชาชน  

กลยุ ท ธ์ ที่ ๑ การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการบริ ห าร
ราชการส่วนภูมิภาค
(๑) สถานะ โครงสร้างและระบบบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะระดับจังหวัดจะมี
บทบาทมากขึ้นในการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น
จึงต้องคำ�นึงถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศเพื่อทำ�หน้าที่สนับสนุน
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือส่วนราชการอื่นๆ ในจังหวัด
ด้านการติดต่อ ประสานงานที่จะมีมากขึ้น
ขณะทีก่ ารบริหารงานจังหวัดซึง่ จะมีการเพิม่ ขึน้ ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น สมาคม
ผูป้ ระกอบการจากประเทศเพือ่ นบ้านในจังหวัดทีม่ กี ารค้า
การลงทุนหนาแน่น เป็นต้น ก็ต้องเปิดโอกาสให้เกิดการ
เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การให้ความเห็นต่อการพัฒนา
จังหวัดมากขึ้น
(๒) ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โอกาสและผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย นทำ�ให้ จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ต้ อ งมี ก ารทบทวน
ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด เพื่ อ รองรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย น โดยจะต้ อ งเกิ ด ขึ้ น ภายใต้ ก ารศึ ก ษาผลกระทบ
ระดั บ พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจง เช่ น จั ง หวั ด
ชายแดน จังหวัดซึ่งเป็นทางผ่านของเส้นทางคมนาคม
ระหว่ า งประเทศ จั ง หวั ด ศู น ย์ ก ลางการลงทุ น ทาง
อุ ต สาหกรรม/การเงิ น เป็ น ต้ น และการกำ�หนด
Development Positioning ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ
(ทั้ ง ระดั บ กระทรวงและระหว่ า งกระทรวง) องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน
อาทิ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต กรณีสินค้า
ภายในจังหวัดมีแนวโน้มที่จะถูกตีตลาดจากประเทศ
เพือ่ นบ้าน การพัฒนาทักษะผูป้ ระกอบการเพือ่ เพิม่ โอกาส
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การขยายตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าพื้นบ้าน
รวมไปจนถึ ง การจั ด ทำ�ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่
ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และการวางแผนการ
พัฒนาเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ การกระชับความร่วมมือระดับจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนอื่นๆ
(๑) รัฐ - เอกชน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนทีส่ อดคล้อง
และเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น จะทำ�ให้ ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยสามารถนำ�มาซึ่ง
ประโยชน์แก่การพัฒนาพื้นที่ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย
จึ ง ต้ อ งทำ�งานอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ภาคเอกชน เช่ น การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การอำ�นวยความสะดวก/
สนับสนุนการประกอบธุรกิจ เช่น การเตรียมพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
(๒) ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)
เนื่องจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะนำ�มาซึ่ง
การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในเขตจังหวัดชายแดน ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่ม
จั ง หวั ด ซึ่ ง ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น โดยมี เ ป้ า หมายให้ เ กิ ด การทำ�งาน
ด้ า นต่ า งประเทศเชิ ง รุ ก ระหว่ า งผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
กับเอกอัครราชทูต จึงควรมีการศึกษาความเป็นไปได้
ในการพิ จ ารณาทบทวน/ฟื้ น ฟู ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
กระทรวงที่จริงจังขึ้นอีกครั้ง ขณะเดียวกันศูนย์ปฏิบัติการ
ร่ ว มกลุ่ มจั ง หวัดที่มีอยู่ คือ ศูนย์ปฏิบัติก ารร่ วมกลุ่ ม

250

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

จั ง หวั ด (ROC) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ก็ ต้ อ ง
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและมีการกำ�หนดทิศทางใน
อนาคตอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้การพัฒนายุทธศาสตร์ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
การต่างประเทศของไทย
(๓) การบู ร ณาการการพั ฒ นาพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะช่ ว ยให้ ภ าครั ฐ มี บ ทบาทการทำ�งานที่
สนับสนุนการทำ�งานของภาคเอกชน และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ดีมากยิ่งขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการบริการและ
อำ�นวยความเป็นธรรมประชาชน (Public Service
Quality Upgrading)
เป้าหมาย : เพือ่ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
รัฐสามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดของประชาชน
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาการบริการประชาชน
(๑) ข้อมูลและช่องทางการให้บริการ :
     เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  กระทรวงมหาดไทยจึงต้องพัฒนา
ทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับงานบริการและช่องทางการบริการ เช่น
การให้ข้อมูลงานบริการที่มีความครบถ้วน เป็นต้น เพื่อ
อำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชนและจะเป็นการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริการด้วย

(๒) บุคลากร
เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการบริ ก าร
ประชาชนของบุ ค ลากรในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย
ในระดับพื้นที่ เช่น กรมการปกครอง กรมที่ดิน เป็นต้น

มหาดไทยเพื่อทำ�หน้าที่ในระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับการทำ�งานของศูนย์ศึกษาและเตรียมความพร้อมฯ
อาทิ การวางแผนและสร้างกลไกการนำ�กลยุทธ์การ
เตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไปปฏิบัติ การศึกษาและจัดทำ�ระบบ
กลยุทธ์ที่ ๒ การอำ�นวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน ข้อมูลสำ�คัญของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การประสานงานระหว่างส่วนราชการ
(๑) การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในพื้นที่
ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย/ระหว่ า งกระทรวงและ
      ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศย่อมก่อ
ระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประชาคมอาเซี ย น
ให้เกิดการใช้ทรัพยากรเพือ่ การผลิต ไม่วา่ จะเป็น ทีด่ นิ น�ำ 
้
ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
แร่ธาตุ ป่าไม้ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาและเตรียมความพร้อมฯ จะต้อง
ซึ่ ง ย่ อ มส่ ง ผลกระทบไม่ ม ากก็ น ้ อ ยต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของ
ทำ�งานร่วมกับเครือข่ายระดับกรม จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประชาชน ภาครัฐจึงต้องมีกลไกรองรับกรณีเกิดความ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เกิด
ขัดแย้งระหว่างรัฐ/เอกชน กับประชาชนในพื้นที่ หรือ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การร่วมกันวางแผนเชิงนโยบาย
ระหว่างประชาชนกับประชาชน
และการติดตามแนวโน้มสถานการณ์เกี่ยวกับประชาคม
(๒) การสร้างความสงบสุขในสังคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างใกล้ชิดและรอบด้าน
โดยเป็ น การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
๒. แผนปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มสู่
นักลงทุน และผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ให้มีความ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย
เชื่อมั่นในสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการเดินทาง จะเป็ น การจั ด ทำ�โดยระดมความคิ ด เห็ น จากตั ว แทน
มายังประเทศไทย
ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดเพื่อเป็นกรอบการ
การขับเคลื่อนการสร้างความพร้อมของกระทรวง ดำ�เนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการเตรียมความ
มหาดไทยในการก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจ พร้อมองค์กร ทั้งด้านโครงสร้าง ระบบบริหารจัดการ
อาเซียนสามารถดำ�เนินการผ่าน ๓ กลไกที่เชื่อมโยงกัน ยุทธศาสตร์ และบุคลากร โดยมีการกำ�หนดแผนงาน/
โครงการ ระยะเวลาดำ�เนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ
ได้แก่
๑. การจัดตัง้ ศูนย์ศกึ ษาและเตรียมความพร้อม และงบประมาณที่ชัดเจนในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ในภาพ
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (เฉพาะกิ จ ) หรื อ
AEC Pool โดยเป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน รวมของกระทรวง การเตรียมความพร้อมไปสู่ประชาคม
อาเซียน กองการต่างประเทศ สำ�นักงานปลัดกระทรวง เศรษฐกิจอาเซียนจะได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ
มหาดไทยซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ร่ ว มกั บ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยในฐานะเป้าหมายการ
บุคลากรในสำ�นัก/กองอื่นๆ ในสำ�นักงานปลัดกระทรวง พัฒนาขององค์กรทีส่ ำ�คัญและท้าทาย ขณะทีส่ ว่ นราชการ
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ระดับกรมจะต้องดำ�เนินการจัดทำ�/ปรับยุทธศาสตร์ของ
กรมให้มีความสอดคล้องกับระดับกระทรวงเพื่อให้เกิด
การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน
และพื้นที่ได้ โดยการเตรียมความพร้อมองค์กรภายใต้
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  จะเป็นการเตรียมพร้อม
โดยพิจารณาถึงกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆ กันด้วย
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ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารนำ�ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวง
มหาดไทยไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล จะต้องมีการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลรายปี แ ละประเมิ น ผลเมื่ อ
สิ้นสุดแผนเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยสามารถนำ�ข้อมูล
ผลการดำ�เนินงานมาใช้ในการปรับเปลีย่ นองค์กรได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

กรมการปกครอง พัฒนาระบบงาน น�ำรอยยิ้มสู่ประชาชน
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง มีประวัติความเป็นมาอย่าง
ยาวนาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ทีก่ อ่ ตัง้ มาพร้อมกับกระทรวงมหาดไทย ตลอดระยะเวลา
๑๒๐ ปี ที่ผ่านมา อ�ำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�ำหนดให้กรมการปกครองมีภารกิจเกี่ยว
กับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
ประเทศ การอ�ำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่
การอาสารักษาดินแดน การบริหารการปกครองท้องที่
ในระดับอ�ำเภอ ต�ำบล   หมู่บ้าน   การด�ำเนินการและ
พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร บัตรประจ�ำตัวประชาชน
และการขอนุญาตตามกฎหมายในอ�ำนาจหน้าที่ของฝ่าย
ปกครอง
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมการปกครองมีการพัฒนา
ระบบงานที่ส�ำคัญ ๒ โครงการ คือ
๑. การพัฒนาระบบงานทะเบียน ได้แก่ การออก
หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ และการบริการท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนให้
แก่คนไทยในต่างประเทศ
๒. การอ�ำนวยความเป็นธรรมเกีย่ วกับการสอบสวน
คดีอาญาในหน้าที่ฝ่ายปกครอง
การออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์
หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) เป็นเอกสาร
ส�ำคัญที่โรงพยาบาลออกให้กับมารดาหรือบิดาของเด็ก
ที่เกิด ณ โรงพยาบาล เพื่อเป็นหลักฐานในการออก
สูติบัตร (ท.ร.๑) ณ ส�ำนักทะเบียนหรือท้องถิ่น (จ�ำนวน
๒,๔๑๖ แห่ ง ) ให้ กั บ เด็ ก ที่ เ กิ ด ใหม่ ส� ำ นั ก บริ ห าร
การทะเบียน กรมการปกครอง ร่วมมือกับกระทรวง

สาธารณสุข และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
หรือยูนเิ ซฟ (Unicef) เพือ่ ร่วมกันปรับเปลีย่ นวิธกี ารออก
หนังสือรับรองการเกิดจากระบบเดิมทีเ่ ป็นแบบออฟไลน์
(off - line) มาเป็นแบบออนไลน์ (on - line) โดย
กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโรงพยาบาลน�ำร่อง  ภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๔๖ แห่ง และมีแผนจะด�ำเนิน
การให้ครบทั่วประเทศในปีงบประมาณต่อไป
ระบบงานเดิม
การออกหนังสือรับรองการเกิดของระบบเดิม
เมื่อมีเด็กเกิด ณ โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
จะออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ด้วยการเขียน
ลงแบบฟอร์มหรือพิมพ์ตามแบบฟอร์ม และลงนามโดย
แพทย์ผู้ท�ำคลอด ให้กับมารดาของเด็กเพื่อน�ำไปออก
สูติบัตร (ท.ร.๑/๑) ณ ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหรือท้องถิ่น
ระบบงานใหม่
การออกหนังสือรับรองระบบใหม่แบบออนไลน์
โรงพยาบาลจะต้องมีปัจจัยองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) คอมพิวเตอร์แบบพีซีหรือโน้ตบุ๊ก (Personal
Computer/Notebook Computer)
(๒) เครื่องพิมพ์ (Printer)
(๓) เครื่องอ่านบัตรประจ�ำตัวประชาชน (Smart card Reader)
(๔) ระบบสื่อสารที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
(Internet)
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ผูใ้ ช้งาน (User) ซึง่ เป็นเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาล
จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าระบบ จะต้องลงทะเบียนกับส่วน
บริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ส�ำนักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง และจะต้องมีบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smartcard) เพื่อการ
ยืนยันตัวตนในการเข้าระบบ ซึ่งเป็นมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูลของกรมการปกครอง
หลักการท�ำงานของระบบออนไลน์
เมือ่ มีเด็กคลอด ณ โรงพยาบาล เจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ด้รบั
สิทธิ์ในการปฏิบัติงาน จะเข้าระบบเพื่อบันทึกรายการ
ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนด ด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์
จนครบทุกรายการ ซึ่งกรณีของรายการบิดา มารดา
ที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือต่างด้าวที่มีเลขประจ�ำตัว
ประชาชน ระบบจะท�ำการดึงรายการบุคคลจากฐาน
ข้อมูลมาให้โดยอัตโนมัติ และบันทึกลงฐานข้อมูลทะเบียน
กลางทั น ที พร้ อ มจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ รั บ รองการเกิ ด
(ท.ร.๑/๑) ให้มารดาหรือบิดาของเด็ก น�ำไปออกสูติบัตร
ณ ส�ำนักทะเบียนตามภูมิล�ำเนาของมารดาหรือบิดา
ตามต้องการ
ข้อดีของระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด
แบบออนไลน์
(๑) ป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดพลาด เนื่องจาก
การออกหนังสือรับรองการเกิดระบบเดิมไม่ได้ตรวจสอบ
กับฐานข้อมูลก่อน ส่วนระบบใหม่ เมื่อท�ำการบันทึกเลข
ประจ�ำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบบจะส่งข้อมูลไปสืบค้น
จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง และน�ำข้อมูลที่ถูกต้องมา
แสดงให้ (ชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น)
(๒) ป้องกันการออกหนังสือรับรองการเกิดปลอม
(ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ) เพื่อไปแจ้งเกิดให้กับ
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เด็ก เพราะระบบใหม่ ส�ำนักทะเบียนที่รับแจ้งการออก
สู ติบัตรจะท� ำ การตรวจสอบหนั ง สื อ รั บรองการเกิ ด ที่
โรงพยาบาลออกให้ว่าถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลการออก
หนังสือรับรองการเกิดหรือไม่
(๓) รองรับการปฏิบตั งิ านการให้บริการประชาชน
ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร ฉบับใหม่ที่ได้แก้ไขให้
บิดา มารดา ของเด็ก สามารถน�ำหนังสือรับรองการเกิด
ไปออกสูติบัตร ณ ส�ำนักทะเบียนตามภูมิล�ำเนาของบิดา
มารดา หรือผู้ปกครองได้ จากเดิมจะต้อง ณ ส�ำนัก
ทะเบียนทีเ่ ป็นทีต่ งั้ โรงพยาบาลทีเ่ ด็กเกิดเท่านัน้ ซึง่ ท�ำให้
ส�ำนักทะเบียนสามารถตรวจสอบได้สะดวก รวดเร็วขึ้น
โดยใช้เลขที่อ้างอิงตามเอกสาร เรียกข้อมูลขึ้นมาแสดง
แทนการบันทึกข้อมูลเพื่อออกสูติบัตรใหม่
(๔) ลดปัญหาการแจ้งเกิดซ�้ำซ้อน หรือแจ้งเกิด
เกินก�ำหนด เนือ่ งจากในอดีต บิดา มารดา หรือผูป้ กครอง
เด็ก เมือ่ ได้รบั หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลแล้ว
มีความเข้าใจว่าเป็นใบเกิด จึงไม่ได้น�ำไปออกสูติบัตร
ท�ำให้เด็กที่เกิดใหม่ไม่ได้แจ้งการเกิดกับส�ำนักทะเบียน
จ�ำนวนมาก และเป็นปัญหาที่ทางองค์การยูนิเซฟให้
ความส�ำคัญมาก ซึ่งระบบใหม่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาโดย
ให้โรงพยาบาลเข้าระบบตรวจสอบรายการเด็กทีเ่ กิดใหม่
ว่ า รายการใดที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ แจ้ ง การเกิ ด เพื่ อ ออกสู ติ บั ต ร
ณ ส�ำนักทะเบียนบ้าง เพื่อจะได้แจ้งประสานให้บิดา
มารดา รีบไปด�ำเนินการ และทางส่วนกลางก็ได้ประมวลผล
ข้ อ มู ล รายการที่ ไ ม่ ไ ด้ แจ้ ง การเกิ ด เพื่ อ ออกสู ติ บั ต ร
แล้วท�ำหนังสือแจ้งบิดา หรือมารดา ของเด็กโดยด่วน
(๕) ท�ำให้เด็กเกิดใหม่ได้รับสิทธิจากรัฐเร็วขึ้น
เช่น หลักประกันสุขภาพ เนือ่ งจากระบบหลักประกันสุขภาพ
ใช้เลขประจ�ำตัวประชาชนเป็นตัวก�ำหนดสิทธิให้เด็ก

ภาพแสดงโปรแกรมประยุกต์ ท.ร. ๑/๑ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Application)
การท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนแก่คนไทยใน
ต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการ
ต่างประเทศได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดท�ำ
บัตรประจ�ำตัวประชาชนให้แก่คนไทยในต่างประเทศ
กรมการปกครอง ได้ด�ำเนินการให้บริการจัดท�ำบัตร
ประจ�ำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ SMART CARD
ให้กับประชาชนทั่วประเทศและได้ขยายการให้บริการไปสู่
พีน่ อ้ งประชาชนคนสัญชาติไทยทีอ่ าศัยอยูใ่ นต่างประเทศ
ให้ ไ ด้ รั บ การบริ ก ารด้ า นการจั ด ท� ำ บั ต รประจ� ำ ตั ว
ประชาชน สื บ เนื่ อ งมาจากคนไทยจ� ำ นวนไม่ น ้ อ ย

เดินทางไปต่างประเทศและพักอาศัยหรือประกอบอาชีพ
ในต่างประเทศทั้งถาวรและชั่วคราวเป็นระยะเวลานาน
จนท�ำให้บัตรประจ�ำตัวประชาชนหมดอายุ ช�ำรุด หรือ
สูญหาย เมื่อจะต้องเปลี่ยนบัตรใหม่ บุคคลเหล่านี้ไม่ต้อง
เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมายัง
ประเทศไทย เพื่ อ ด� ำ เนิ น การขอท� ำ บั ต รประจ� ำ ตั ว
ประชาชนการด�ำเนินการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ให้กับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ สามารถ
ยืน่ ค�ำร้องขอท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนใหม่แทนบัตรใบ
เดิมที่หมดอายุ ช�ำรุด หรือสูญหาย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้
ก�ำหนดโครงการน�ำร่องทีเ่ ปิดให้บริการท�ำบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนในต่ า งประเทศ มี ๖ แห่ ง คื อ สถาน
เอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง เบอร์ ลิ น สถานกงสุ ล ใหญ่
ณ นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ส�ำนักงานการค้าและ
เศรษฐกิจไทย ไทเป สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
ในปี ๒๕๕๖ ขยายการด�ำเนินการ ณ สถาน
เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่อกี ๑๖ แห่ง และขยายการ
บริการครอบคลุมทุกประเทศในปี ๒๕๕๗
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การอำ�นวยความเป็นธรรมเกีย่ วกับการสอบสวน
คดีอาญาในหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ปี ๒๕๕๕ เป็นปีที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับ
การสถาปนาครบ ๑๒๐ ปี โดยมีภารกิจสำ�คัญคือ “การ
บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข” การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การอำ�นวยความเป็นธรรมของสังคมตาม
มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีกรมการปกครองเป็นกรม
ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
รับผิดชอบภารกิจด้านนีต้ ามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ กำ�หนดให้ ก รม
การปกครองมี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ ดำ�เนินการ
เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย การสื บ สวน
สอบสวนคดี อ าญาซึ่ ง ภารกิ จ ดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของภารกิจบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุขให้แก่ประชาชนของ
กรมการปกครอง โดยในอดี ต ที่ ผ่ า นมาฝ่ า ยปกครอง
อาทิเช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน ปลัดอำ�เภอ นายอำ�เภอ
กรมการอำ�เภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น มีบทบาทใน
การป้องกันปราบปรามและดำ�เนินคดีอาญากับผู้กระทำ�
ความผิดกฎหมายบ้านเมืองมาช้านานก่อนที่จะมีองค์กร
ตำ�รวจเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยแต่เดิมในส่วนภูมิภาค
อำ�นาจหน้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น ปราบปรามการกระทำ�
ความผิดอาญา เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องฝ่ายปกครองโดยตรง
แม้ว่าต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้มีการนำ�ระบบตำ�รวจ
จากต่างประเทศเข้ามาทำ�หน้าที่ดังกล่าว แต่ก็จำ�กัดอยู่
ในเขตพระนครบาลหรือส่วนกลาง โดยในภูมิภาคยังคง
ให้ฝ่ายปกครองทำ�หน้าที่ดังกล่าวอยู่ ดังที่ปรากฏอยู่ใน
“ข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมือง” ซึ่งตราขึ้นเมื่อ
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๑๖ ซึง่ มีคา่ บังคับเป็นกฎหมาย
กำ�หนดให้การดำ�เนินคดีอาญากับผู้กระทำ�ผิดกฎหมาย
บ้ า นเมื อ งในเรื่ อ งของการสอบสวนคดี อ าญานั้ น ใน
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จังหวัดอื่น (ส่วนภูมิภาค) นอกจากพระนครและธนบุรี
ตั้งแต่สมัย ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) เป็นหน้าที่ของกรม
การอำ�เภอตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
ร.ศ. ๑๑๖ และพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งกรมการอำ�เภอประกอบด้วย
นายอำ�เภอ ปลัดอำ�เภอ และสมุห์บัญชีอำ�เภอ ต่อมาเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ จึงได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๘ (เริ่ ม ใช้ ตั้ ง แต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘) ซึ่งได้กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ใน
การสอบสวนคดีอาญา เจ้าหน้าที่ผู้ทำ�การสอบสวนและ
วิธีการสอบสวนไว้โดยเฉพาะ ประกอบกับมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗ บัญญัตใิ ห้ยกเลิกบรรดากฎหมาย
กฎ และข้อบังคับอืน่ ๆ ในส่วนทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเป็นการ
ยกเลิกอำ�นาจและหน้าที่เกี่ยวกับความอาญาในพระราช
บัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
โดยในส่วนที่เกี่ยวกับอำ�นาจในการสอบสวนคดีอาญาได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๘ ว่า “ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนคร
และจังหวัดธนบุรี พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำ�รวจ
ชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอำ�เภอ และข้าราชการตำ�รวจซึ่งมียศ
ตั้ ง แต่ ชั้ น นายร้ อ ยตำ�รวจตรี ห รื อ เที ย บเท่ า นายร้ อ ย
ตำ�รวจตรีขึ้นไปมีอำ�นาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้

เกิดหรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอำ�นาจของ
ตนหรือผู้ต้องหาที่มีอยู่ หรือถูกจับภายในเขตอำ�นาจ
ของตนได้……..” ทำ�ให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นต้นมา
การสอบสวนความผิดอาญาในส่วนภูมภิ าคซึง่ เป็นอำ�นาจ
ของกรมการอำ�เภอ ได้เปลี่ยนมาเป็นอำ�นาจของฝ่าย
ปกครองและตำ�รวจ และเนื่ อ งจากในอดี ต ที่ ผ่ า นมา
กรมตำ�รวจหรือสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติในปัจจุบันอยู่
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา
ได้ มี ก ารออกข้ อ บั ง คั บ กระทรวงมหาดไทยให้ อำ�นาจ
การสอบสวนคดีอาญาอยู่กับฝ่ายปกครองและบางครั้งก็
อยู่กับฝ่ายตำ�รวจ กระทั่งสุดท้ายให้อำ�นาจการสอบสวน
คดีอาญาไปอยู่ที่ฝ่ายตำ�รวจ ตามข้อบังคับกระทรวง
มหาดไทย ที่ ๑/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๖
ต่อมาได้มีการออกข้อบังคับที่ ๑/๒๕๐๙ ลงวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ เรื่องระเบียบการสอบสวนคดีอาญา
ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี
โดยให้ ย กเลิ ก ข้ อ บั ง คั บ ที่ ๑/๒๕๐๖ และต่ อ มาในปี
พ.ศ. ๒๕๒๓ ช่วงทีน่ ายประเทือง กีรติบตุ ร ดำ�รงตำ�แหน่ง
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยได้มกี ารออกข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำ�เนินคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๒๓ ปรับปรุงการสอบสวนคดีอาญาใหม่และได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๓
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๓ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งกำ�หนด
ให้อำ�นาจการสอบสวนคดีอาญายังคงเป็นของฝ่ายตำ�รวจ
โดยให้ฝา่ ยปกครองมีอำ�นาจสอบสวนคดีอาญาทัว่ ไป โดย
เข้าควบคุมการสอบสวนและสอบสวนร่วมกับพนักงาน
สอบสวนฝ่ายตำ�รวจ
หลังจากทีม่ กี ารออกข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
ให้ อำ�นาจการสอบสวนคดี อ าญาอยู่ กั บ ฝ่ า ยตำ�รวจ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นต้นมา ดังกล่าวเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๒๐ นายสมั ค ร สุ น ทรเวช เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย ได้มีการแก้ไขปรับปรุงอำ�นาจการ
สอบสวนคดีอาญาบางประเภททีเ่ ป็นความผิดอาญาตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำ�นาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
โดยตรงจำ�นวน ๑๐ ประเภทให้ พ นั ก งานสอบสวน
ฝ่ายปกครองทำ�การสอบสวนได้ ตามข้อบังคับกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท
ในจังหวัดอืน่ นอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๐ เพือ่
เป็นการอำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้มาติดต่อ
กับทางราชการ ซึ่งต่อมาได้ขยายไปถึงกฎหมายของ
ท้องถิ่นคือ เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ�บล ตาม
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบ
และการสอบสวนคดี ล ะเมิ ด ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๗ อย่ า งไรก็ ต ามการสอบสวนความผิ ด อาญา
บางประเภทของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองตาม
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนคดี
อาญาบางประเภทในจังหวัดอืน่ นอกจากกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๐ พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองแทบจะไม่มี
โอกาสได้ทำ�การสอบสวนคดีอาญาตามข้อบังคับดังกล่าว
เนื่องจากคดีเกิดขึ้นน้อยประกอบกับข้อ ๒ ของข้อบังคับ
ดังกล่าวได้กำ�หนดการสอบสวนคดีอาญาในความผิด
หลายบทว่า ความผิดอาญาซึ่งผู้กระทำ�ผิดกรรมเดียวแต่
เป็นความผิดหลายบท ถ้าบทใดหรือหลายบทในความผิด
นั้ น เป็ น ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ กฎหมาย
อื่นนอกจากความผิดตามกฎหมายในข้อ ๑ ให้พนักงาน
สอบสวนฝ่ า ยตำ�รวจทำ�การสอบสวนซึ่ ง คดี ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท เช่น
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร และบัตร
ประจำ�ตัวประชาชน มักจะเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานหรือฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความ
อันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ อันเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญารวมอยู่ด้วยเสมอ ทำ�ให้การ
อำ�นวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครองด้านการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญาตามกฎหมาย ๑๐ ประเภทดังกล่าว
ไม่มีผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
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จากการปฏิรูประบบราชการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ กำ�หนดให้ ห น่ ว ยงานที่ มี อำ�นาจที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริ ก ารประชาชนโดยเฉพาะกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ งาน
ในหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จะต้องอนุญาตต่างๆ และ
เพื่อให้ฝ่ายปกครองมีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญา
ของงานในหน้าที่รับผิดชอบอันจะเป็นการอำ�นวยความ
สะดวกเป็นธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรมมากขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันออก
กฎกระทรวงกำ�หนดการสอบสวนความผิดอาญาบาง
ประเภทในจั ง หวั ด อื่ น นอกจากกรุ ง เทพมหานครโดย
พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ซึ่ ง กฎกระทรวงฉบั บ ดั ง กล่ า วได้ กำ�หนดให้ พ นั ก งาน
สอบสวนฝ่ายปกครองมีอำ�นาจสอบสวนความผิดอาญา
ตามกฎหมาย ๑๙ ฉบับ โดยไม่ตัดอำ�นาจของพนักงาน
สอบสวนฝ่ายตำ�รวจ ได้แก่
(๑) กฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
(๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอด
ตลาดและค้าของเก่า
(๓) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร
(๔) กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์
(๕) กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
(๖) กฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๗) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
(๘) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๙) กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำ�ตัวประชาชน
(๑๐) กฎหมายว่าด้วยภาษีบำ�รุงท้องที่
(๑๑) กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๑๒) กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
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(๑๓) กฎหมายว่าด้วยยศและเครือ่ งแบบผูบ้ งั คับ
บัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน
(๑๔) กฎหมายว่าด้วยโรงรับจำ�นำ�
(๑๕) กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๖) กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๗) กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
(๑๘) กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๑๙) กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
เว้นแต่ความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๗๒ มาตรา
๗๒ ทวิ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๘
ซึ่งกฎหมายทั้ง ๑๙ ประเภท ดังกล่าวเป็นกฎหมาย
ปกครองที่กำ�หนดโทษทางอาญาไว้ด้วยและร้อยละ ๕๕
เป็นความผิดทีอ่ ยูใ่ นอำ�นาจเปรียบเทียบปรับให้คดีอาญา
เลิกกันในชัน้ พนักงานสอบสวนได้ จึงเป็นการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) ของฝ่าย
ปกครองทั้งควบคุมทางปกครองโดยการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ควบคู่กับการสอบสวน
คดีอาญาในหน้าทีพ่ นักงานฝ่ายปกครอง ซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
กฎหมายดังกล่าวโดยตรง นอกจากนั้นในกรณีที่การ
กระทำ�กรรมเดียวที่เป็นความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย
ถ้าความผิดอาญาตามกฎหมาย ๑๙ ฉบับ เป็นความผิดที่
มีโทษหนักทีส่ ดุ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองทำ�การ
สอบสวนการกระทำ�ความผิ ด อาญาตามกฎหมายอื่ น
นั้นด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าจากกฎกระทรวงดังกล่าว
ทำ�ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองได้ทำ�การสอบสวน
คดีอาญาอย่างเต็มรูปแบบและเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก
ในรอบ ๕๐ ปีซงึ่ ตรงกับปีทกี่ ระทรวงมหาดไทยได้รบั การ
สถาปนาครบ ๑๒๐ ปีใน พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้พอดี
จากการสำ�รวจสถิ ติ ก ารสอบสวนคดี อ าญา
ของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗
มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ปรากฏว่ามีผลการดำ�เนินการ

เป็นจำ�นวนมากพอสมควร แม้ว่าจะเป็นช่วงเริ่มแรก
และความพร้อมในด้านต่างๆ ยังไม่เต็มที่ แต่พนักงาน
สอบสวนฝ่ายปกครองก็สามารถทำ�หน้าทีใ่ นการสอบสวน
คดี อ าญาได้ เ ป็ น อย่ า งดี อธิ บ ดี ก รมการปกครอง ได้
พยายามขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยจัดอบรม
พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้สามารถ
ทำ�หน้าที่สอบสวนคดีอาญาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย อำ�นวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้
แก่ประชาชนในท้องที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานการ

สอบสวนคดีอาญาทีส่ ว่ นการสอบสวนคดีอาญา สำ�นักการ
สอบสวนและนิตกิ าร ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เพือ่ ให้คำ�ปรึกษา
แนะนำ� แก้ไขปัญหาให้แก่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามอำ�เภอต่างๆ ทั่วประเทศ โดยให้
ที่ทำ�การปกครองจังหวัดทุกจังหวัด สนับสนุนช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งผลการดำ�เนินงานเป็นที่น่าพอใจ
โดยมีสถิติการสอบสวนดำ�เนินคดีอาญาของพนักงาน
สอบสวนฝ่ายปกครองตามกฎหมาย ๑๙ ฉบับ ตัง้ แต่วนั ที่
๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบนั (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
ดังนี้
๑. คดีการพนัน
๓๓ คดี
๒. คดีค้าของเก่า
๙ คดี
๓. คดีสถานบริการ
๔ คดี
๔. คดีทะเบียนราษฎร์และ
บัตรประจำ�ตัวประชาชน ๓ คดี
๕. คดีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๔ คดี
๖. คดีเรี่ยไร
๑ คดี
        รวม
๕๔ คดี
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ ซึ่ ง เป็ น ปี ที่ ก ระทรวง
มหาดไทยได้รับการสถาปนาครบ ๑๒๐ ปี นับว่าเป็น
นิ มิ ต หมายอั น ที่ พ นั ก งานสอบสวนฝ่ า ยปกครอง
ได้ ทำ�หน้ า ที่ ส อบสวนคดี อ าญาอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ
ตั้งแต่ขั้นการรับคำ�ร้องทุกข์ กล่าวโทษจนกระทั่งสรุป
สำ�นวนการสอบสวนทำ�ความเห็ นว่ า ควรสั่ ง ฟ้ อ งหรื อ
สั่งไม่ฟ้องและส่งสำ�นวนการสอบสวนพร้อมผู้ต้องหา
ให้พนักงานอัยการดำ�เนินการต่อไป ซึ่งภารกิจด้านการ
สอบสวนคดีอาญาจะเป็นภารกิจที่ส่งเสริมบทบาทของ
ฝ่ายปกครองในการบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุขให้แก่ประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงส่งผลให้สามารถนำ�พาสังคมไทยได้มีความ
สงบสุขตลอดไป
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
“เดี๋ยวนี้ไปที่ไหน หรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด
เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อน
ของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
พระราชดำ�รัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแก่ผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในโอกาสเสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมร้านกาชาด
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ เป็นส่วนราชการ
ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย เมื่ อ วั น ที่ ๓
ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญั ติ ปรั บปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีบทบาทภารกิจส�ำคัญ
ในการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล โดยการพั ฒ นาและให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
แนะน�ำในด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหาร
งานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีทศิ ทางการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่เป็นสังคม
ไร้พรมแดน อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่
ทันสมัยตลอดเวลา ท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน
อย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบเชิงโครงสร้างในหลายๆ
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มิติ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีอ�ำนาจหน้าที่
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาระบบ รู ป แบบ และ
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดท�ำ ประสาน
และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น และวางระบบในการ
ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
๓. ด�ำเนินการจัดท�ำ  แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ และก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ก�ำหนดแนวทางและจัดท�ำมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น

๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำ�เนินงาน
ด้ า นการเงิ น การคลั ง การงบประมาณ การพั ส ดุ
การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบ
ระบบการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๖. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการ
บริ ก ารสาธารณะและการศึก ษาในอำ�นาจหน้ า ที่ ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. กำ�หนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัด
เพือ่ เป็นมาตรฐานการดำ�เนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนกำ�กับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๘. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน และตรวจสอบการดำ�เนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๙. พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และของกรม
๑๑. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดให้
เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องกรม หรือตามทีก่ ระทรวงหรือคณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จึ ง มี
ลักษณะการปฎิบัติงาน ๒ ระบบ คือ ระบบการบริหาร
จัดการเหมือนส่วนราชการทัว่ ๆ ไป และ ระบบการบริหาร
จัดการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กล่าวได้ว่า เป็น ๑ กรม ๒ ระบบ ที่ผ่านมากรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถ
ของกรม ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะและระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาขีดความสามารถของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เช่น
- การนำ�หลั ก เกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของกรมทั่วทั้งองค์กร
- การติดตามการประเมินผลการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองของการปฏิบัติราชการ
- การตรวจสอบการเงิ น และการปฏิ บั ติ
ตามระเบียบกฎหมาย รวมถึงการประเมินระบบควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
- การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรม เช่น การอบรมสัมมนามาตรฐานการบริหารงาน
บุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น การอบรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพแก่
ข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบี ย บ
และเรื่องร้องทุกข์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
วิเคราะห์หรือวินิจฉัยปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เป็นต้น
- การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM)
และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากรกรม เพื่ อ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
- การจัดระบบการรับฟังความคิดเห็นและ
การสำ�รวจความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรกรม
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรม เช่น
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศและฐานข้อมูลในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับกรม รวมถึงการบำ�รุงรักษาระบบต่างๆ เป็นต้น
- การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล กลางองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (http://info.dla.go.th) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ก รมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) เพื่อให้หน่วยงาน
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ภายในกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ระบบ
ข้ อ มู ล กลางองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบ
ด้ ว ย ด้ า นสภาพทั่ ว ไป ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานและ
สาธารณูปโภค ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข
ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และด้านการเงินการคลัง
- การพั ฒ นาระบบการให้ ข้ อ มู ล และให้
คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่ผรู้ บั บริการอย่างครบวงจร รวมถึงการ
พัฒนาระบบการรับและรวบรวมข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกรม
มาดำ�เนินการ
การเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ และ
ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น
- การส่งเสริมการจัดทำ�แผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด
และตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
- การจั ด ทำ�และเผยแพร่ คู่ มื อ มาตรฐาน
การบริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคุณภาพชีวติ
ด้ า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน สั ง คม และรั ก ษาความ
สงบเรียบร้อย และด้านการลงทุน ทรัพยากรธรรมชาติ
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สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม รวม ๔๘ มาตรฐาน เพื่อ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นำ�ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ในการจัดบริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่ และภารกิจ
ที่ได้รับ การถ่ายโอน
- การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น การอบรมตามตำ�แหน่งและสายงาน การอบรมตาม
อำ�นาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ความรู้เฉพาะในแต่ละด้านภารกิจ รวมถึงภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอน การจัดการเรียน การสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยที่ลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- การจั ด ทำ�ระบบสารสนเทศการบริ ห าร
จั ด การเพื่ อ การวางแผนและประเมิ น ผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-Plan) ซึง่
เป็นระบบปฏิบตั กิ ารทีท่ ำ�ให้ทราบถึงแผนงาน / โครงการ
การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์ รวมทั้งเป็นการตรวจสอบการดำ�เนินงานใน
การจัดทำ�แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามระเบียบกฎหมาย การดำ�เนินการดังกล่าว

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ส่งผลไปถึงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่อำ�เภอ จังหวัด กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รวมถึงสำ�นัก
งบประมาณ
- การจัดทำ�โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
สำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LASS) ซึง่ เป็นระบบที่
พัฒนาขึน้ เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยเริม่ ต้นในการพัฒนาระบบงานแกนหลัก คือ
ระบบการบันทึกบัญชี และการจัดทำ�รายงานการเงิน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับกระบวนการทำ�งาน
และการจัดการทางด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี
การจัดซือ้ จัดจ้าง การเบิกจ่าย การจัดเก็บรายได้ โครงการ
ถ่ายโอน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี รวมทั้ง
ระบบการจั ด ทำ�รายงานสถานะการเงิ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การดำ�เนินการดังกล่าวจะอำ�นวย
ความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการจั ด ทำ�บั ญ ชี ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ปิ ด บั ญ ชี
ได้รวดเร็ว ตรวจสอบได้ สามารถบันทึกบัญชีและปิดงบ
แสดงฐานะการเงิ น ได้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานต่ า งๆ
สามารถนำ�ไปขยายผลในการพั ฒ นาระบบงานส่ ว น
ขยาย หรือระบบงานย่อยอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถติดตามประเมินผล
การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมถึง
ใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ได้
- การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (e-Banking) ได้แก่ ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีสรุ า
ภาษีสรรพสามิต ตามระเบียบกฎหมาย
- การจัดทำ�โปรแกรมประยุกต์ระบบงานแผนที่
ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บรายได้ (L Tax Map)
โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินสารสนเทศภูมิศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจะเป็นศูนย์กลางข้อมูล และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ Download โปรแกรม
แผนที่ภาษีไปใช้งานได้
- การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสาน
การบริหารจัดการด้านการศึกษาท้องถิ่น เช่น ดำ�เนินการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพ การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด การ
ศึกษาของท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ดำ�เนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยพัฒนารูปแบบ
และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาแก่ ท้ อ งถิ่ น
ให้สามารถจัดการศึกษาได้ตามหลักสูตรกลาง และมี
คุณภาพมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด
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ดำ�เนินการเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการจัดศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เป็นต้น
- การจัดทำ�ระบบสารสนเทศ การจัดการฐาน
ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้ ร่ ว มกิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เช่น การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
กระตุ้ น การสร้ า งจิ ต สำ�นึ ก ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ เป็นต้น รวมถึง
การสนับสนุนการดำ�เนินงานตามนโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย เช่น การดำ�เนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น ตลอดจนยังได้มีการ
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ดำ�เนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือ
กับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
โดยการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในการจัดทำ�แผนพัฒนาคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
ความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ญี่ปุ่น (JICA) โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดทำ�บริการสาธารณะ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความมุ่งมั่น
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความเข้มแข็ง มีสมรรถนะในการให้บริการสาธารณะ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ความผาสุก
ของประชาชน ตามอัตลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทย
ในการ “บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข” ให้แก่ประชาชนตลอดมา

มหาดไทยกับการ “บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข”
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราช
บัญญัตจิ ดั ตัง้ กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยแบ่งส่วนราชการ
ของกระทรวงมหาดไทยออกเป็น ๑๐ ส่วนราชการ ส่วนของสำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ใช้ชื่อว่า กรมปลัด ซึ่งต่อมามีการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม จึงเปลีย่ นเป็นสำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จนถึ ง ปั จ จุ บั น และได้ มี ก ารแบ่ ง ส่ ว นราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสำ�นักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
๒๕๕๓ ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ราชการบริหารส่วนกลาง จำ�นวน ๑๔
หน่วยงาน และราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ สำ�นักงานจังหวัด
จำ�นวน ๗๖ จังหวัด โดยมีภารกิจเกีย่ วกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบตั ิ จัดสรร
ทรัพยากร บริหารราชการประจำ�ทั่วไปของกระทรวง การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
อำ�นวยความเป็นธรรม และการส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี ทีผ่ า่ นมา (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๕๕) ถึงแม้วา่ อำ�นาจหน้าทีข่ องสำ�นักงานปลัดกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ได้กำ�หนดให้มอี ำ�นาจหน้าที่
เกีย่ วกับราชการประจำ�ทัว่ ไปของกระทรวง และราชการทีค่ ณะรัฐมนตรีมไิ ด้กำ�หนดให้เป็นหน้าทีข่ องกรมใด กรมหนึง่ ในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกำ�กับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย
แนวทาง และแผนการปฏิบตั ริ าชการของกระทรวง ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการปฏิบตั งิ านในลักษณะงานช่วยอำ�นวยการ (Staff)
ของกระทรวง แต่ ภ ารกิ จ ของสำ�นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย มิ ไ ด้ ดำ�เนิ น การเฉพาะงานช่ ว ยอำ�นวยการ
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แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หากได้ดำ�เนินการภารกิจ
หลัก (Line) ของกระทรวงมหาดไทยด้วยคือ “การบำ�บัด
ทุกข์ บำ�รุงสุข” โดยการจัดตั้งศูนย์ดำ�รงธรรม เพื่ออำ�นวย
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งได้ดำ�เนินการอย่างต่อ
เนื่องตลอดมา

“ศูนย์ดำ�รงธรรม นำ�รอยยิ้มสู่ประชาชน”

กระทรวงมหาดไทย ได้เปิด “ศูนย์ด�ำรงธรรม”
เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูล และ
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน เกี่ ย วกั บ งานของ
กระทรวงมหาดไทย มาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗
และได้มีการปรับปรุงระบบ ให้มีขีดความสามารถในการ
ให้บริการประชาชนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๔๕ ตลอดระยะเวลาที่เปิดบริการ “ศูนย์ด�ำรงธรรม”
ได้มีประชาชนร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ จ�ำนวนมาก
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ มีผู้ร้องเรียน
ถึ ง ๕๙,๒๔๖ ราย หรื อ เฉลี่ ย ปี ล ะ ๑๑,๘๔๙ ราย
ศู น ย์ ด� ำ รงธรรมกระทรวงมหาดไทย สามารถแก้ ไข
เรื่องร้องเรียนจนเป็นที่ยุติได้เฉลี่ยร้อยละ ๘๐ ต่อปี
ในช่วงที่เกิดมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี ๒๕๕๔
ประชาชนจ�ำนวนไม่น้อยรู้สึกสับสน ขาดที่พึ่ง ไม่มีความ
มั่นใจในการด�ำรงชีวิต ไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติตน
ในช่วงน�้ำท่วม ประสบปัญหาอาหารการกิน การขับถ่าย
การเดิ น ทาง และสารพั ด ปั ญ หา “ศู น ย์ ด� ำ รงธรรม”
ได้เพิ่มก�ำลังเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตลอด
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๒๔ ชั่วโมง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน การดูแลครอบครัวในภาวะวิกฤติ
รวมทัง้ การรับเรือ่ งร้องเรียนการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
การให้ความช่วยเหลือ และการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ จากการรวบรวมข้อมูล พบว่ามีประชาชนใช้
บริการมากถึง ๖,๐๐๐ กว่าราย

Smile line สร้างรอยยิ้ม Smile team น�ำความ
สุข :
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
ครบ ๑๒๐ ปี ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความ
ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะดูแลความเดือดร้อน และความเป็นอยู่
ของประชาชน ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม จึงได้ปรับปรุง
“ศูนย์ด�ำรงธรรม” ให้มีความทันสมัย โดดเด่น โดยได้รับ
ความร่ ว มมื อ จากหลายองค์ ก ร อาทิ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) กอ.รมน. และ
อสมท. ในการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่าง
เต็มรูปแบบ ทัง้ Web-base applications ระบบ SMS IVR
ระบบ Call Center ที่ทันสมัย และมีทีมงานมืออาชีพ
ในการกลัน่ กรองและวิเคราะห์เรือ่ งร้องเรียนของประชาชน
ทีบ่ รู ณาการทรัพยากรของทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ตรงเป้าหมาย
และประชาชนได้รับความสะดวก เพื่อน�ำความสุข และ
รอยยิ้ม สู่ประชาชน....

Smile line ๑๕๖๗ ศู น ย์ ดำ�รงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ให้บริการข้อมูลข่าวสาร รับฟัง
ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง
บริ ก ารรั บ แจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ เบาะแส
ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หนี้สินนอกระบบ ขอความ
ช่วยเหลือ การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ด้ ว ยบริ ก ารที่ ทั น สมั ย สามารถโอนต่ อ สายไปยั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว ทันใจ และประชาชน
สามารถโทรศั พ ท์ ก ลั บ เข้ า มาติ ด ตามความก้ า วหน้ า
ของเรื่ อ งที่ แจ้ งไว้ได้ตลอดเวลา มีพ นัก งานที่ มี ทั ก ษะ
มีความเป็นมืออาชีพ ผ่านการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรม
ที่มีมาตรฐาน พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้มและ
ความเต็ ม ใจ ตลอด ๒๔ ชั่ ว โมงทุ ก วั น ไม่ มี วั น หยุ ด
ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าทุกเรื่องราวร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจะถูกเก็บเป็นความลับด้วยระบบการเข้ารหัส
ข้อมูลที่ทันสมัย และระบบป้องกันภัยการคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ Smile
line ๑๕๖๗ จึงเป็นเสมือนเพื่อนบ้านที่คอยดูแลคุณ
Smile line ๑๕๖๗ Data Center ระบบฐาน
ข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ทีร่ วบรวมทุกเรือ่ งร้องเรียนของ
ประชาชนทัว่ ประเทศ ไม่วา่ จะร้องเรียน ทีอ่ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอ 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�ำข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ�ำ้ ซ้อนของข้อมูล
และน�ำรอยยิ้มสู่ประชาชน ได้รวดเร็วขึ้น

Smile team ทีมงานกลั่นกรองและวิเคราะห์
เรื่องราวร้องทุกข์ ที่รวบรวมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขเรื่องร้องเรียน จากส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนหลายองค์กร
ทีจ่ ะวิเคราะห์ให้เห็นถึงต้นตอและสาเหตุของปัญหาความ
เดือดร้อนในทุกมิติ และน�ำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่เป็นรูปธรรม ไม่สร้างปัญหาซ�้ำซ้อน และไม่เป็นต้นเหตุ
ให้เกิดปัญหาอื่นตามมา เพราะเชื่อว่าปัญหาส่วนหนึ่ง
ไม่ได้เกิดจากประชาชนแต่เกิดจากผลของนโยบายแห่งรัฐ
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ที่เราพร้อมจะประสาน ทบทวน แก้ไข และในบางกรณี
ก็มีบางปัญหาที่หน่วยงานในพื้นที่ไม่สามารถด�ำเนินการ
ได้อย่างเต็มที่ เช่น หนี้สินนอกระบบและผู้มีอิทธิพล
Smile team พร้อมที่จะบูรณาการการท�ำงานร่วมกับ
อัยการ ต�ำรวจ กรมสรรพากร ปปง. และส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม เด็ดขาด เห็นผลชัดเจน เพื่อน�ำความสุขและ
รอยยิ้มสู่ประชาชน...
Mobile Smile line Smile team
๑๕๖๗ รถบริ ก ารประชาชนเคลื่ อ นที่ เพราะความ
ทุ ก ข์ ข องประชาชน บางเรื่ อ งก็ ไ ม่ ส ามารถบอกกั บ
คนอื่นได้ อาจเป็นเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยของ
ตัวเอง ไม่มั่นใจในตัวเจ้าหน้าที่ หรือเคยให้ข้อมูลหรือ
ร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ แล้ว ไม่ได้รับการแก้ไข
จนเป็นทีพ่ อใจ Smile team จึงพร้อมทีจ่ ะเดินทางไปทุก
พื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ
ของประชาชน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ในเส้ น ทาง ในรถประกอบด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน Smile line
๑๕๖๗ Data Center ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบนำ�ทาง
GPS ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3G และเครื่องมือ
ด้านการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย สามารถสร้างความรู้
ความเข้ า ใจแก่ ป ระชาชน ได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
“ศู น ย์ ดำ�รงธรรม กระทรวงมหาดไทย”
ภายใต้สัญลักษณ์ Smile line Smile team ๑๕๖๗
ยังต้องยึดมั่นเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยและ
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
อ ง ค์ ป ฐ ม เ ส น า บ ดี ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ใ น ก า ร
“บำ�บั ด ทุ ก ข์ บำ�รุ ง สุ ข ” ให้ กั บ ประชาชน และ
จะยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์นั้นตลอดไป...
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กรมการพัฒนาชุมชน : ๕๐ ปี ของการบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข
กรมการพัฒนาชุมชน
…ข้าราชการมหาดไทย ต้องให้รองเท้าขาดก่อนกางเกง คือ
ต้องออกพื้นที่จนรองเท้าขาด ไม่ใช่นั่งเก้าอี้จนกางเกงขาด...
“สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ”

ชนบทไทยเมื่อ ๕๐ ปีก่อน ประชากรส่วนใหญ่
ยังด้อยความเจริญ มีการศึกษาต�่ำ  ยากจน เจ้าหน้าที่
ของรั ฐ เข้ า ไม่ ถึ ง ประชาชน ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความมั่ น คง
ของประเทศ เพือ่ ให้การพัฒนาเกิดความยัง่ ยืน ประชาชน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง
จึ ง ก่ อ ตั้ ง กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนขึ้ น เมื่ อ วั น ที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้มอี ำ�นาจหน้าทีเ่ กี่ยวกับ “...
การทำ�ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสภาพ
ของหมู่ บ้ า นตำ�บล ได้ รั บ การยกระดั บ ให้ ดี ขึ้ น โดย
ประชาชนเอง” โดยมี “พัฒนากร” เป็นข้าราชการหลัก
ทำ�งานร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านตำ�บล

พัฒนากร : บุคลากรหลักในการ “บำ�บัดทุกข์
บำ�รุงสุข”
“พัฒนากร” ถือเป็น “แนวหน้า” ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ทำ�งานใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากทีส่ ดุ ถึงระดับตำ�บล หมูบ่ า้ น และครัวเรือน ผูท้ ำ�หน้าทีเ่ ตรียมความพร้อมของประชาชนให้พร้อมรองรับ
การพัฒนา ผ่านการกระตุน้ ความคิด สร้างจิตสำ�นึกให้ประชาชนรูจ้ กั สิทธิและหน้าทีใ่ นการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย พร้อมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการร่วมมือกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตนเอง โดยการรวมพลังกันต่อสู้กับ
ปัญหาและตัดสินชะตาชีวิตด้วยตนเอง “ด้วยหลักการมีส่วนร่วมและหลักการพึ่งตนเอง”
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ซึ่งกันและกัน พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน สร้าง
ให้ชุมชนมีการเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกันทางสังคม สร้างความ
มั่นคงเศรษฐกิจฐานราก สร้างระบบการจัดการความรู้
และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งพลั ง ชุ ม ชน
ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้
และครอบครั วมี คุ ณ ภาพชี วิต ดี มี ค วามสุ ข พั ฒ นากร
จึงถือเป็นข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยทีท่ ำ�งานอยู่
ใกล้ชดิ ประชาชนทีส่ ามารถ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”
ร่วมกับประชาชน

กรมการพัฒนาชุมชน : ก้าวย่างของการ บำ�บัด
ทุกข์ บำ�รุงสุข

ตลอด ๕๐ ปีที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชนได้
ปรับปรุงพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ โดยการปรับปรุง
กระบวนการทำ�งานและภารกิจให้สอดคล้องกับกระแส
การพัฒนา และสภาพการณ์ของสังคมในแต่ละยุคสมัย
ตามความเหมาะสม โดยผู้ ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ การวาง
รากฐานให้กรมการพัฒนาชุมชนทีส่ ำ�คัญคือ “อธิบดีกรม
การพัฒนาชุมชน” ในการกำ�หนดทิศทาง วางระบบงาน
สร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน รวมทัง้ สร้างสรรค์อดุ มการณ์
ของนักพัฒนา โดยจำ�แนกการดำ�เนินงานได้เป็น ๕ ยุค
ดังนี้

ยุคแรก : ก่อร่างสร้างองค์การ (พ.ศ.๒๕๐๕ ๒๕๑๔)
พั ฒ นากรจึ ง ถื อ เป็ น “หั ว ใจ” ของกรมการ
พัฒนาชุมชน ผู้ยืนอยู่จุดเดียวกับประชาชน “ที่รู้ทุกข์
รูส้ ขุ ของประชาชน” จึงมีบทบาทสำ�คัญในการ “บำ�บัด
ทุ ก ข์ บำ�รุ ง สุ ข ” ผ่ า นการพั ฒ นาความคิ ด และจิ ต ใจ
ของประชาชน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักรวมกลุ่ม
องค์กรและเครือข่ายให้สามัคคี มีพลัง เพื่อช่วยเหลือ
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การดำ�เนิ น งานพั ฒ นาชุ ม ชนในระยะนี้ เ น้ น
การกระตุ้นประชาชนให้ร่วมมือกันแก้ปัญหาของตนเอง
และหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ รวมทั้งกระตุ้นให้
ประชาชนรับเอาบริการของรัฐบาลมาทำ�ให้เกิดประโยชน์
ในการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นชุ ม ชนของตน ได้ มี ก ารพั ฒ นา
ต้นแบบกิจกรรมพัฒนาชุมชนและกระบวนการพัฒนา
ชุมชนในหลายเรื่องที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน บางเรื่อง

ก็มีการพัฒนาต่อในระยะหลังจนกลายเป็นระบบของ
ชาติ และบางเรือ่ งก็มหี น่วยงานอืน่ นำ�ไปประยุกต์ใช้อย่าง
แพร่หลาย งานสำ�คัญที่ริเริ่มและพัฒนาได้แก่ การจัดทำ�
แผนพัฒนาชุมชน ๕ ปี การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทีบ่ ริหารโดยชุมชนเพือ่ แบ่งเบาภาระผูป้ กครองให้มเี วลา
ไปประกอบอาชีพ ทดลองรูปแบบศูนย์พัฒนาอาชีพ
สร้างหลักสูตรพัฒนาผู้นำ�ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ�
และทักษะการบริหารจัดการชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์
ของงานพัฒนาชุมชน พัฒนาระบบการสำ�รวจข้อมูล
ชุมชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจชุมชนและ
ประชาชนก่อนเข้าไปทำ�งานในชุมชน จัดตัง้ องค์กรบริหาร
การพัฒนาระดับหมูบ่ า้ น ตำ�บล ริเริม่ คัดเลือกประชาชน
ผู้ มี จิ ต ใจเสี ย สละเป็ น ผู้ นำ�อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ
ร่ ว มทำ�งานกั บ คณะกรรมการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นและ
คณะกรรมการพัฒนาตำ�บล
ในยุ ค นี้ มี อ ธิ บ ดี ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนผู้ มี
บทบาทกำ�หนดทิศทางสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน คือ
ลำ�ดับที่ ๑ นายสาย หุตะเจริญ ดำ�รงตำ�แหน่ง
๑ ต.ค. ๒๕๐๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๒ เป็นผู้ก่อตั้งกรม
การพัฒนาชุมชน ริเริ่มนำ�หลักการพัฒนาชุมชนมาใช้
ให้กำ�เนิด “พัฒนากร” มีอุดมการณ์ในการทำ�งาน คือ
“รักชนบท อดทน ประสานงาน คือ อุดมการณ์ของ
งานพัฒนาชุมชน”
ลำ�ดับที่ ๒ นายประสงค์ อิศรภักดี ดำ�รงตำ�แหน่ง
๑ ต.ค. ๒๕๑๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๔ มีอดุ มการณ์ในการ
ทำ�งาน คื อ “การพั ฒ นาชุ ม ชน เป็ น วิ ธี นำ�ความ
เปลีย่ นแปลงไปสูช่ นบทให้เจริญโดยอาศัยความร่วมมือ
ของประชาชนและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ บาลเป็ น หลั ก
สำ�คัญ”

ยุคที่สอง : สร้างพลังชุมชน (พ.ศ. ๒๕๑๕ ๒๕๒๔)

การดำ�เนิ น งานพั ฒ นาชุ ม ชนในระยะนี้ เ น้ น
การทำ�งานตามแนวความคิดการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนรู้ จั ก การช่ ว ยเหลื อ ตนเองและ
ชุ ม ชนยิ่ ง ขึ้ น เน้ น ยุ ท ธศาสตร์ ต่ อ สู้ กั บ การแทรกซึ ม
ของคอมมิวนิสต์ ให้ความสำ�คัญต่อการสร้างผู้นำ�และ
การรวมกลุม่ ให้มกี ลุม่ กิจกรรมต่างๆ ขึน้ ในหมูบ่ า้ น/ตำ�บล
เพื่อเป็นฐานหรือเป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้
ริเริ่มงานอาสาสมัครขึ้น โดยมีจุดหมายที่สำ�คัญ ได้แก่
การสร้างพลังของหมู่บ้าน (ชุมชน) ให้เกิดขึ้น แล้วนำ�
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และก่อให้เกิดภารกิจการส่งเสริมครอบครัวพัฒนาใน
เวลาต่อมา นอกจากนี้ ในยุคนี้ยังมีงานริเริ่มที่สำ�คัญที่ยัง
ดำ�เนินการอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ การพัฒนา
ต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนชุมชน
ที่มุ่งใช้เงินเป็นเครื่องมือพัฒนาคน ส่งผลให้เกิดการวาง
รากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ก่อให้เกิดการออม
สัจจะ ทุน กิจกรรมเพิ่มรายได้และสวัสดิการชุมชน
ในยุ ค นี้ มี อ ธิ บ ดี ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนผู้ มี
บทบาทกำ�หนดทิศทางสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน คือ
ลำ�ดั บ ที่ ๓ นายพั ฒ น์ บุ ญ ยรั ต น์ พั น ธุ์ ดำ�รง
ตำ�แหน่ง ๑ ต.ค. ๒๕๑๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๘ ได้วางกรอบ
แนวคิดทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชนไว้ให้แก่นักพัฒนารุ่นหลังมากมาย มีอุดมการณ์
ในการทำ�งาน คือ “สร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชน
ในการพัฒนาชุมชน”

พลังนั้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา งานสำ�คัญที่ริเริ่ม
และพั ฒ นาได้ แ ก่ การพั ฒ นากลุ่ ม องค์ ก รชุ ม ชน ให้
ความสำ�คัญต่อการสร้างผู้นำ�และการรวมกลุ่ม ภายใต้
อุดมการณ์ “สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการ
พัฒนาชุมชน” มีงานริเริม่ ทีส่ ำ�คัญคือ จัดตัง้ ศูนย์เยาวชน
ตำ�บลเพือ่ ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริม
กีฬาเยาวชนชนบท กำ�หนดให้วันที่ ๑๓ เมษายนเป็น
วันกตัญญู จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเยาวสตรีเพื่ออบรมให้
เป็นกุลสตรีและมีความรู้ในการประกอบอาชีพ ริเริ่มให้
วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพัฒนา พัฒนาห้องสมุด
ชนบท ริเริ่มการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น เน้น
ยุทธศาสตร์ต่อสู้กับการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์ในรูปแบบ
หมู่บ้านพัฒนาทางยุทธศาสตร์เพื่อจุดประกายไฟขยาย
การพัฒนาชุมชนออกไปในลักษณะของ “ไฟลามทุ่ง”
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ลำ�ดับที่ ๔ นายนิรุติ ไชยกูล ดำ�รงตำ�แหน่ง
๑ ต.ค. ๒๕๑๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๒ มีอุดมการณ์ใน
การทำ�งาน คือ “ขยัน เชือ่ มัน่ ประสานงาน คือ อุดมการณ์
ของงานพัฒนาชุมชน”
ลำ�ดับที่ ๕ ร.ต.ท.ระดม มหาศรานนท์ ดำ�รง
ตำ�แหน่ง ๑ ต.ค. ๒๕๒๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๖ มีอุดมการณ์
ในการทำ�งาน คือ “เสียสละ มานะ อดทน ร่วมมือ
ช่วยเหลือ เพือ่ สร้างสรรค์ คุณภาพของคน ทัง้ จากองค์การ
เอกชน ราษฎรและราชการ คือ อุดมการณ์ของงานพัฒนา
ชุมชน”

ยุคที่สาม : สู่ระบบบริหารการพัฒนาชนบทแห่ง
ชาติ (พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๔)
เป็ น ระยะที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๕ และ ๖ ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่
รัฐบาลได้ให้ความสนใจและให้ความสำ�คัญในการพัฒนา

ชนบทมากขึ้น โดยเน้นให้ประชาชนรู้จักการช่วยตัวเอง
และการมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น หลั ก มี ห น่ ว ยงานลงสู่ ช นบท
เพิ่ ม ขึ้ น ในระยะนี้ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนมุ่ ง เน้ น
การปรับปรุงขีดความสามารถของกลุ่มกิจกรรมให้เป็น
องค์กรบริหารที่มีขีดความสามารถ และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น งานสำ�คัญที่ริเริ่มและพัฒนาได้แก่ การพัฒนา
อาชีพแบบครบวงจรโดยให้กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
เป็นแกนปรับรูปแบบขององค์กรสตรีจากกลุ่มสตรีอาสา
พัฒนาเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ตำ�บล/
อำ�เภอ/จังหวัด พัฒนาภาวะผู้นำ�ของเยาวชนให้สูงขึ้น
ผ่ า นโครงการแลกเปลี่ ย นเยาวชนระหว่ า งประเทศ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท คือ ข้อมูลความ
จำ�เป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช.๒ค) ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงคุณภาพชีวิตประชาชน
และระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมของหมู่บ้าน
โดยนำ�มาใช้ กำ�หนดเป้ า หมายการพั ฒ นา โดยข้ อ มู ล
ดังกล่าวยังใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาตำ�บลให้
เป็นศูนย์ขอ้ มูลประจำ�ตำ�บล เพือ่ สนับสนุนให้สภาตำ�บล
ใช้เป็นศูนย์การบริหารการพัฒนาของตำ�บล รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาชนบทระดับหมู่บ้านตามแผนพัฒนา
ชนบทยากจน และดูแลโครงการสร้างงานในชนบท
ในยุ ค นี้ มี อ ธิ บ ดี ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนผู้ มี
บทบาทกำ�หนดทิศทางสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน คือ
ลำ�ดับที่ ๖ นายสุวนัย ทองนพ ดำ�รงตำ�แหน่ง
๑ ต.ค. ๒๕๒๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๑ มีอุดมการณ์ในการ
ทำ�งาน คือ “พัฒนาให้หมูบ่ า้ นในชนบท เป็นทีอ่ ยูร่ วมกัน
ของชาวบ้าน ทีเ่ ขาต้องการอยูร่ ว่ มกัน ด้วยความผาสุก
ตลอดไป”
ลำ�ดับที่ ๗ นายศักดา อ้อพงษ์ ดำ�รงตำ�แหน่ง
๑ ต.ค. ๒๕๓๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๒ มีอุดมการณ์ในการ
ทำ�งาน คือ “คิด พูด ทำ�”

ลำ�ดับที่ ๘ ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ดำ�รง
ตำ�แหน่ง ๑ ต.ค. ๒๕๓๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๔ เป็นผูต้ อ่ ยอด
และพัฒนา “กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต” โดยมีแนวคิด
“ใช้เงินเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาคน” ตามหลัก
คุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ความซือ่ สัตย์ ความเสียสละ
ความรับผิดชอบ ความไว้ใจ และความเห็นอกเห็นใจกัน
มีอุดมการณ์ในการทำ�งาน คือ “ระเบียบครบ ระบบดี
มีคณ
ุ ธรรม”

ยุ คที่ สี่ : เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
(พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๔)

ในทศวรรษนี้เป็นยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว มีความซับซ้อน โดยเฉพาะ การปฏิรูประบบ
ราชการ การกระจายอำ�นาจสู่ท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งส่งผลต่อการทำ�งาน
ของกรมการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น ระยะนี้กรมการพัฒนา
ชุ ม ชนจึ ง ปรั บ ระบบงานและการบริ ห ารให้ เ หมาะสม
อยู่บ่อยครั้ง การปรับเพื่อสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น
รวมทั้ ง กำ�หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนขึ้ น เป็ น
ครั้ ง แรก ให้ ค วามสำ�คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง
ของชุมชน ผสมผสานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานกั บ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน รวมทั้ง
การปลูกฝังจิตสำ�นึกและความรับผิดชอบของครอบครัว
และชุ ม ชนในการพั ฒ นา ซึ่ ง เป็ น การบู ร ณาการการ
พัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชนให้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน งาน
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สำ�คั ญ ที่ ริ เริ่ ม และพั ฒ นาได้ แ ก่ การกระจายโอกาสใน
การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น แก่ ค รั ว เรื อ นยากจนด้ ว ยเงิ น กองทุ น
ประกอบอาชีพไม่มีดอกเบี้ย กองทุนละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท
ผ่ า นโครงการแก้ ไขปั ญ หาความยากจน (กข.คจ.)
โดยรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนเป็นการส่งเสริม
การบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างแท้จริง จัดเวทีประชาคม
เพื่ อ การส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละตั ด สิ น ใจ
ร่วมกันของชุมชน ได้มกี ารพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการ
ชุ ม ชนเพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น ของชุ ม ชน
ใน ลั ก ษณะเวที ช าวบ้ า น หรื อ เวที ป ระชาคม โดยใช้
เครือ่ งมือส่งเสริมแบบใหม่ เช่น PLP, AIC, PRA, FSC, ALS
ฯลฯ ทำ�ให้ พั ฒ นากรมี เ ครื่ อ งมื อ ในการดำ�เนิ น งาน
กระบวนการเวทีประชาคมมากขึ้น ยกระดั บ องค์ ก ร
ชุ ม ชนให้ มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล ทำ�ให้ เ กิ ด ชมรม
สมาคม เช่น สมาคมผู้นำ�สตรีพัฒนาชุมชนไทย สมาคม
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สมาคมผู้นำ�อาชีพก้าวหน้า
สิงห์ทอง เพือ่ เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ชุ ม ชนแทนภาครั ฐ ที่ จ ะต้ อ งลดขนาดและกำ�ลั ง คนลง
ในอนาคต
สนับสนุนนโยบายสำ�คัญของรัฐบาล เช่น แผน
ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญ
ปัญหาวิกฤติ นโยบายกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง นโยบาย
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชน โครงการหนึ่ง
ตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแก้ปัญหายาเสพติดโดยพลัง
ชุมชน การพัฒนาชุมชนในเขตเมือง โดยให้จังหวัดและ
อำ�เภอประสานงานกับผูบ้ ริหารเทศบาลในการร่วมมือกัน
จัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิต (จปฐ.) ของประชาชนใน
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เขตเมือง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาชุมชนในเขตเมือง จนกลายเป็นทุนสำ�คัญในการ
ส่งเสริมการจัดตัง้ กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง รวมทัง้
โครงการหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเวลาต่อมา
ในยุ ค นี้ มี อ ธิ บ ดี ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนผู้ มี
บทบาทกำ�หนดทิศทางสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน คือ
ลำ�ดับที่ ๙ นายสมิตร กิจจาหาญ ดำ�รงตำ�แหน่ง
๑ ต.ค. ๒๕๓๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๖ มีอุดมการณ์ในการ
ทำ�งาน คือ “ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิผลของงาน
คือ อุดมการณ์ของงานพัฒนาชุมชน”
ลำ�ดับที่ ๑๐ นายอภัย จันทนจุลกะ ดำ�รงตำ�แหน่ง
๑ ต.ค. ๒๕๓๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๙ มีอุดมการณ์ในการ
ทำ�งาน คือ “ศรัทธาในหน้าที่ มีวินัย ให้บริการ”
ลำ�ดับที่ ๑๑ นายสมศักดิ์ ศรีวรรธนะ ดำ�รง
ตำ�แหน่ง ๑ ต.ค. ๒๕๓๙ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๔๑ มีอุดมการณ์
ในการทำ�งาน คือ “ยึดมัน่ ในหลักการ แนวทางการพัฒนา
ชุมชนที่ถูกต้อง ทำ�งานอย่างเข้าถึง เป็นที่ยอมรับศรัทธา
ของประชาชน”
ลำ�ดับที่ ๑๒ นายไพโรจน์ พรหมสาส์น ดำ�รง
ตำ�แหน่ง ๑ มิ.ย. ๒๕๔๑ - ๒๙ ก.พ. ๒๕๔๓ มีอุดมการณ์
ในการทำ�งาน คือ “วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมใจแก้ปัญหา
สร้างศรัทธาประชาชน”
ลำ�ดั บ ที่ ๑๓ นายจเด็ จ อิ น ทร์ ส ว่ า ง ดำ�รง
ตำ�แหน่ง ๑ มี.ค. ๒๕๔๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๔ มีอุดมการณ์
ในการทำ�งาน คือ “คิดดี ทำ�ดี พูดดี คบคนดี และไปใน
ที่ดี”

ยุคที่ห้า : สู่ยุคใหม่ของระบบราชการ (พ.ศ. “องค์กรราชการที่มีสมรรถนะสูงของระบบการบริหาร
ราชการยุ ค ใหม่ ” โดยได้จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์กรม
๒๕๔๕ - ๒๕๕๕)
เมือ่ ก้าวสูป่ ที ี่ ๔๑ เป็นช่วงทีต่ อ้ งมีการเปลีย่ นผ่าน
อันเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ เป็นการทำ�งาน
ในรูปแบบใหม่ของงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนา
ชุมชนได้พัฒนายกระดับงานจากพื้นฐานความรู้เดิมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ของการปฏิรูประบบราชการ
การกระจายอำ�นาจ ยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหาและทิศทาง
ของชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยได้กำ�หนดพันธกิจหลังการ
ปฏิรูประบบราชการไว้ ๔ ประการ คือ
๑) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ นำ�ชุ ม ชน
องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการบริหาร
จั ด การเพื่ อ แก้ ปั ญ หาชุ ม ชนและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ฐานราก
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก
๓) ส่งเสริมและพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน
๔) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน
ในการแก้ปัญหาชุมชน
ในยุคนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ปรับกิจกรรม
โดยมียุทธศาสตร์เป็นตัวกำ�หนดทิศทาง รวมทั้งนำ�ระบบ
บริ ห ารจั ด การยุ ค ใหม่ เข้ า มาจั ด ระบบความคิ ด ปรั บ
ระบบงาน กำ�กับ การบริหารงาน พัฒนาระบบการบริหาร
และพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล และออกแบบระบบ
การวั ด ประเมิ น ผลทั้ ง หมดให้ เ ป็ น ไปเพื่ อ การเป็ น

การพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ โดยกำ�หนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการ
บริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน” มีเป้าหมาย
เพื่อ “ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึง่ ตนเองได้ ครอบครัว
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ดี มีความสุข”
ในระยะนี้ นโยบายรัฐบาลหลายเรื่องได้มอบให้
กรมการพัฒนาชุมชนดำ�เนินการ ได้แก่ นโยบายหนึ่ง
ตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นโยบายกองทุนหมู่บ้าน โครงการ
พลังแผ่นดิน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างประจำ�หมู่บ้าน
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ฯลฯ
นอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชนก็ได้พัฒนางานสำ�คัญ
หลายประการดังนี้
พัฒนารูปแบบเครือข่ายองค์กรชุมชน โดยการ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนประจำ�ตำ�บล
ทัว่ ประเทศ เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการประสานการทำ�งาน
ขององค์กรชุมชนและเครือข่ายให้สามารถช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและกัน โดยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการ
แผนชุมชนระดับตำ�บล สู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา
อำ�เภอ และแผนพัฒนาจังหวัด พัฒนาระบบมาตรฐาน
งานชุมชน (มชช.) เป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนา
ตนเองของผู้นำ�  องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน
และชุมชน ด้วยการเรียนรู้ตนเอง กำ�หนดทิศทางการ
พัฒนา ดำ�เนินการพัฒนา และประเมินผลความสำ�เร็จ
ด้วยตนเอง ระบบนี้ทำ�ให้ชุมชนตอบสังคมได้ว่า “การ
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เป็นคนคุณภาพ และชุมชนเข้มแข็งเป็นอย่างไร” และ
ถือเป็น “เครือ่ งชีว้ ดั การพัฒนาแบบบูรณาการทีม่ ชี มุ ชนเป็น
ศูนย์กลาง” สนับสนุนให้ชุมชนใช้แผนชุมชน เป็นเครื่องมือ
สะท้อนปัญหา/ความต้องการของชุมชน จากล่างขึ้น
สู่บน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน พัฒนากลไกสนับสนุนกระบวนการ
บูรณาการแผนชุมชน ระดับตำ�บล/อำ�เภอ/จังหวัด เพื่อ
เชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา
อำ�เภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และพัฒนาระบบรับรอง
มาตรฐานแผนชุมชนให้ได้รับการยอมรับและนำ�ไปใช้
ประโยชน์อย่างจริงจัง
นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้กบั การจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. โดยส่งเสริมให้ใช้ pocket pc ในการจัดเก็บ
ข้อมูลและได้พัฒนาโปรแกรมสำ�เร็จรูปให้สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลได้ถกู ต้องเทีย่ งตรงมากขึน้ และส่งเสริมให้วเิ คราะห์
ข้อมูลและนำ�เสนอข้อมูลชุมชนในลักษณะสารสนเทศ
ชุมชนและเว็บไซต์ชุมชน
โครงการปฏิ บั ติ ก ารแก้ จ นแบบเข้ า ถึ 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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พัฒนารูปแบบศูนย์สง่ เสริมการเรียนรูข้ ององค์กร
ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น และออกแบบงานส่งเสริมการ
จัดการความรู้ของชุมชนอย่างเป็นกิจลักษณะ ในรูปของ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ของประชาชน
ขับเคลือ่ น “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เป็น
รากฐานของชีวิตประชาชนในหมู่บ้าน โดยใช้ตัวชี้วัด
๖ x ๒ เป็นเป้าหมาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ออม เรียนรู้
อนุรักษ์ เอื้ออารีต่อกัน” ในปี ๒๕๕๔ ด�ำเนินโครงการ
“หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
จ�ำนวน ๑,๗๕๖ หมูบ่ า้ น ผลส�ำเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรมคือ “ไม่มี
ยาเสพติ ด ไม่ มี ค นจน ไม่ มี ห นี้ น อกระบบ มี ก ารจั ด
สวัสดิการชุมชน มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” และมีการยกระดับการประเมินผลการ
พัฒนาเชิงคุณภาพด้วยการวัดความสุขมวลรวมชุมชน
(Gross Village Happiness : GVH)
ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรการเงินชุมชนของพี่น้องประชาชน
ในหมู่บ้านชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบูรณาการด้านการ
บริหารจัดการเงินทุนในหมูบ่ า้ นชุมชน เพือ่ ให้เกิดเอกภาพ
สามารถใช้ เ งิ น ทุ น อย่ า งคุ ้ ม ค่ า เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านชุมชน
ในปลายยุคนี้ (ปี ๒๕๕๕) กรมการพัฒนาชุมชน
ได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ว่า “ชุมชน
เข้ ม แข็ ง เศรษฐกิ จ ฐานรากมั่ น คง มี เ ป้ า หมายคื อ
“ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีมคี วามสุข”

กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ
หลักในการแก้ปญ
ั หาความยากจน เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ด้านรายได้ โดยน้อมน�ำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ
“หลั ก การบริ ห ารจั ด การครั ว เรื อ นยากจนแบบ
บูรณาการ” มาเป็นแนวทางการปฏิบตั งิ านและบูรณาการ
ภารกิจของทุกภาคส่วนในกระทรวงมหาดไทย ภายใต้
กรอบแนวคิดว่า ความยากจนเกิดจากการบริหารจัดการ
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ในยุ ค นี้ มี อ ธิ บ ดี ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนผู ้ มี
บทบาทก�ำหนดทิศทางสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน คือ

ชีวิตที่ไม่เหมาะสม เป็นปัญหาเชิงซ้อนไม่ใช่เชิงเดี่ยว
ต้องแก้ไขเป็นรายครัวเรือน ต้องใช้เวลาและแก้ไขเป็น
กระบวนการแบบบูรณาการ โดยมี ๔ กระบวนงานที่
ส�ำคัญคือ กระบวนงานที่ ๑ ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน
(Life identification) กระบวนงานที่ ๒ จัดท�ำเข็มทิศ
ชีวิต หรือ “แผนที่ชีวิต” (Life Compass) กระบวนงาน
ที่ ๓ บริหารจัดการชีวิต (การบูรณาการการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน) (Life Management) และกระบวน
งานที่ ๔ ดูแลชีวติ (Life improvement) รวมถึงส่งเสริม
ชุ ม ชนแห่ ง ความเกื้ อ กู ล โดยการรื้ อ ฟื ้ น วั ฒ นธรรม
อันดีงาม อาทิ การลงแขก และการดูแลผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน นอกจากนี้ ในยุคนี้กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้
รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้รับผิดชอบงานสร้างพลัง
ชุมชนเพือ่ แก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึง่ เป็นนโยบาย
ส�ำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาสตรีให้เป็นพลังส�ำคัญของ
การพัฒนาชาติ เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาศักยภาพสตรี
ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
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ล�ำดับที่ ๑๔ นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
๑ ต.ค. ๒๕๔๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๕ มีอุดมการณ์ในการ
ท�ำงาน คือ “การพัฒนาจะไม่มที างส�ำเร็จ ถ้าไม่พฒ
ั นาคน”
ล�ำดับที่ ๑๕ นายสุจริต นันทมนตรี ด�ำรงต�ำแหน่ง
๑ ต.ค. ๒๕๔๕ - ๔ มิ.ย. ๒๕๔๖ มีอดุ มการณ์ในการท�ำงาน
คือ “ขอให้ความส�ำเร็จจงเป็นของประชาชนและแผ่นดิน”
ล�ำดับที่ ๑๖ นายชัยสิทธิ์ โหตระกิตย์ ด�ำรง
ต�ำแหน่ง ๕ มิ.ย. ๒๕๔๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๘ มีอุดมการณ์
ในการท�ำงาน คือ “สังคมน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม”
ล� ำ ดั บ ที่ ๑๗ ดร.นิ รั น ดร์ จงวุ ฒิ เวศย์ ด� ำ รง
ต�ำแหน่ง ๑ ต.ค. ๒๕๔๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๐ มีอุดมการณ์
ในการท�ำงาน คือ “เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้น”
ล�ำดับที่ ๑๘ นายปรีชา บุตรศรี ด�ำรงต�ำแหน่ง
๑ ต.ค. ๒๕๕๐ - ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๑ มีอุดมการณ์ในการ
ท�ำงาน คือ “บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง”
ล�ำดับที่ ๑๙ นายชุมพร พลรักษ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
๒๐ ต.ค. ๒๕๕๑ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๒ มีอุดมการณ์ในการ
ท�ำงาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง คือ หัวใจของการพัฒนา”
ล�ำดับที่ ๒๐ นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
๑๖ มี.ค. ๒๕๕๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ มีอุดมการณ์ในการ
ท�ำงาน คือ “ถูกต้อง กว้างไกล ทันใจประชาชน”
ลำ�ดับที่ ๒๑ นายมงคล สุระสัจจะ ดำ�รงตำ�แหน่ง
๑ ต.ค. ๒๕๕๒ - ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๓ มีอุดมการณ์ในการ
ทำ�งาน คือ “ธรรมาภิบาล ประสานสามัคคี วิถีพอเพียง”
ลำ�ดับที่ ๒๒ นายวิเชียร ชวลิต ดำ�รงตำ�แหน่ง
๓ พ.ค. ๒๕๕๓ - ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๓ มีอุดมการณ์ในการ
ทำ�งาน คื อ “ความสำ�เร็ จ ของงานพั ฒ นาชุ ม ชน คื อ
การทำ�งานให้ประชาชนมีความสุข”

ลำ�ดับที่ ๒๓ นายสุรชัย ขันอาสา ดำ�รงตำ�แหน่ง
๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๓ – ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๔ มีอุดมการณ์ใน
การทำ�งาน คื อ “พั ฒ นาคื อ สร้ า งสรรค์ สร้ า งสุ ข ทั่ ว
แผ่นดิน”
ลำ�ดับที่ ๒๔ นายประภาศ บุญยินดี ดำ�รงตำ�แหน่ง
๒๘ พ.ย. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน มีอุดมการณ์ในการทำ�งาน
คือ “การส่งเสริมชุมชนแห่งความเกื้อกูล”

๕๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน : ๕๐ ปีของการ
“บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข”
ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ใช้
กลวิธหี ลากหลายทีจ่ ะทำ�ให้คนในชุมชนร่วมกันริเริม่ และ
จัดการให้บริการประชาชนโดยความเต็มใจและพึ่งพา
บริการของรัฐน้อยลง พึง่ ตนเองมากขึน้ กาลเวลาทีผ่ า่ นไป
ไม่ได้ทำ�ให้กรมการพัฒนาชุมชนเปลี่ยนแปลงภารกิจ
ของตนแม้แต่น้อย จะเห็นได้ว่า หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเมื่อสถาปนากรมฯ
คื อ “การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาโดยประชาชน” หรื อ
“การส่งเสริมการจัดการของชุมชน” แม้ว่าเวลาและ
สถานการณ์เปลี่ยน แต่เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน
ไม่เคยเปลี่ยน นั่นคือ การพัฒนาคนให้มีทัศนคติที่จะพึ่ง
ตนเองและมีความสามารถในการปกครองตนเองของ
ชุมชนอย่างแท้จริง

จะเห็นได้ว่าเวลา ๕๐ ปีที่ผ่านมานั้น กรมการ
พัฒนาชุมชนมีส่วนสำ�คัญในการวางรากฐานการพัฒนา
ชนบทไทย กิ จ กรรมการพั ฒ นาหลายกิ จ กรรมที่ ไ ด้
ริเริ่มดำ�เนินการ ปัจจุบันกลายเป็นระบบงานที่สำ�คัญ
ของชาติ หลายกิ จ กรรมเป็ น พื้ น ฐานให้ ส่ ว นราชการ
อื่ น ๆ เข้ า มาปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ และต่ อ ยอดความสำ�เร็ จ
หากเปรี ย บเที ย บกั บ การสร้ า งตึ ก ที่ ส วยงามภารกิ จ
ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนก็ คื อ การหล่ อ เสาเข็ ม
การตอกเสาเข็ม ทีแ่ ม้ไม่มใี ครมองเห็น แต่กม็ คี วามสำ�คัญ
ต่ อ ความแข็ ง แรงของตึ ก การสร้ า งสั ง คมให้ เข้ ม แข็ ง
ก็ เช่ น กั น หากชุ ม ชนชนบทซึ่ ง เปรี ย บเหมื อ นฐานราก
ของประเทศไม่ เข้ ม แข็ ง ก็ ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศชาติ โ ดยรวม ดัง นั้ น ภารกิจการสร้ า งสั ง คม
ฐานรากให้เข้มแข็งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจึงยังต้องพัฒนา
ต่ อ ไปอี ก หลายประการ โดยมี “พั ฒ นากร” เป็ น
บุ ค ลากรหลั ก ในการอุ ทิ ศ ตนดุ จ ดั ง “คนทำ�ทาง”
แม้ บ ทบาทที่ ทำ�จะแทบไม่ มี ใ ครรู้ จั ก หรื อ เอ่ ย ถึ ง
เปรียบเหมือนการ “ปิดทองหลังพระ” แต่ด้วยความ
รักความศรัทธาในหน้าที่ตน พัฒนากรจึงพร้อมอุทิศตน
ในการทำ�งานท่ า มกลางประชาชนอย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี
และด้วยความภาคภูมใิ จ วันนี้ ๕๐ ปีแล้วทีด่ อกไม้พฒ
ั นา
ชุมชนยังเบ่งบานสะพรั่งอยู่ทั่วทุกหัวระแหงและพร้อม
“อุ ทิ ศ ตน พั ฒ นาคน สร้ า งชุ มชนอย่ า งยั่ งยื น” ให้
สมกับปณิธานของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำ�บัดทุกข์
บำ�รุงสุข” โดยการออกพื้นที่ทำ�งานร่วมกับประชาชน
จนรองเท้าขาด มิใช่การนั่งทำ�งานบนเก้าอี้จนกางเกง
ขาด...

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

279

กรมโยธาธิการและผังเมือง กับการพัฒนาประเทศ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ
ด้านการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เกินกว่าสิบสอง
ทศวรรษ ด้วยพระบรมราโชบายในการปฏิรูประบบราชการของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีส่ บื เนือ่ งจากงานช่างและ
งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม รวมทัง้ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขต
พระนครเริม่ มีมากขึน้ ขณะทีห่ น่วยงานราชการทีร่ บั ผิดชอบได้กระจาย
ไปอยู่ตามกรม กองต่างๆ อีกทั้งยังทีความจ�ำเป็นต้องฝึกหัดนายช่าง
รุ่นใหม่ให้มีความรู้เทคนิควิทยาการแบบตะวันตก พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทดลองจัดตั้ง
กรมโยธาธิการ ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ เพื่อควบคุมและด�ำเนินการ
ก่อสร้างงานโยธาทั้งหมด ดังมีพระราชด�ำรัสความว่า..
“กรมโยธาธิการ เปนพนักงานทีจ่ ะตรวจการก่อสร้าง ท�ำถนน
ขุดคลอง แลการช่างทั่วไป ทั้งการไปสณีย์แลโทรเลขหรือรถไฟซึ่งจะมี
สืบไปในภายน่า...” โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ เป็นอธิบดีฯ
ต่อมาในปี ๒๔๓๕ กรมโยธาธิการได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวง พร้อมกับการปฏิรูประบบราชการใน
ส่วนกลางให้เป็นแบบสมัยใหม่ กระทรวงโยธาธิการ มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย กรมบัญชาการ กรมโยธาธิการ
กรมช่างทอง กรมช่างสิบหมู่ กรมไปรษณีย์โทรเลข และกรมรถไฟ และได้ขยายงานออกไปสู่งานโยธาหัวเมือง โดย
ประสานงานใกล้ชดิ กับกระทรวงมหาดไทย ส�ำหรับการปฏิบตั งิ านในเขตกรุงเทพฯ ก็ตอ้ งประสานงานกับ กรมสุขาภิบาล
กระทรวงนครบาล ซึ่งขณะนั้นท�ำหน้าที่วางระบบงานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
งานหลักของกรมโยธาธิการในการพัฒนาบ้านเมืองในยุคแรก ที่ถือเป็นผลงานส�ำคัญของกระทรวงโยธาธิการ
ก็คือการก่อสร้างถนนในย่านชุมชนการค้าในกรุงเทพฯ โครงการตัดถนน ๑๘ สาย ในเขตส�ำเพ็ง อาทิ ถนนเยาวราช
จักรวรรดิ์ ราชวงศ์ อนุวงศ์ เป็นต้น
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เมื่ อ กรุ ง เทพฯ ขยายตั ว ประชากรอยู ่ อ าศั ย
หนาแน่นขึ้น จึงต้องมีการวางผังรองรับการขยายตัว
ของเมือง ส�ำรวจพืน้ ที่ ออกแบบประเมินราคา ด�ำเนินการ
ตั ด ถนน ประกาศชี้ แจงท� ำ ความเข้ า ใจกั บ ประชาชน
เพราะงานผั ง เมื อ งและโยธาเป็ น การวางแผนรองรั บ
อนาคต
ส�ำหรับการก่อสร้างสะพานได้ด�ำเนินการควบคู่
ไปกั บ การท� ำ ถนนเพราะต้ อ งท� ำ สะพานข้ า มคลอง
เพื่อเชื่อมทาง มีทั้งสะพานเหล็ก สะพานหก สะพานไม้
ที่ส�ำคัญ เช่น สะพานผ่านพิภพลีลา สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
สะพานวิ ศ ศสุ ก รรมนิร มาณ สะพานมัฆ วาน
รังสรรค์ เป็นต้น
งานส�ำคัญอีกงานหนึ่งในช่วงแรกนี้ คือ
การตรวจแบบและวิธีก่อสร้างพระราชฐานบน
เกาะสีชัง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่กรมโยธาธิการ
เริม่ มีบทบาทในการควบคุมอาคารก่อสร้างทาง
ราชการ รวมทั้ ง การซ่ อ มแซมหมู ่ พ ระที่ นั่ ง
ในพระบรมมหาราชวัง การซ่อมยอดปราสาท
พระที่นั่งจักรีมหาประสาท และการปรับปรุง
ท้องสนามหลวง ซึ่งอาศัยหลักการวางผังเมือง
และการจัดการที่ดี ท�ำให้บริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์
มีภูมิทัศน์อันงดงามจนถึงปัจจุบันนี้
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้โอนงานสร้างถนน
ในเขตพระนครไปให้กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล
ในช่วงปี ๒๔๔๒ - ๒๔๔๘ กรมโยธาธิการ มีบทบาทหลัก
๒ ด้าน คือ การสร้างสะพานเชื่อมเส้นทางสัญจรทางบก
ในกรุงเทพฯ ซึง่ มีลกั ษณะทางสถาปัตยกรรมทีง่ ดงามและ
การขยายเส้นทางคมนาคมออกสู่หัวเมือง อาทิ การท�ำ
ถนนในเมืองนครราชสีมา พัฒนาเส้นทางคมนาคมภาคใต้
และการคมนาคมทางน�้ำในหัวเมืองลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ กระทรวงโยธาธิการได้ปรับ
เปลี่ยนฐานะเป็นกระทรวงคมนาคม โดยหน่วยงานช่าง
ทีส่ งั กัดกรมโยธาธิการกระทรวงโยธาธิการได้ยา้ ยไปอยูก่ บั

กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ซึง่ ได้รบั โอนงานสร้าง
ถนนในเขตพระนครไปดูแลก่อนแล้ว กรมศุขาภิบาล
จึงสืบทอดภาระหน้าที่ของกรมโยธามาเกือบทุกด้าน
เว้นแต่งานโยธาหัวเมือง งานของกรมศุขาภิบาลจึงมี
ความเป็นระบบโยธาเทศบาลนคร หรือ ระบบนคราภิบาล
อย่างชัดเจน ด้วยแนวคิดการสร้างความเจริญให้แก่เมือง
ด้วย การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ควบคู ่ ไ ปกั บ งานโยธาก่ อ สร้ า ง ทั้ ง การไฟฟ้ า จั ด ท� ำ
ประปา การสาธารณสุข การดูแลความสะอาดเรียบร้อย
ก�ำจัดขยะสร้างสวนสาธารณะ

อาคารกรมการผังเมืองเดิม
๑๒๐ ปี
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ผังประเทศ

ผังภาค

ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน

ผังเมืองรวมจังหวัด

อาคารกรมโยธาธิการเดิม
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ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้ มี ก ารรวมกิ จ การของ
กระทรวงนครบาลเข้ากับกระทรวงมหาดไทยแล้ว ต่อมา
ใน ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ กรมศุขาภิบาลจึงได้ปรับเปลีย่ นชือ่ เป็น
กรมนคราทร ก�ำหนดให้มีหน้าที่ “ตัดถนน ขุดคลอง
สร้างสะพาน ท่อน�้ำทางเดิน ดูแลรักษาความสะอาด
ก�ำจัดสิง่ โสโครก ตรวจตราการก่อสร้างซึง่ ต้องขออนุญาต
เช่น โรงมหรสพหรือการก่อสร้างต้องห้าม เช่น สิ่งที่เปน
เชื้อเพลิง รวมทั้งตรวจตรา ดูแลการสร้างทางเดินรถราง
การไฟฟ้าสาธารณะแลโรงฆ่าสัตว์ใน เขตนคราทร”
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
รัฐบาลได้สนับสนุนให้ขยายงานและยกฐานะให้เป็นกรม
ขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และในปี ๒๔๗๖
ได้เปลี่ยนชื่อ กรมนคราทร เป็น กรมโยธาเทศบาล
เพือ่ ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีใ่ นการขยายเมืองและ
ระบบสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล ด�ำเนินการออกแบบ
ควบคุมการก่อสร้าง ถนน สะพาน อาคารสถานทีร่ าชการ
ในเขตเมืองทั่วราชอาณาจักร
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๔) ต่อเนือ่ ง
มาจนถึงช่วงการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา)
หน่วยงานในองค์กรหลายหน่วยงาน ได้ขยายตัวก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ตั้งกองผังเมืองขึ้น โดยแยก
มาจากกองแบบแผน และในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ กองผังเมือง
ได้แยกไปตั้งเป็น ส�ำนักผังเมือง มีฐานะเทียบเท่ากรม
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมการผังเมือง มีภารกิจหลักในการ
วางและจัดท�ำผังเมืองในระดับต่างๆ ได้แก่ ผังประเทศ
ผังภาค ผังอนุภาค ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน และผังเมืองเฉพาะ
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ กรมโยธาเทศบาล ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น กรมโยธาธิการ อีกครั้ง โดยเป็นหน่วยงานช่าง
พลเรือน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะของงาน
ด้านโยธาอย่างชัดเจน และได้ขยายขอบเขตออกไปจาก

เดิมที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และการก่อสร้าง โดย
ให้ มี ห น้ า ที่ จั ด หาแหล่ ง ทรั พ ยากร
เชื้อเพลิง ที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาการ
ผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นระบบเศรษฐกิจ
ในเมือง แล้วยังขยายพื้นที่ออกไปสู่
ชุ ม ชนชนบท โดยเฉพาะในเรื่ อ ง
โครงการพัฒนาน�้ำสะอาดและบ่อน�้ำ
บาดาล เพือ่ ให้ชวี ติ และสุขภาพอนามัย
ของชาวชนบทมีมาตรฐานที่ดีขึ้น และ
ได้ด�ำเนินโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
ในการพั ฒ นาประเทศหลากหลาย
โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยาและถนนเชือ่ มต่อ
ในเขตปริ ม ณฑล ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สอดคล้อง
กับสังคมยุคใหม่ โดยอาศัยการผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยี กับการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

การวางผังเมืองรวมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

โครงการป้ อ งกั น น�้ ำ ท่ ว มโบราณสถานสาธารณะและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ บ ริ เวณวั ด ไชยวั ฒ นาราม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคันป้องกันน�้ำท่วมรูปแบบใหม่สามารถพับเก็บได้ เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพโบราณสถาน

จากภาวะวิกฤตน�้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์ในปี
๒๕๕๔ ทีผ่ า่ นมา กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกแบบ
บ้านลอยน�ำ 
้ โดยใช้วสั ดุพนื้ ฐานส�ำเร็จรูปทีม่ ขี ายอยูท่ วั่ ไป
ในท้องตลาด เพือ่ ให้กอ่ สร้างได้งา่ ยและประหยัด มีความ

มัน่ คงแข็งแรง และสวยงาม เป็นอีกแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องอยู่อาศัยใน
พื้นที่ที่น�้ำท่วมถึงได้เป็นอย่างดี
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แบบบ้านลอยน�้ำและที่จอดรถลอยน�้ำ

จวบจนทุ ก วั น นี้ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
ยังเป็นองค์กรที่ยังคงรักษาบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
เมืองตั้งแต่สมัยเริ่มแรกมาอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนา
องค์กรมาโดยล�ำดับ สามารถเปลี่ยนผ่านจุดส�ำคัญมา

หลายครั้ง ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน การสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ในรอบ ๒๐ ปีทผี่ า่ นมาได้แสดงให้ถงึ การ
พัฒนาที่ก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง

ท่าระหัดโมเดล
โครงการจัดรูปที่ดินท่าระหัด อ�ำเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี น�ำแปลงที่ดินหลายแปลงมารวมกัน วางผังจัดรูป
แปลงที่ดินใหม่   ให้เป็นระเบียบสวยงามตามความเหมาะสม
ทุกแปลงติดถนน แก้ปญ
ั หาทีด่ นิ ตาบอด เพิม่ มูลค่าทีด่ นิ ให้สงู ขึน้

ส�ำนักงานลอยน�้ำ นวัตกรรมยุคโลกร้อน
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

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

ในปัจจุบนั ภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ทัง้ ๔ ด้าน ซึง่ ได้แก่  การผังเมือง การอาคาร
การพัฒนาเมือง   และการบริการด้านช่าง พร้อมที่จะ
ขับเคลือ่ นและสนองตอบต่อความคาดหวังของประชาชน
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ที่มีความสลับซับช้อนมากขึ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ�ำนวยความผาสุกให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนอย่างสูงสุด

กรมที่ดินสู่การบริการที่เป็นเลิศ
กรมที่ดิน
กรมที่ดินเริ่มก่อตั้ง เมื่อ ๑๗ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๐ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีอายุครบ ๑๑๑ ปี ได้
ผ่านยุคสมัย ผ่านกาลเวลามายาวนาน มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรมาหลายครั้ง ตั้งแต่ก่อก�ำเนิดชื่อกรมทะเบียน
ที่ ดิ น สั ง กั ด กระทรวงเกษตราธิ ก าร หลั ง จากเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย จากกรมทะเบียนที่ดินเปลี่ยนชื่อเป็นกรมที่ดินโอนมาสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และโอนกลับไปกลับมาหลายกระทรวงจนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๘๔ มี พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม ใหม่ ให้กรมที่ดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย จนถึงปัจจุบัน กรมที่ดินได้แบ่งโครงสร้างส่วนราชการ
ออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค แบ่งเป็นส�ำนักงานที่ดินจังหวัด ส�ำนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดส่วนแยก และส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอ รวมทั้งสิ้น ๘๓๑ ส�ำนักงาน ใน
ฐานะคนมหาดไทย มีหน้าที่ในการบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขให้แก่ประชาชน ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจในการบริหาร
ส่วนราชการกรมที่ดินให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางแผนการปฏิบัติราชการกระทรวง ซึ่งสอดรับ
กับแผนบริหารราชการแผ่นดิน บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ สู่การบริการที่เป็นเลิศ”
พันธกิจกรมที่ดิน

๑. บริหารจัดการข้อมูลทีด่ นิ และแผนทีเ่ พือ่ สนับสนุนการน�ำไปใช้ประโยชน์ทกุ ภาคส่วน
๒. ให้บริการเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อคุ้มครองสิทธิในที่ดินของประชาชนด้วยความถูกต้อง และเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. ส่งเสริมและด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

F

กรมที่ดินในบริบทของความเปลี่ยนแปลง

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยี
รวมทั้งการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ส่งผลให้กรมที่ดินต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้บริการโดยการน�ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงานให้บังเกิดผลดีเป็นประโยชน์
สุขต่อประชาชน โดยการพัฒนากรมที่ดินเป็น ๓ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
การพัฒนาระบบการถือครองที่ดิน การพัฒนาระบบงานบริการประชาชน ในการผลักดันพันธกิจของกรมที่ดิน
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ให้ได้ผลอย่างจริงจัง
๑๒๐ ปี
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๑. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
กรมที่ดินได้เตรียมความพร้อมในด้านการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ รวมทั้งข้อมูล
ที่ดินที่จะน�ำไปพัฒนาระบบสารสนเทศของส�ำนักงาน
ที่ดินทั่วประเทศให้ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ซ�้ำซ้อน
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียนและแผนที่ได้
โดยด�ำเนินโครงการจัดท�ำฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่
รู ป แปลงที่ ดิ น ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ รวมถึ ง การ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ ดิ น เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
และให้บริการข้อมูลที่ดิน ประกอบด้วย ๒ โครงการ
ดังนี้
โครงการศูนย์ขอ้ มูลทีด่ นิ และแผนทีแ่ ห่งชาติ
เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในประเด็น
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ ซึง่ มุง่ การแก้ไขคุณภาพ
การอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน การปรับคุณภาพ
และขยายการให้บริการสาธารณูปโภคให้ทวั่ ถึง นโยบาย
เศรษฐกิจ คุ้มครองและรักษาพื้นที่ที่เหมาะกับการท�ำ
เกษตรกรรม และเร่ ง รั ด การออกเอกสารสิ ท ธิ์ ใ ห้ แ ก่
เกษตรกรรม นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เร่งรัดจัดท�ำแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยจัดแบ่งประเภทที่ดินให้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีระบบ
บริหารจัดการในระดับประเทศ และนโยบายการบริหาร
จั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี สนั บ สนุ น การกระจายอ� ำ นาจ
ทางการคลังสูท่ อ้ งถิน่ เพิม่ ขีดความสามารถและความเป็น
อิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการพึง่ พาตนเอง
โดยการปรับปรุงกฎหมาย เพิ่มอ�ำนาจท้องถิ่น จัดเก็บรายได้
จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มได้มากขึ้น
แต่ในปัจจุบันระบบข้อมูลดังกล่าว ยังไม่มีการ
จัดเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกัน และยังไม่ได้จดั เก็บในระบบ
ดิจทิ ลั รวมทัง้ ระบบแผนทีท่ มี่ อี ยูม่ คี วามหลากหลาย ทัง้ ทีม่ า
ของการจัดท�ำมาตราส่วน การน�ำไปใช้ประโยชน์เพือ่ พัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
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จึงยังคงมีข้อจ�ำกัดประกอบในเวลาต่อมา ได้มีระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานแผนที่รูปแปลง
ที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก�ำหนดให้กรมที่ดินมีหน้าที่
รับผิดชอบในการน�ำเข้าข้อมูล ส�ำเนาแผนทีร่ ปู แปลงทีด่ นิ
และข้อมูลดิจิทัลของแปลงที่ดิน และจัดท�ำฐานข้อมูล
แผนที่ รู ป แปลงที่ ดิ น ของรั ฐ ในระบบภู มิ ส ารสนเทศ
พร้อมทัง้ ดูแลรักษาฐานข้อมูลดังกล่าวให้ถกู ต้องและทันสมัย
จึงเป็นที่มาที่ท�ำให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้น
วัตถุประสงค์หลักที่ส�ำคัญของโครงการ
๑. เพื่อจัดระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ในระบบ
ภูมสิ ารสนเทศ (GIS) ให้เป็นมาตรฐานส�ำหรับน�ำไปจัดท�ำ
แนวเขตการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ให้ เ กิ ด ความชั ด เจน
สนับสนุนงานราชการส่วนท้องถิน่ ในการจัดเก็บภาษีและ
การใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
๒. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การใช้
ประโยชน์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ ระหว่างกรมที่ดินกับ
ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รองรั บ การด� ำ เนิ น งานตาม
นโยบายรัฐบาล
		
สาระส�ำคัญของโครงการ
โครงการดังกล่าวนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อรองรับกลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดการให้ประชาชนได้รับการ
บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข อยู่ดีกินดี มีความผาสุก โดยได้รับ
การคุม้ ครองสิทธิในทีด่ นิ อย่างถูกต้องตรงกับการครอบครอง
ท� ำ ประโยชน์ ที่ มี แ นวเขตรู ป แปลงที่ชัดเจน และรัฐมี
ข้อมูลแผนทีร่ ปู แปลงทีด่ นิ ภาพรวมของประเทศในระบบ
ภูมสิ ารสนเทศส�ำหรับน�ำไปบูรณาการ ในการใช้ประโยชน์
ร่วมกันของทุกหน่วยงาน โดยมีวงเงินค่าใช้จ่ายโครงการ
รวมทั้งสิ้น ๔,๕๒๐ ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินงานโครงการ
รวม ๓ ปี ประเภทข้อมูลทีจ่ ะจัดเก็บในระบบภูมสิ ารสนเทศ

ประกอบด้วยชั้นข้อมูล (Map layer) ต่าง ๆ ดังนี้
๑) แผนทีร่ ปู แปลงทีด่ นิ เครือ่ งหมายทีด่ นิ เนือ้ ที่
จ�ำแนกตามประเภทของเอกสารสิทธิ์การได้มารวมถึง
ที่ดินของรัฐให้สิทธิประชาชนครอบครอง เช่น ที่ดิน
ส.ป.ก. ที่นิคมฯ ที่ราชพัสดุ ฯลฯ
๒) แผนที่ที่ดินของรัฐ เช่น เขตอุทยาน เขตป่า
ฯลฯ
๓) แผนที่ราคาประเมิน
๔) แผนที่อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ
๕) แผนที่สารบัญ (Index Map) แสดงแผนที่
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�ำแนกประเภทที่ดิน
รายละเอียดชุดข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย
๑) ข้อมูลแผนทีร่ ปู แปลงทีด่ นิ และข้อมูลเอกสาร
สิทธิ์ครอบคลุมทั่วประเทศ จ�ำนวน ๓๐ ล้านแปลง
กลุ่มเป้าหมาย
ถนน
แปลงที่ดิน
แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูง
แผนที่แสดงการใช้ที่ดิน
พื้นที่ภูมิประเทศจริง
๑๒๐ ปี
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แผนที่แสดงการใชที่ดิน

พื้นที่ภูมิประเทศจริง

๒) ข้อมูลและแผนที่รูปแปลง
ภาพจ�
ระบบภูมิส(GIS)
ารสนเทศ (GIS)
ภาพจําลองข้
อมูำลลองข้
ระบบภูอมูมิสลารสนเทศ
ที่ ดิ น ของรั ฐ ของส่ ว นราชการต่ า งๆ
ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขตห้าม
ล่ า สั ต ว์ วนอุ ท ยานฯ ป่ า ไม้ ถ าวร
ป่าชายเลน สปก.๔ - ๐๑ ที่ราชพัสดุ
นิ ค มสร้ า งตนเอง นิ ค มสหกรณ์
ที่สาธารณะต่างๆ
๓) ข้อมูลแผนที่ อาคารบ้านเรือน
สิง่ ก่อสร้างต่างๆ จากกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ต่างๆ และจากการส�ำรวจภาคสนาม
ทั้งนี้ ฐานข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) จะถูกเก็บไว้ส่วนกลาง ที่กรมที่ดิน ๑ แห่ง
และสําำรองไว้
อีก ๑ แห่ง สํา่ ดหรั
วนภูมิภาค มีอุปกรณ์คอมพิ
วเตอร์เครื่องลูฒ
กข่นาระบบสารสนเทศที
ายสําหรับใช้งานฐานข้อมูลไว้ท่ ีสดําิ นนักงานที่ดินจังหวัด/
๔) ข้ อ มู ล การจ�
แนกประเภทที
ิ นบในส่
(Land
โครงการพั
สาขา และสํ
งานที่ดินUse)
อําเภอ โดยมีระบบเครือระยะที
ข่ายเชื่อ่ มโยงศู
ส่วนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)
Classification) และการใช้
ที่ดาินนัก(Land
๑ (ปีนงย์บประมาณ
ปัจจุบัน(Fundaกรมที่ดิน ได้ดําเนินโครงการนําโครงการนี
ร่องในปี พ.ศ. ้ ถ๒๕๕๔
ในพื้น้ ทีน่ ๗ภายใต้
จังหวัด แได้นวคิ
แก่ ดกรุงเทพ ฯ นนทบุรี
๕) ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
ู ก พั ฒ นาขึ
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง
mental Geographic Data Set - FGDS) ส�ำหรับการ การบูรณาการโครงการต้นแบบและโครงการเต็มรูปแบบ
นครนายก สระบุรี
ตรวจสอบ การอ้างอิง ต�ำแหน่งของกลุ
่มข้อมูลฒอืนาระบบสารสนเทศที
่นๆ เพื่ อ ปรั บ่ดปรุ
ระบบที
อ ยู ่ เ ดิ ม ด้พ.ศ.๒๕๕๒
ว ยการน� ำ– ข้๒๕๕๕)
อ ดี แ ละ
y โครงการพั
ิน งระยะที
่ ๑ (ปี่ ใช้งบประมาณ
ครอบคลุมทั่วประเทศ ประกอบด้วย ชุโครงการนี
ดข้อมูล้ถูกและ
อด้อยของทั
้ง ๒รณาการโครงการต้
โครงการ มาพินแบบและโครงการเต็
จารณาร่วมกัน โดย
พัฒนาขึ้นข้ภายใต้
แนวคิดการบู
มรูปแบบ เพื่อปรับปรุง
มาตราส่วนของข้อมูลระบบที
รวมถึ่ใงช้หน่
าของข้
มูลอหรืด้ออยของทัด�้งำ๒เนิโครงการ
นการในพืมาพิน้ ทีจารณาร่
่ ๔ จังหวั
แก่ าหนองคาย
อยู่เดิวมยงานเจ้
ด้วยการนํ
าข้อดีแอละข้
วมกัดนได้โดยดํ
เนินการในพือุ้นบทีลราชธานี
่ ๔ จังหวัด ได้แก่ หนองคาย
อุบลราชธานีดสงขลา
นวน ๒๕และกรุ
สํานักงาน
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อ๒๕
จัดตั้งส�ศูำนนัย์กสารสนเทศที
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจั
ท�ำข้อมูและกรุ
ล งเทพมหานคร จําสงขลา
งเทพมหานคร
จ�ำนวน
งาน ทัง้ นี้ ่ดิน สําหรับใช้เป็น
ลางข้อมูลที่ดินมในภาพรวมทั
่มศักเยภาพการปฏิ
การประชาชน
ทั้งนี้ ฐานข้อศูมูนย์ลกและระบบภู
ิสารสนเทศ้งประเทศ
(GIS) สนับมีสนุ
วัตนถุและเพิ
ประสงค์
พื่อจัดตั้งศูนบย์ัติสงานบริ
ารสนเทศที
่ดิน ส�รวมทั
ำหรับ้งพัใช้ฒนาระบบงานของ
จะถูกเก็บไว้ส่วนกลาง ที่กรมที่ดิน ๑ แห่ง และส�ำรองไว้ เป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล ที่ ดิ น ในภาพรวมทั้ ง ประเทศ
อีก ๑ แห่ง ส�ำหรับในส่วนภูมภิ าค มีอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ สนั บ สนุ น และเพิ่ ม ศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านบริ ก าร
เครือ่ งลูกข่ายส�ำหรับใช้งานฐานข้อมูลไว้ทสี่ ำ� นักงานทีด่ นิ ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบงานของส�ำนักงานที่ดิน
จังหวัด/สาขา และส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอ โดยมีระบบ และศูนย์สารสนเทศทีด่ นิ ตลอดจนพัฒนาระบบงานอืน่ ๆ
เครือข่ายเชื่อมโยงศูนย์ส่วนกลาง
เพิม่ เติม เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทของความเปลีย่ นแปลง
ปัจจุบันกรมที่ดิน ได้ด�ำเนินโครงการน�ำร่องในปี ในสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๕๔ ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี
- ในส่วนของระบบงานจดทะเบียนสิทธิและ
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นิตกิ รรม ได้เพิม่ ระบบงานจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมต่างๆ
ฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ ส�ำนักงานที่ดินแบบ Online ระบบรับค�ำขอผ่านระบบ
ชลบุรี ระยอง นครนายก สระบุรี
Internet ระบบการขอนัดจดทะเบียนล่วงหน้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

•
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- ระบบงานการช�ำระค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม ผ่านช่องทาง e-Payment
- ระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔
- ระบบงานสนับสนุนการปฏิบตั งิ านด้านการ
บริหารจัดการของหน่วยงานส่วนกลาง
- พัฒนาเพิม่ เติมในส่วนของระบบงานทีใ่ ช้ใน
ปัจจุบนั ให้สามารถใช้งานกับระบบงานและโครงสร้างฐาน
ข้อมูลที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมตามระบบใหม่
ในการด�ำเนินการตามโครงการนี้ จะต้องมี
การถ่ า ยโอนข้ อ มูลจากโครงการต้นแบบ จ�ำ นวน ๒
ส�ำนักงาน และจากโครงการเต็มรูปแบบ จ�ำนวน ๕๐
ส� ำ นั ก งาน เข้ า สู ่ ร ะบบฐานข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น ใหม่
รวมทัง้ ต้องท�ำการติดตัง้ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงาน
ต่างๆ ในส�ำนักงานที่ดินทั้ง ๕๒ แห่ง ให้สามารถด�ำเนินการ
ได้ตามระบบงานใหม่ที่ได้ออกแบบไว้ด้วย
๒. การพัฒนาระบบการถือครองที่ดิน
บทบาทของกรมที่ ดิ น ต่ อ การถื อ ครองที่ ดิ น
อาจมองไว้เป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่องการบริหาร
จั ด การที่ ดิ น ของรั ฐ ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ที่ ดิ น เพื่ อ ประชาชน
การออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง ไปถึงการจัดการ
ในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การขอขึ้ น ทะเบี ย น การขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และส่วนที่สอง

เป็ น เรื่ อ งการจั ด การที่ ดิ น ของเอกชน ในการออก
หนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ของเอกชนประเภทต่ า งๆ
ทั้งสิทธิการครอบครองและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
		 ๑) การจัดที่ดินเพื่อประชาชน ก ร ม ที่ ดิ น
มีภารกิจรับผิดชอบในการจัดทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินและตามนโยบายของรัฐบาล คือ
๑.๑) การจัดทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
ประมวลกฎหมายที่ดินให้อ�ำนาจ
อธิบดีกรมที่ดิน น�ำที่ดินซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง
และเป็นที่ดินที่อยู่นอกเขตป่าไม้ มิใช่ที่สงวนหวงห้าม
หรือทีส่ าธารณประโยชน์ไปจัดให้ประชาชนอยูอ่ าศัยและ
ท�ำกิน แบ่งประเภทการจัดที่ดินเป็น ๒ ลักษณะ
๑.๑.๑) การจัดทีด่ นิ ผืนใหญ่ ได้แก่
การจัดที่ดินของรัฐ ซึ่งมีเนื้อที่ติดต่อกันตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่
ขึ้นไป จัดให้ราษฎรโดยด�ำเนินการรังวัดวางผังแบ่งแปลง
และจัดสร้างถนน ขุดสระน�ำ 
้ บุกเบิกปรับพืน้ ที่ (กรมทีด่ นิ
ได้ยุติการจัดที่ดินผืนใหญ่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ไม่ให้ขยายพื้นที่
ด�ำเนินการ) ผลการด�ำเนินงาน ๖๕,๒๖๖ แปลง
๑.๑.๒) การจั ด ที่ ดิ น แปลงเล็ ก
แปลงน้อย ได้แก่ การจัดที่ดินของรัฐ ซึ่งมีเนื้อที่ต�่ำกว่า
๑,๐๐๐ ไร่ ที่ดินตั้งอยู่กระจัดกระจายไม่ติดต่อกันหรือ
ทีห่ วั ไร่ปลายนาของราษฎร (จังหวัดยุตกิ ารจัดทีด่ นิ แปลง
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เล็กแปลงน้อยตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากกรมที่ดิน
มีโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินตามนโยบายการ
แปลงสินทรัพย์เป็นทุน จังหวัดจึงด�ำเนินการออกโฉนด
ที่ดินให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้
ประชาชนมากกว่า) ผลการด�ำเนินงาน ๑,๐๒๐,๔๒๑
แปลง
๑.๒)  การจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล
ปัจจุบนั การจัดทีด่ นิ ทีก่ รมทีด่ นิ ด�ำเนินการ
อยู่เป็นการสนับสนุนการด�ำเนินงานตามโครงการต่างๆ
ซึ่งเป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล ได้แก่
๑.๒.๑) โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ เป็นการด�ำเนินงานตามพระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีจ่ ะช่วยเหลือราษฎรทีอ่ ยู่
ในพืน้ ทีท่ รุ กันดารให้มที ดี่ นิ ท�ำกิน มีรายได้ในการเลีย้ งชีพ
นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ตามแนวชายแดนเพือ่ เป็นยามแจ้งเหตุปอ้ งกันการล่วงล�ำ้
อธิปไตยของกองก�ำลังต่างชาติ การลักลอบเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมาย ตัดเส้นทางการน�ำเข้ายาเสพติดจากชายแดน
ผลการด�ำเนินงาน ๓๙,๖๓๗ แปลง
๑.๒.๒) โครงการพั ฒ นาเพื่ อ ความ
มั่นคง เป็นการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อช่วย
สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ตลอด
แนวชายแดนไทย – พม่า และชายแดนไทย – ลาว และ
ช่วยแก้ปัญหาของราษฎรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
พื้นฐานในด้านแหล่งน�้ำและที่ดินท�ำกิน รวมทั้งเป็นการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในด้านการต่อต้านยาเสพติด
การค้าสิ่งผิดกฎหมาย และการลักลอบเข้าเมือง โดยได้
จัดตัง้ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๐
ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก แม่ฮอ่ งสอน และ
เชียงราย ผลการด�ำเนินงาน ๘๕,๙๗๒ แปลง
๑.๒.๓) โครงการหมู ่ บ ้ า นป้ อ งกั น
ตนเองชายแดน เป็นการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
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ทีจ่ ะช่วยเหลือราษฎรตามแนวชายแดนในด้านต่างๆ การ
ด�ำเนินงานเป็นลักษณะเดียวกันกับโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
และป้องกันไม่ให้ราษฎรละทิ้งหมู่บ้านในพื้นที่ชายแดน
โดยได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๒๑ ปั จ จุ บั น ด� ำ เนิ น การในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สระแก้ ว
ผลการด�ำเนินงาน ๘๒,๔๐๐ แปลง
ในการด�ำเนินงานตามภารกิจแต่ละโครงการ
กรมที่ดินประสานงานกับกองอ�ำนวยการประสานงาน
ของกองทัพภาคเพือ่ ก�ำหนดและจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน
ร่วมกับหน่วยจัดที่ดินในพื้นที่โดยพื้นที่เป้าหมายต่างๆ
ทางกองทัพภาคและกองอ�ำนวยการโครงการฯ ได้ขอใช้
จากหน่วยงานที่ดูแลรักษา โดยกรมที่ดินมีหน้าที่ในการ
รังวัดท�ำแผนที่แปลงที่อยู่อาศัยและที่ท�ำกิน
นอกจากนัน้ ยังได้ดำ� เนินการก่อสร้างถนนล�ำลอง
สายหลักและสายซอย ซึ่ ง เป็ น การก่ อ สร้ า งเฉพาะใน
ขอบเขตพื้นที่ของโครงการฯ เท่านั้น เนื่องจากในพื้นที่
ดังกล่าวยังไม่มีเส้นทางคมนาคม และยังไม่มีหน่วยงาน
อืน่ เข้าไปด�ำเนินการ ถ้าเพียงแต่จะท�ำการรังวัดท�ำแผนที่
แปลงที่ดินที่ราษฎรถือครอง ราษฎรก็จะได้รับความ
ล�ำบากในการทีจ่ ะเดินทางไปประกอบอาชีพ และการน�ำ
ผลผลิตไปจ�ำหน่าย
๒) การจัดที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน
รัฐบาลปัจจุบันได้แถลงนโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวติ โดยได้กำ� หนดให้มี ๖ นโยบายหลัก เพือ่ แก้ไข
ปั ญ หาสั ง คมแล้ ว เพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ แ ก่ ป ระชาชน
หนึ่งในนั้น คือ นโยบายสวัสดิการสังคม และความมัน่ คง
ของมนุษย์ ซึง่ ได้กำ� หนดให้การแก้ไขปัญหาความยากจน
โดยการจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ เป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและ

เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินได้
ด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารบริหารจัดการทีด่ นิ ของรัฐ
กรณีมกี ารบุกรุกทีด่ นิ สาธารณประโยชน์ เพือ่ แก้ไขปัญหา
ความยากจนซึ่งกรมที่ดินได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.
๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยการรังวัดแบ่งแปลงทีด่ นิ เพือ่ จัด
ให้แก่ประชาชนในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชน
เลิกใช้ร่วมกันและมีราษฎรเข้าครอบครองท�ำประโยชน์
เต็มแปลงหรือบางส่วน ในพื้นที่กว่า ๕๖ จังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อให้เป็นที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยแก่ผู้ที่ไม่มีที่ดิน
ท�ำกินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินแต่ไม่เพียงพอ และ
ด� ำ เนิ น การจั ด ที่ ดิ น ตามสภาพเดิ ม ที่ ค รอบครองอยู ่
ครอบครัวละไม่เกิน ๑๕ ไร่ พร้อมทัง้ จัดท�ำสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ถนน แหล่งน�้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร และออกหนังสืออนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินของรัฐไว้เป็นหลักฐาน ผลการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำนวน
๘๐,๓๒๘ แปลง ๖๖,๘๕๔ ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ
๓๐๖,๒๒๗ ไร่ ส�ำหรับปี ๒๕๕๕ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕)
ด� ำ เนิ น การจั ด สรรงบประมาณในการรั ง วั ด วางผั ง
แบ่งแปลงแล้วจ�ำนวน ๗,๗๓๔ แปลง
		 ๓) การรังวัดออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับทีห่ ลวง
การออกหนั ง สื อ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ ที่ ห ลวง
เป็นมาตรการหนึ่งที่จะป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่ น ดิ น มิ ใ ห้ ถู ก บุ ก รุ ก หรื อ เสื่ อ มสภาพ อี ก ทั้ ง ยั ง
สามารถลดปัญหาการพิพาทโต้แย้งเกี่ยวกับแนวเขต
ระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งไม่มีแนวเขตที่แน่นอนและยัง
ไม่ได้มีการรังวัดท�ำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
อีกจ�ำนวนมาก กรมที่ดินได้เห็นความส�ำคัญดังกล่าว จึงจัด
ท�ำโครงการรังวัดและจัดท�ำแผนทีเ่ พือ่ แสดงแนวเขตทีด่ นิ
ของรัฐท�ำให้ทดี่ นิ สาธารณประโยชน์ทปี่ ระชาชนใช้รว่ มกัน
มีเอกสารแสดงขอบเขตทีแ่ น่นอน หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

สามารถป้องกันมิให้ที่สาธารณประโยชน์ถูกบุกรุกได้
และลดปัญหาข้อพิพาทแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์
เริ่มการรังวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ – ๒๕๕๕ สามารถ
ด� ำ เนิ น การออกหนั ง สื อ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ ที่ ห ลวงได้
๑๒๗,๑๐๗ แปลง เนื้อที่ ๘,๘๙๔,๕๘๗ ไร่ และได้น�ำเข้า
ข้อมูลแผนทีร่ ปู แปลงทีด่ นิ ของรัฐระบบดิจทิ ลั เพือ่ เตรียม
ความพร้อมโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
นับแต่กรมทีด่ นิ ได้กอ่ ก�ำเนิดและเติบโตแข็งแรง
มาจนถึงวันนี้ ได้กา้ วผ่านปัญหาอุปสรรคนานัปการ ท่ามกลาง
กระแสการเปลีย่ นแปลงทีห่ ลากหลายและรวดเร็ว พร้อม
แบกรับภารกิจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อ
สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างความเชื่อมั่นของ
ประชาชนบนพื้ น ฐานของการด� ำ รงชี วิ ต ที่ ป กติ สุ ข
กั บ ระบบเศรษฐกิ จ ของชาติ แ ละการตอบสนองต่ อ
นโยบายแห่งรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม
		
การด�ำเนินงานยุค ส.ค.๑
การด�ำเนินงานเกีย่ วกับการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินของกรมที่ดินได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการออก
หนังสือส�ำคัญให้แก่ราษฎรจ�ำนวนหลายฉบับ เพือ่ เปิด
โอกาสให้ราษฎรทีม่ คี วามประสงค์ขอจับจองทีด่ นิ ของรัฐ
ยื่นค�ำขอต่อทางราชการ ซึ่งจะออกใบเหยียบย�่ำ  หรื อ
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ตราจองให้แล้วแต่กรณี เมื่อผู้ขออนุญาตจับจองไว้ท�ำ
ประโยชน์ แ ล้ ว จึ ง ขอไปให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ รั บ รอง
การท� ำ ประโยชน์ ใ ห้ โดยออกเป็ น แบบหมายเลข ๓
หรือ ตราจองที่ตราว่า “ได้ท�ำประโยชน์แล้ว” ให้
ต่ อ มาเมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ มี ก ารตรา
พระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ ขึน้
สืบเนื่องมาจากแนวคิดว่ารัฐจะเป็นผู้พิจารณาก�ำหนด
ที่ ดิ น ให้ ค นจั บ จอง และรั ฐ มี ห น้ า ที่ ช ่ ว ยแหลื อ ในการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการบางประการ รวมทั้งจ�ำกัด
การถือครองทีด่ นิ ของบุคคลเพือ่ ให้แต่ละคนมีทดี่ นิ พออยู่
พอกินแล้ว เพื่อมิให้เป็นภัยกระทบกระเทือนต่อคนไทย
โดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ก�ำหนดให้
ผู้ที่ครอบครองและท�ำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือส�ำคัญ
แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองต่อนายอ�ำเภอ
ท้องที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราช
บั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บังคับ และทางราชการจะมอบแบบการ
ครอบครอง (ส.ค.๑) ให้ถอื ไว้เป็นหลักฐาน ต่อมาแบบแจ้ง
การครอบครองได้ใช้เป็นหลักฐานออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในทีด่ นิ เช่น หนังสือรับรองการท�ำประโยชน์และโฉนดทีด่ นิ
การด�ำเนินงานยุค น.ส.๓ก
ภายหลังจากทีม่ กี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตใิ ห้
ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ใช้บังคับแล้ว ได้มีบทบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา ๒๗ ตรี และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อช่วยเหลือผู้ตกค้างแจ้งการ
ครอบครอง นอกจากนั้ น ยั ง ได้ มี ก ารแก้ ไขประมวล
กฎหมายที่ดินมาตรา ๕๘ ซึ่งเดิมเป็นเรื่องการเดินส�ำรวจ
เพื่อออกโฉนดที่ดินทั้งต�ำบลเพียงอย่างเดียว ให้เพิ่มวิธี
การเดินส�ำรวจเพื่อออกหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์
เข้าไว้ด้วย เนื่องจากรัฐมีนโยบายที่จะเร่งรัดให้มีการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของประชาชนให้แล้วเสร็จ
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ทัว่ ประเทศโดยเร็วทีส่ ดุ และงานนีไ้ ด้เริม่ ทดลองท�ำตัง้ แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นโครงการออกหนังสือรับรองการท�ำ
ประโยชน์ (น.ส.๓ก) โดยใช้รปู ถ่ายทางอากาศทัว่ ประเทศ
ผลของโครงการดังกล่าวท�ำให้สามารถออกหนังสือรับรอง
การท�ำประโยชน์ (น.ส.๓ก) ได้เป็นจ�ำนวนถึง ๗,๖๑๑,๙๙๕
แปลง เนื้อที่ ๔๘,๘๒๑,๘๔๖ ไร่ (ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๑๕)
การด�ำเนินงานยุคโฉนดที่ดิน
นั บ ตั้ ง แต่ ไ ด้ มี ก ารออกโฉนดที่ ดิ น ครั้ ง แรกใน
ประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๔ (โฉนดที่ดินฉบับแรก
คือโฉนดที่ดินเลขที่ ๑ หน้าที่ ๑ เลขที่ดิน ๑๑๗ ระวาง
๑๗ ต ๓ อ ต�ำบลบ้านแป้ง อ�ำเภอพระราชวัง แขวงเมือง
กรุงเก่า เมืองกรุงเก่า (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ออกเมือ่
วันที่ ๑ ตุลาคม รัตนโกสินทรศกหนึ่งร้อยยี่สิบ มีพระนาม
“สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ ” ทรงถือกรรมสิทธิ)์
และกรมที่ดินได้มีการพัฒนาวิธีการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
มาเป็นล�ำดับเพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในการถือครองที่ดินให้เป็นหลักประกันที่มั่นคงทั้งด้าน
ชีวิตความเป็นอยู่ หลักประกันทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งยังเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการที่ดิน
ของรัฐบาล จึงได้เกิดโครงการพัฒนากรมทีด่ นิ และเร่งรัด
การออกโฉนดทีด่ นิ ทัง้ ประเทศ ซึง่ ได้เริม่ ด�ำเนินการปีแรก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยกรมทีด่ นิ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ศูนย์ประสานงานระหว่างส่วนราชการภายนอกและ
ภายในกรมที่ดิน ธนาคารโลกและส�ำนักความช่วยเหลือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศออสเตรเลีย หรือ AIDAB
(Australian International Development Assistance
Bureau)
ผลการเดินส�ำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการ
พัฒนากรมทีด่ นิ และเร่งรัดการออกโฉนดทีด่ นิ ทัว่ ประเทศ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๔๗) ได้ผลการ
ด� ำ เนิ น การรวมทั้ ง สิ้ น ๙,๓๗๖,๐๙๐ แปลง เนื้ อ ที่

๕๒,๖๐๐,๒๗๗ ไร่ และกรมทีด่ นิ ยังได้มโี ครงการเกีย่ วกับ
การรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ ต่อเนือ่ งอีกหลายโครงการจนถึง
ปัจจุบัน

ปริมาณเอกสารสิทธิ์ที่ดินทั่วประเทศ
ตั้งแต่เริ่มออกโฉนดที่ดินครั้งแรก (พ.ศ. ๒๔๔๔)
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ที่มา  :  รายงานปริมาณเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๔๔๔

๓. การพัฒนาระบบงานบริการประชาชน
กรมที่ ดิ น ได้ น� ำ รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารใหม่
วิ ธี ก ารท� ำ งานใหม่ น� ำ เทคโนโลยี ใ หม่ ม าใช้ ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง าน พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างจิตส�ำนึกในการบริการ
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติหน้าที่
ตามจรรยาบรรณของกรมที่ดิน โดยการท�ำงานเชิงรุก
เพื่อน�ำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ และประสบผลส�ำเร็จ
ในการได้ รั บ รางวั ล คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารประชาชน
จากส�ำนักงาน ก.พ.ร. ประกอบด้วย
การน�ำระบบคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบมา
ช่วยในด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
		 การพัฒนาระบบงานด้านทะเบียนที่ดินเพื่อ
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและคาดหวังของ

ประชาชนทีต่ อ้ งการได้รบั การให้บริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ ว และถู ก ต้ อ ง กรมที่ ดิ น จึ ง ต้ อ งยกระบบงาน
ทะเบี ย นที่ ดิ น จากการใช้ ร ะบบเอกสารมาเป็ น ระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยเริม่ ด�ำเนินการน�ำระบบคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓
มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในส�ำนักงานที่ดิน
โดยเน้นระบบงานจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม งานเก็บ

ข้อมูลด้านทะเบียนที่ดินและระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อ
น�ำไปใช้ในระบบงานรังวัดและท�ำแผนที่ และต่อมาปี พ.ศ.
๒๕๔๘ กรมทีด่ นิ ได้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศทีด่ นิ เพือ่ การ
บริ ห ารจั ด การระบบที่ ดิ น หรื อ เรี ย กว่ า “โครงการ
ต้นแบบ” และบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ในส�ำนักงาน
ที่ดินเต็มรูปแบบหรือเรียกว่า “โครงการเต็มรูปแบบ”
ในภาพรวมถึง ๒ โครงการ มีลักษณะคล้ายกัน คือ เป็น
ระบบเครือข่ายในลักษณะศูนย์กลางและเชือ่ มโยงเครือข่าย
ไปยังส�ำนักงานที่ดินเป้าหมาย โดยที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลางจัดเก็บฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินและรูปแปลงที่ดิน
โดยมีระบบโปรแกรมที่ใช้เป็นการเรียกใช้ข้อมูล ระบบ
โปรแกรมที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เช่น
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การรั บ ค� ำ ขอ การพิ ม พ์ สั ญ ญา การตรวจสอบอายั ด
การค้นหาสารบบที่ดิน ค�ำนวณการช�ำระค่าธรรมเนียม
และระบบโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการและระบบ
สารสนเทศที่ดิน ปัจจุบันโครงการต้นแบบด�ำเนินการใน
ส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัดเชียงใหม่และสาขาพร้าว โครงการ
เต็มรูปแบบด�ำเนินการ ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา
จ�ำนวน ๕๒ ส�ำนักงาน ในปัจจุบันส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
สาขา ส่วนแยกทุกส�ำนักงาน จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมทัง้ โครงการเต็มรูปแบบ
และระบบอื่นๆ เพื่อให้บริการประชาชนให้สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น
การรับค�ำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ต่างส�ำนักงาน
โดยผู้ขอรับบริการทั้งสองฝ่ายต้องการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างส�ำนักงานในทุกประเภท
ยกเว้นประเภทที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมีการรังวัด
เพื่อให้ผู้รับบริการที่ไม่สามารถไปใช้บริการในส�ำนักงาน
ที่ ดิ น ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของที่ ดิ น ที่ ต ้ อ งการจะท� ำ นิ ติ ก รรม
สามารถไปใช้ยนื่ ค�ำขอพร้อมกัน ณ ส�ำนักงานทีด่ นิ แห่งใด
แห่งหนึ่งที่ผู้ขอรับบริการทั้งสองฝ่ายสะดวกที่จะไป เมื่อ
ส�ำนักงานที่ดินรับค�ำขอตรวจสอบเอกสารและรับช�ำระเงิน
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะส่ ง เรื่ อ งให้ ส� ำ นั ก งานที่ ดิ น ซึ่ ง
ทีด่ นิ ตัง้ อยู่ เมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ จู้ ดทะเบียนตรวจสอบ
ค�ำขอและเอกสารต่างๆ แล้ว ไม่มเี หตุขดั ข้องก็จะด�ำเนินการ
จดทะเบียนฯ เสร็จแล้วส่งเอกสารหลักฐานพร้อมทั้ง
เอกสารสิทธิ์คืนให้กับส�ำนักงานที่ดินที่รับค�ำขอเพื่อแจก
ให้กับผู้ขอต่อไป เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ประหยัด
ค่าใช้จ่าย เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ขอ
การรับค�ำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ล่วงหน้า
โดยผู้ขอทั้งสองฝ่าย ที่มีความประสงค์จะจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยมีก�ำหนดเวลาว่าจะต้อง

•

•
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ให้แล้วเสร็จภายในเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือผู้ขอที่ไม่มีเวลา
ว่างในการไปติดต่อกับส�ำนักงานที่ดิน สามารถที่จะส่ง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะไปด�ำเนินการซื้อ ขาย
ให้จ�ำนองฯ ไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ว่าครบถ้วนหรือไม่ เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วนัดหมายให้
มาด� ำ เนิ น การจดทะเบี ย นในวั น ที่ ผู ้ ข อพร้ อ ม เป็ น
ประโยชน์ส�ำหรับผู้ขอที่ไม่มีเวลา ท�ำให้สะดวก รวดเร็ว
เป็นที่พึงพอใจของประชาชน
การรั บ ค� ำ ขอทราบราคาประเมิ น ต่ า ง
ส�ำนักงาน
โดยผู ้ ข อทราบราคาประเมิ น สามารถขอ
หนั ง สื อ รั บ รองราคาประเมิ น ได้ ทุ ก ส� ำ นั ก งานที่ ดิ น
ทั่วประเทศโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการไป
ณ ส�ำนักงานที่ดินที่ดินนั้นตั้งอยู่ เป็นการบ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุข ให้แก่ผู้ขอรับบริการโดยตรง
การรับช�ำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมด้วยบัตรธุรกิจกสิกรไทย และธนาคาร
กรุงไทย (K – Corparat Card)
เป็นการเปิดใช้บริการการช�ำระเงินเพิ่มเติม
ให้ กั บ กรมที่ ดิ น อี ก ทางหนึ่ ง เมื่ อ ผู ้ ข อมาจดทะเบี ย น
สิทธิและนิติกรรมในรูปแบบการใช้บัตรธุรกิจ (Debit
Card) ของธนาคารกสิกรไทย ผ่าน ๓ ช่องทาง คือ
ระบบ Internet/ATM ในรู ป แบบควรใช้ บั ต รธุ ร กิ จ
(Debit Card) ของธนาคารกสิ ก รไทย เพื่ อ ให้ ผู ้ ใช้
บริ ก ารไม่ ต ้ อ งพกเงิ น สดในการท� ำ ธุ ร กรรมอี ก ต่ อ ไป
ไม่เสี่ยงต่อการสูญหาย ถูกโจรกรรม ประหยัดเวลาในการ
เดินทางไปท�ำธุรกรรมต่างๆ ทีธ่ นาคาร ไม่วา่ จะเป็นการ
ออกแคชเชียร์เช็ค ถอนเงิ น หรื อ โอน เพื่ อ ไปช� ำ ระ
ค่ า ธรรมเนี ย มให้ กั บ กรมที่ ดิ น และมี ค วามปลอดภั ย
ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น และกรมที่ ดิ น ไม่ ต ้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารกสิกรไทย จึงถือเป็นนวัตกรรม
ใหม่เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน

•

•

เพื่ อ เป็ น การขยายผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การให้บริการประชาชนที่ได้รับรางวัลจากส�ำนักงาน
ก.พ.ร. กรมที่ดิน ได้เปิดให้บริการผ่านทางธนาคาร
กรุงไทยอีก ๒ ช่องทาง คือ ระบบ Internet/ATM
ของธนาคารกรุงไทย รวมเป็น ๕ ช่องทางในพื้นที่ ๕๒
แห่ง ๑๓ จังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานครและสาขา
ปริมณฑล และอนุมัติให้ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา
๑๕ แห่ ง ในพื้ น ที่ ๘ จั ง หวั ด ให้ บ ริ ก ารรั บ ช� ำ ระ
ค่าธรรมเนียมธนาคารกสิกรไทยในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๕ ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา และสาขาบางปะกง
สาขาพนมสารคาม จั ง หวั ด ชลบุ รี แ ละสาขาสั ต หี บ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์และสาขาปราณบุรี จังหวัดสงขลา
และสาขาหาดใหญ่ ส่วนแยกคอหงส์ ส่วนแยกควนลัง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระยองและสาขาบ้านฉาง
สาขาปลวกแดง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดมหาสารคาม
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
กรมที่ดินได้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๗๑ วรรคสอง “ในกรณีที่
ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดหรือส�ำนักงานที่ดินสาขาได้น�ำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดิน
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่ส�ำนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือส�ำนักงานที่ดินสาขาอื่นได้ด้วย เว้นแต่การ
จดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมีการรังวัด
ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ อ ธิ บ ดี
ประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษา”
เพือ่ รองรับการให้บริการประชาชนทัง้ ในด้าน
การจดทะเบี ย นสิท ธิและนิติก รรม เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกโดยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ใน

•

การบริการ เช่น การให้บริการ จดทะเบียนสิทธิและ
นิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น ข้ า มพื้ น ที่ ห รื อ ข้ า มส� ำ นั ก งาน
(Online) ในอนาคต ซึง่ ขณะนีส้ ำ� นักงานทีด่ นิ อยูร่ ะหว่าง
การด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ ดิ น
หากโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม (Online) ได้ทุกส�ำนักงาน
นวัตกรรมการให้บริการ : รางวัลคุณภาพ
การให้บริการประชาชน
ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้ ก� ำ หนดแนวทางในการปรั บ ปรุ ง งานของรั ฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ส่วนบริหารราชการเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การอ�ำนวยความสะดวก
ในการบริการ และปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
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ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้สนับสนุนให้ทุกส่วน
ราชการด�ำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีการติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงาน โดยคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน (อ.ก.พ.ร.) เพื่อมอบ “รางวัลคุณภาพการให้
บริการประชาชน” แก่ส่วนราชการที่สามารถพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด
ผลการด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง การบริ ก าร
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่ท�ำให้กรมที่ดินได้รับรางวัล
ประเภท “คุณภาพการให้บริการประชาชน” มาทุกปี
นับตั้งแต่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีรางวัลคุณภาพการให้
บริการประชาชน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๕๔
ดังนี้
		 พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ รั บ รางวั ล ประเภทราย
กระบวนงาน “ระดับดีเด่น” ได้แก่ กระบวนงานจ�ำนอง
เป็ น ประกั น ของส� ำ นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
ระยอง
		 พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ รั บ รางวั ล ประเภทราย
กระบวนงาน “ระดับดีเด่น” ได้แก่ กระบวนงานไถ่ถอน
จากจ�ำนอง ของส�ำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
		 พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รบั รางวัลประเภทภาพรวม
กระบวนงาน “ระดับชมเชย” ได้แก่ กระบวนงานไถ่ถอน
จากจ�ำนอง ของส�ำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
		 พ.ศ. ๒๕๔๙ - ได้ รั บ รางวั ล ประเภทราย
กระบวนงาน “ระดับดีเด่น” ได้แก่ กระบวนงานขาย
ของส�ำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
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- ได้ รั บ รางวั ล ประเภทราย
กระบวนงาน “ระดับชมเชย” ได้แก่ กระบวนงานขาย ของ
ส�ำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
- ได้รบั รางวัลประเภทภาพรวม
กระบวนงาน “ระดับดีเด่น” ได้แก่ กระบวนงานจ�ำนอง
เป็นประกัน ของส�ำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
		 พ.ศ. ๒๕๕๐ - ได้ รั บ รางวั ล ประเภทราย
กระบวนงาน “ระดับชมเชย” ได้แก่ กระบวนงานประเมิน
ราคาที่ดิน ของส�ำนักงานที่ดินจังหวัดล�ำพูน
- ได้รบั รางวัลประเภทภาพรวม
กระบวนงาน “ระดับชมเชย” ได้แก่ กระบวนงานขาย
ของส�ำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
		 พ.ศ. ๒๕๕๑ - ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ป ร ะ เ ภ ท
นวัตกรรมการให้บริการ “ระดับชมเชย” ได้แก่ การให้
ข้อมูลราคาประเมินทีด่ นิ รายแปลงด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของส�ำนักงานที่ดินจังหวัดล�ำปาง
- ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ป ร ะ เ ภ ท
กระบวนงานที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงหลายส่ ว นราชการ
“ระดับดีเด่น” ได้แก่ การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวม
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
- ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ป ร ะ เ ภ ท
กระบวนงานที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงหลายส่ ว นราชการ
“ระดับชมเชย” ได้แก่ การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
เฉพาะราย
		 พ.ศ. ๒๕๕๒ - ได้ รั บ รางวั ล ประเภทราย
กระบวนงาน “ระดับดีเด่น” ได้แก่ ค�ำขอราคาประเมิน
(รายแปลง) ของส� ำ นั ก งานที่ ดิ น กรุ ง เทพมหานคร
สาขาประเวศ
- ได้ รั บ รางวั ล ประเภทราย
กระบวนงาน “ระดับดีเด่น” ได้แก่ จ�ำนองเป็นประกัน
ของส�ำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน

- ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ป ร ะ เ ภ ท
นวัตกรรมการให้บริการ “ระดับดีเด่น” ได้แก่ การตรวจ
สอบหลักทรัพย์ ของส�ำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
- ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ป ร ะ เ ภ ท
กระบวนงานที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงหลายส่ ว นราชการ
“ระดับดีเด่น” ได้แก่ การขอถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ใน
ราชการของส�ำนักจัดการที่ดินของรัฐ
		 พ.ศ. ๒๕๕๓ - ได้ รั บ รางวั ล ประเภทราย
กระบวนงาน “ระดับดีเด่น” ได้แก่ การจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรมประเภทมรดกใบแทน และงานโรงเรือน ของ
ส�ำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
- ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ป ร ะ เ ภ ท
กระบวนงานที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงหลายส่ ว นราชการ
“ระดับดีเด่น” ได้แก่ การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ
ของรัฐ มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ป ร ะ เ ภ ท
นวัตกรรมการให้บริการ “ระดับดีเด่น” ได้แก่
๑) ก า ร ช� ำ ร ะ เ งิ น ค ่ า
ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้วยบัตรธุรกิจ
กสิกรไทย (K-Corporate Payment Card) และ
๒) การส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการเดิน
ส�ำรวจ ของศูนย์อ�ำนวยการเดินส�ำรวจออกโฉนดที่ดิน
จังหวัดนครพนม - มุกดาหาร
		 รายงานการศึกษาวิจยั ของธนาคารโลกเกีย่ วกับ
การจัดอันดับความยาก – ง่าย ในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีตัวชี้วัด ๑๐ ด้าน
ปรากฏว่ า ในปี ๒๕๕๓ เฉพาะด้ า นการจดทะเบี ย น
ทรัพย์สนิ ซึง่ กรมทีด่ นิ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ได้รบั การ
จัดอันดับที่ ๖ จาก ๑๘๓ ประเทศ ส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้รบั การจัดอันดับที่ ๑๙ จาก ๑๘๓ ประเทศ โดยประเมิน
จากขัน้ ตอนการท�ำงาน ระยะเวลาทีใ่ ช้ และค่าใช้จ่าย

ส�ำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ส�ำนักในส่วนกลาง
ของกรมทีด่ นิ ได้รบั รางวัลคุณภาพการให้บริการ ประเภท
นวัตกรรมการให้บริการ ๒ รางวัล คือ
(๑) รางวัลดีเด่น : กระบวนงานการให้บริการ
ประชาชนค้ น หาต� ำ แหน่ ง รู ป แปลงที่ ดิ น ด้ ว ยระบบ
ภูมสิ ารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เสนอโดยส�ำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นกระบวนงานทีบ่ ริการให้แก่ผมู้ คี วาม
ประสงค์จะค้นหาต�ำแหน่งทีต่ งั้ แปลงทีด่ นิ ของตน ว่าทีด่ นิ
ตั้งอยู่บริเวณใด จะเดินทางไปยังที่ดินแปลงดังกล่าว
ได้อย่างไร สภาพแวดล้อมของแปลงที่ดินเป็นอย่างไร
การค้ นหาแปลงที่ ดิ นได้ ด้ วยตนเองผ่ า นอิ นเตอร์ เน็ ต
ร่วมกับ Google Map ที่ “dolwms.dol.go.th” โดย
ไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เป็นการบริการตลอด ๒๔
ชั่วโมง ในพื้นที่ ๒๓ จังหวัด ๔๖ ส�ำนักงานที่ดิน มีแปลง
ที่ดินจ�ำนวน ๖ ล้านแปลง
(๒) รางวัลชมเชย : กระบวนงานการน�ำ
ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม KPI มาประเมิน ผลงาน
และสมรรถนะเจ้าหน้าที่เดินส�ำรวจออกโฉนดที่ดิน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน เสนอโดย
ส�ำนักมาตรฐานการออกหนังสือส�ำคัญ
เป็นกระบวนงานที่สร้างตัวชี้วัดที่เป็น
มาตรฐานและเป็นรูปธรรม ส�ำหรับเจ้าหน้าที่เดินส�ำรวจ
ออกโฉนดที่ดิน ประกอบด้วย ๑๕ ตัวชีว้ ดั ซึง่ เป็นผลมา
จากการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีท่ กุ ส่วนในการปฏิบตั งิ าน
แต่ ล ะขั้ น ตอนแล้ ว น� ำ ข้ อ มู ล มาบั น ทึ ก ลงในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม SUR๓๒ มีการก�ำหนด
คะแนนและเกณฑ์การวัดเพื่อการประเมินผล การนับ
เวลาแห่งผลส�ำเร็จของแต่ละช่วงงาน รวมถึงปริมาณงาน
ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละครัง้ มาเป็นสถิติ ท�ำการส่งข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานผ่านทาง Internet แล้วประมวลผลโดยใช้
โปรแกรม KPI ในทุกสิ้นเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง จะได้สถิติ
ผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะแสดงในรูปของตาราง
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เปรียบเทียบ ท�ำให้เห็นสมรรถนะของแต่ละศูนย์/บุคคล
อย่างละเอียด สามารถอธิบายในเชิงสถิติได้ นอกจากนี้
โปรแกรม KPI และโปรแกรม SUR๓๒ ท�ำให้เจ้าของทีด่ นิ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างละเอียด ในระดับชื่อ
อายุ ที่อยู่ บัตรประจ�ำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน โฉนด
ทีด่ นิ หลักฐานเดิม การท�ำประโยชน์ฯ รวมถึงการวางแผน
ก�ำหนดวันแจกโฉนดที่ดินได้ล่วงหน้า
นอกจากนี้ ส�ำนักงานทีด่ นิ ในส่วนภูมภิ าคยัง
ได้รับรางวัล ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ๒ รางวัล
คือ
		
(๑) รางวัลดีเด่น : กระบวนงานยกระดับ
การท�ำงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ เสนอโดยส�ำนักงาน
ที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
เป็นการพัฒนาโปรแกรม Land Office
Forms เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท�ำงาน
ของส�ำนักงานทีด่ นิ เช่น การจัดพิมพ์ดา้ นต่างๆ แบบพิมพ์
เดิม ๑๒๐ แบบ พัฒนาเพิ่มเป็น ๑,๙๕๐ แบบ ครอบคลุม
งานนิติกรรมทุกประเภท และสามารถคิดค่าธรรมเนียม
ภาษีและอากรได้ภายใน ๑ นาที นอกจากนี้ยังได้สร้าง
โปรแกรมขึ้นมาใช้งานอีกจ�ำนวน ๗ โปรแกรม ได้แก่
๑. โปรแกรมกันเขตเพื่อคิดค่าธรรมเนียมและภาษีอากร
๒. โปรแกรมตัวอย่างหนังสือมอบอ�ำนาจ ๓. โปรแกรม
งบใบสัง่ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร ๔. โปรแกรมรายงาน
งบเดือน (บทด. ๗๒, ๗๓) ๕. โปรแกรมควบคุมงาน
ระหว่างด�ำเนินการของส�ำนักงานที่ดิน ๖. โปรแกรม
จัดท�ำบัญชีของหน่วยงานย่อย และ ๗. โปรแกรมการท�ำ
บัญชีเงินมัดจ�ำ (บทด. ๕๙)
		
(๒) รางวัลชมเชย : กระบวนงานการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชื่อมฐาน
ข้ อ มู ล บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) เสนอโดยส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัดสิงห์บรุ ี
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ส� ำ นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ไ ด้ เ ห็ น
ความส�ำคัญของบัตรประจ�ำตัวประชาชน (Smart Card)
ที่บรรจุข้อมูลส่วนบุคคลไว้ และมีความคิดที่จะน�ำข้อมูล
ในบัตรประจ�ำตัวประชาชนมาพัฒนาคุณภาพการให้
บริการประชาชน โดยการดึงข้อมูลในบัตรฯ มาพิมพ์ลง
ในแบบค�ำขออัตโนมัติ จึงได้ติดต่อกับสถาบันวิจัยและ
ให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาความ
เป็นไปได้ และพัฒนาระบบต้นแบบการประยุกต์ใช้บัตร
ประจ�ำตัวประชาชนมาติดตั้งในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ส� ำ นั ก งานที่ ดิ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารประชาชนในด้ า นการ
จดทะเบียน และด้านการเงิน ได้แก่ ค�ำขอตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ค�ำขอถ่ายเอกสาร ค�ำขอแก้ชื่อตัว - ชื่อสกุล
ค�ำขอแบบรับเงินมัดจ�ำรังวัดทีเ่ หลือคืน วิธกี ารปฏิบตั ิ คือ
เจ้าหน้าทีส่ อบสวนสิทธิ น�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) เสียบเข้ากับอุปกรณ์อ่าน
บัตร (Card reader) ข้อมูลบุคคลผู้ยื่น ค�ำขอจะปรากฏ
ในจอคอมพิวเตอร์ภายใน ๑ นาที คอมพิวเตอร์จะบันทึก
ข้อมูลลงในโปรแกรม แล้วเลือกแบบค�ำขอ หากมีข้อมูล
ที่ต้องเพิ่มเติมก็ให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลแล้วสั่งพิมพ์
ค�ำร้อง (ค�ำขอ) เพื่อให้ผู้ขอลงลายมือชื่อในแบบค�ำร้อง
(ค�ำขอ) อันเป็นการบริการที่สะดวกรวดเร็ว
จะเห็นได้ว่า การขับเคลื่อนภารกิจของ
กรมทีด่ นิ นัน้ ร้อยปีทผี่ า่ นมา กรมทีด่ นิ ได้พฒ
ั นาระบบงาน
ระบบสารสนเทศที่ดิน รวมทั้งการน�ำนวัตกรรมใหม่ๆ
มาใช้ในการบริหารจัดการในการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข
แก่ประชาชน ท่ามกลางบริบทของการเปลีย่ นแปลงอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์กรมที่ดิน “เป็นศูนย์
ข้อมูลทีด่ นิ และแผนทีแ่ ห่งชาติ สูก่ ารบริการทีเ่ ป็นเลิศ”
ให้จงได้

๑ ทศวรรษ ปภ. จากอดีตถึงปัจจุบัน....
สู่การจัดการภัยพิบัติเชิงรุก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทย
ในอดีตประเทศไทยจัดอยูใ่ นกลุม่ ประเทศทีไ่ ม่ตอ้ งเผชิญภัยพิบตั ริ นุ แรงเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าค
เดียวกัน โดยส่วนใหญ่มักเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในลักษณะที่เป็นภัยตามฤดูกาล มีขอบเขตจ�ำกัด ไม่รุนแรง อยู่ใน
ภาวะทีช่ มุ ชนสามารถควบคุมและจัดการเองได้ แต่ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาวะ อากาศโลกในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมา ส่งผลให้สถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดจากการ
กระท�ำของมนุษย์มีขนาดใหญ่ มีแนวโน้มทวีความรุนแรง และมีความถี่ ในการเกิดบ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีรูปแบบที่หลากหลาย
สลับซับซ้อนมากขึ้นจนยากต่อการคาดการณ์สถานการณ์ ภัยพิบัติ ส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างมหาศาล อีกทั้งห้วงระยะเวลาในการเกิดภัยพิบัติยังไม่เป็นไปตามฤดูกาล ส่งผลให้การบริหารจัดการ
ภัยพิบัติรูปแบบเดิมไม่สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรง ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยส�ำคัญทีเ่ ป็นตัวเร่งให้สถานการณ์ภยั พิบตั ขิ องประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงเพิม่ มากขึน้ ได้แก่ การพัฒนา
ประเทศอย่างรวดเร็ว แต่ขาดการวางแผนงานที่เป็นระบบและขาดความเชื่อมโยงในทุกมิติ มุ่งพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเพียงด้านเดียว โดยมิได้วางแผนรองรับผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการพัฒนาประเทศ ประกอบกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย การตัดไม้ท�ำลายป่า ส่งผลให้ระบบนิเวศวิทยาขาดความสมดุล การใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม การขยายตัวของสังคมเมือง การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง ตลอดจน
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ปรากฎการณ์เอลนิโญ ลานิญา ท�ำให้อณ
ุ หภูมผิ วิ โลกเพิม่ สูงขึน้ เฉลีย่ ๒ – ๔ องศาเซลเซียส
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอย่างผิดปกติ ท�ำให้ยาก
ต่อการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภยั โดยเฉพาะภัยพิบตั ทิ มี่ สี าเหตุจากน�ำ้ และลมเกิดบ่อยครัง้ และรุนแรงมากขึน้
ทั้งอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และภัยแล้ง โดยฤดูฝนมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น ท�ำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
และอุทกภัยที่รุนแรง พื้นที่ที่ไม่เคยประสบภัยน�้ำท่วมก็กลับได้รับผลกระทบ ขณะที่พื้นที่ที่เกิดน�้ำท่วมซ�้ำซากก็ได้รับ
ผลกระทบอย่างหนักและมีระยะเวลาในการเกิดภัยที่ยาวนานมากขึ้น ส่วนฤดูร้อน เกิดสถานการณ์ภัยแล้งที่ขยาย
วงกว้างและครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่วประเทศ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล
จนมิอาจประเมินค่าได้
กล่ าวได้ว่า ภัยพิบัติท างธรรมชาติ แ ละภั ย พิ บัติที่ เ กิ ดจากการกระท� ำ ของมนุ ษ ย์ ถื อ เป็ นภั ย คุ กคาม
รูปแบบใหม่ที่ประเทศไทยต้องเผชิญโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ การบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ จึงนับเป็น
กลไกส�ำคัญในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ความรุนแรง และความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติ
วิวัฒนาการการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย
ในอดี ต ที่ ผ ่ า นมาการบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย ของประเทศไม่ มี ห น่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง ภารกิจดังกล่าวกระจายอยูใ่ นความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน อาทิ
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ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย แห่ ง ชาติ
กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย กองสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย กรมประชาสงเคราะห์  
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม การด�ำเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศในระยะแรก
มุง่ เน้น “บรรเทาและปฏิบตั กิ าร” และ “การฟืน้ ฟูภายหลัง
เกิดภัย” เป็นหลัก ซึ่งเป็นขั้นตอนการด�ำเนินงานใน
ขณะเกิดภัยและภายหลังภัยสิ้นสุด มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
แก่ผู้ประสบภัย โดยมิได้ให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนด
มาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบ
จากภัยพิบัติอย่างยั่งยืนในระยะยาว
จากการปฏิ รู ป ระบบราชการตามพระราช
บัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
จัดตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง
มหาดไทย มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการด� ำ เนิ น การป้ อ งกั น
บรรเทา ฟืน้ ฟูสาธารณภัยและอุบตั ภิ ยั โดยด�ำเนินงานใน
รูปแบบการบูรณาการและประสานการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งการวางนโยบาย
การก�ำหนดมาตรการ การพัฒนาระบบเตือนภัย และ
บรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
การสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการอ�ำนวยการ
และประสานการปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
คือ การท�ำให้ประชาชนชาวไทย มีความปลอดภัย ในชีวติ
และทรัพย์สนิ และมีแนวทางการป้องกันและบรรเทาทีม่ ี
มาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
ท่ามกลางบริบทความเปลีย่ นแปลงทางสังคม
ปัจจุบัน ท�ำให้แนวโน้มภัยพิบัติของประเทศไทย มีความ
รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย โดย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ปรับเปลีย่ นแนวคิด
ในการบริหารจัดการภัยพิบตั ยิ คุ ใหม่วา่ “สาธารณภัยเป็น
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เรื่องที่สามารถเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันและลด
ความเสียหายได้” พร้อมปรับยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการภัยพิบตั ขิ องประเทศ โดยให้ความส�ำคัญกับ “การ
ลดผลกระทบและเตรียมความพร้อม” ในช่วงก่อนเกิดภัย
พิบัติ ควบคู่กับการจัดการภาวะฉุกเฉินในขณะเกิดภัย
รวมถึงการฟื้นฟูบูรณะภายหลังภัยพิบัติสิ้นสุด
อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการสาธารณภัยของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระยะแรก ยังไม่มี
กฎหมายรองรับที่ครอบคลุมในทุกประเด็น ขาดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ ไม่มีผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน การ
อ�ำนวยการและการสั่งการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ส่งผลให้การประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย ไม่ มี ประสิ ท ธิ ภาพเท่ าที่ ค วร
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย จึงได้ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย และตราพระราชบั ญ ญั ติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีผล
บังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
ส� ำ หรั บ ใช้ เ ป็ น กฎหมายหลั ก ในการบริ ห ารจั ด การ
สาธารณภัยของประเทศที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต้องยึดเป็นแนวทางส�ำคัญในการด�ำเนินงาน โดยพระราช
บัญญัติดังกล่าว ได้ก�ำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประเทศ มีหน้าที่ในการจัดท�ำแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมถึงมีการระบุบทบาท
หน้าทีข่ องหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ ใน
ระดับนโยบาย ระดับอ�ำนวยการ และระดับปฏิบัติการ
ส่งผลให้หน่วยงาน ทุกระดับมีบทบาทภารกิจในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มหี น้าทีด่ ำ� เนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพืน้ ที่ ทัง้ ยังได้กำ� หนดให้
มีผบู้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับอย่างชัดเจนตัง้ แต่
ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ ก่อให้เกิดเอกภาพในการ

บริหารจัดการสาธารณภัย ผูป้ ระสบภัยได้รบั ความช่วยเหลือ
อย่ า งรวดเร็ ว ทั่ ว ถึ ง และเป็ น ธรรม บรรลุ เ ป้ า หมาย
ในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัย

และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ และเป็นกรอบให้
หน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว นตั้ ง แต่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น ถึ ง ระดั บ
ประเทศใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีขอบเขต
นวัตกรรมการบริหารจัดการสาธารณภัย
การปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมสาธารณภัย ๑๘ ประเภทภัย
นอกเหนื อ จากแนวทางการบริ ห ารจั ด การ ประกอบด้วย ภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระท�ำ
สาธารณภัยภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา ของมนุษย์ ๑๔ ประเภทภัย ประกอบด้วย อุทกภัยและ
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักด้านการ ดินโคลนถล่ม พายุหมุนเขตร้อน ภัยแล้ง ภัยหนาว ไฟป่า
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของประเทศแล้ ว และหมอกควัน แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม คลื่นสึนามิ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ อ งกั น และบรรเทา โรคระบาดในมนุษย์ โรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด
สาธารณภัย ได้น�ำแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติ โรคระบาดสัตว์และสัตว์นำ 
�้ ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงรุก (Proactive Approach) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการ อัคคีภยั สารเคมีและวัตถุอนั ตราย อุบตั เิ หตุทางถนน และ
บริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ เพื่อพัฒนากลไก ภัยด้านความมั่นคง ๔ ประเภทภัย ประกอบด้วย ภัยจาก
และศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การก่อวินาศกรรม ภัยจากทุ่นระเบิดกับระเบิด ภัยทาง
โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นการปฏิบตั กิ ารทีค่ รอบคลุมวงจร อากาศ และภัยจากการชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจล
การบริหารจัดการภัยพิบตั ิ มุง่ เน้นการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ มีการก�ำหนดโครงสร้างองค์กร หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ลดผลกระทบและเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
ควบคูก่ บั การจัดการภาวะฉุกเฉินในระหว่างเกิดภัย รวมถึง รวมถึงก�ำหนดผูบ้ ญั ชาการเหตุการณ์ตามระดับความรุนแรง
การฟื้นฟูบูรณะภายหลังเกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้ กลไกการ ของสาธารณภัยใน ๔ ระดับ ส่งผลให้การบริหารจัดการ
บริหารจัดการภัยพิบัติภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ สาธารณภัยของประเทศไทยมีเอกภาพและเป็นไปใน
ภัยพิบัติเชิงรุก (Proactive Approach) ประกอบด้วย
ทิศทางเดียวกัน ท�ำให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
8 การจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทา อย่ า งรวดเร็ ว และเป็ น การยกระดั บ มาตรฐานความ
สาธารณภั ย แห่ ง ชาติ แผนแม่ บ ทการป้ อ งกั น และ ปลอดภัยของประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล
บรรเทาสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่
นอกจากการขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานตาม
กลไกส�ำคัญหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้การบริหาร แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.
จัดการสาธารณภัยของประเทศไทย ภายใต้พระราช ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ แล้ว กระทรวงมหาดไทย โดยกรม
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังได้ให้ความส�ำคัญกับ
บรรลุ เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาประเทศไทยให้ มี ค วาม การจัดท�ำแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ประเภทต่างๆ อาทิ แผนแม่บทการป้องกันและให้ความ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ดังนั้น ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ อ งกั น และบรรเทา (ระยะ ๕ ปี) แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่น
สาธารณภัย จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�ำ  สึนามิ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ แผนปฏิบัติการลดความเสี่ยง
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. จากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ส�ำหรับใช้เป็นแผนหลักในการป้องกัน ๒๕๖๒ และแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภยั
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แห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการเตรี ย มการป้ อ งกั น การจั ด การใน
ภาวะฉุกเฉิน และจัดการภายหลังภัยพิบัติสิ้นสุด
นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ เร่ ง จั ด ท� ำ แผนเผชิ ญ เหตุ เ ฉพาะพื้ น ที่ ใ นทุ ก ระดั บ
ซึง่ แผนฯ ดังกล่าวมุง่ เน้นการบริหารจัดการภัยพิบตั ทิ เี่ ป็น
ระบบและเชื่อมโยงในทุกกระบวนการ โดยบูรณาการ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียม
ความพร้ อ มและประสานการในพื้ น ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
รวมถึงได้มกี ารระบุขนั้ ตอนการด�ำเนินงานและหน่วยงาน
รับผิดชอบทีช่ ดั เจน ครอบคลุมการด�ำเนินงานในทุกขัน้ ตอน
ของวงจรภัยพิบัติ ทั้งแผนการเตรียมความพร้อมก่อน
เกิดเหตุ แผนเผชิญเหตุในขณะเกิดภัย และแผนปฏิบตั กิ าร
ภายหลั ง ภั ย สิ้ น สุ ด โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ และเน้ น หนั ก
การด�ำเนินงานใน ๔ มิติหลัก ได้แก่ การแจ้งเตือนภัย
การอพยพผู้ประสบภัย การเผชิญเหตุ และการบริหาร
จัดการศูนย์พักพิง นอกจากนี้ ยังได้น�ำระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (ICS) มาใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการบริหาร
จัดการสาธารณภัย ซึง่ เมือ่ เกิดสถานการณ์ภยั พิบตั ขิ นึ้ จริง
ในพืน้ ที่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก็สามารถน�ำมาใช้เป็นแผน
เผชิญเหตุสาธารณภัยอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาเป็น
แนวทางปฏิ บั ติ ก ารในภาวะฉุ ก เฉิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ส่งผลให้ผปู้ ระสบภัยได้รบั การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงที
8 การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster
Risk Management : CBDRM)
จากการศึกษา พบว่า การจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน เป็นแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ได้ผลดีที่สุด เนื่องจาก
คนในชุมชนรู้สภาพความเสี่ยงภัยและศักยภาพในการ
รับมือภัยพิบัติของชุมชนเป็นอย่างดี ส่งผลให้การเตรียม
การรับมือ การก�ำหนดแนวทางป้องกันภัยพิบตั ขิ องชุมชน
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย
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ของพื้นที่ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จึงได้น�ำแนวคิดกล่าวมาใช้เป็น
แนวทางส� ำ คั ญ ในการเตรี ย มความพร้ อ มและลดผล
กระทบจากภัยพิบัติในระดับชุมชน โดยให้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลางและเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อน การ
ด� ำ เนิ นการลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บัติในระดั บ ชุ ม ชน
ด้วยการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงสภาพ
ความเสีย่ งภัยพิบตั ใิ นพืน้ ที่ และเข้ามามีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอน
ของการจั ด การภั ย พิ บั ติ ตั้ ง แต่ ก ารคิ ด การวางแผน
การเตรียมการป้องกัน การรับมือภัยพิบัติ การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟืน้ ฟูบรู ณะ โดยใช้ทรัพยากรทีม่ ี
อยู่ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการ
ด�ำเนินการลดความเสี่ยง และลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส�ำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพ
และขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ ให้ชุมชน
สามารถรับมือภัยพิบตั ไิ ด้ดว้ ยตนเองในเบือ้ งต้น ก่อนทีจ่ ะ
ได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ซึง่ จะท�ำให้
ชุมชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยมีความพร้อมในการจัดการภัยพิบตั ิ
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

8 การเสริมสร้างความรู้และจิตส�ำนึกด้าน
ความปลอดภัย
การเสริมสร้างความรู้และจิตส�ำนึกด้านความ
ปลอดภัย ถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการเตรียมการป้องกัน
และลดผลกระทบในช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ กระทรวง
มหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้
ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเตรียม
พร้ อ มรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ แ ก่ ป ระชาชนผ่ า นกระบวนการ
ด�ำเนินงานในรูปแบบต่างๆ อาทิ
- กระบวนการฝึ ก อบรมให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
แนวทางการปฏิบตั งิ านด้านการจัดการภัยพิบตั ิ เพือ่ เสริม
สร้างศักยภาพให้บคุ ลากรทัง้ ภายในหน่วยงาน หน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีขดี ความ
สามารถในการบริหารจัดการสาธารณภัย และร่วมเป็น
ก�ำลังส�ำคัญของหน่วยงานในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศ
- กระบวนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมุ่ง
เสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกัน การปฏิบตั ติ นอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยจากภัยพิบัติผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ หนั ง สื อ พิ ม พ์
สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ และการจัดกิจกรรมรณรงค์
นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ยังให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้าง
จิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นความปลอดภัยในกลุ่มเยาวชน โดยได้
ร่วมลงนามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และ
ก�ำหนดให้เป็นนโยบายเน้นหนักของหน่วยงาน ด้วยการ
ด�ำเนินกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนผ่านโครงการต่างๆ เช่น
โครงการค่ า ยเยาวชนอาสาป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย โครงการคาราวานเรียนรูส้ ภู้ ยั พิบตั ิ โครงการ
ลู ก เสื อ บรรเทาสาธารณภั ย เป็ น ต้ น ในรู ป แบบการ
บรรยาย การจัดนิทรรศการ การฝึกปฏิบตั ิ การสาธิตการ
ป้องกันสาธารณภัย การจัดเวทีอภิปราย การแบ่งกลุ่ม
ระดมความคิ ด เพื่ อ ให้ เ ยาวชนมี จิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นความ
ปลอดภัย และร่วมเป็นเครือข่ายของหน่วยงานในการน�ำ

ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปถ่ายทอดขยายผลให้เกิดความปลอดภัย
สู่เพื่อนร่วมโรงเรียน คนในครอบครัว และคนในชุมชน
8 การเสริมสร้างเครือข่ายด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย ได้น�ำแนวคิดระบบงาน อาสาสมัคร
และเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมา
เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน
เพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่มีศักยภาพในการรับมือ
และเผชิญเหตุสาธารณภัยในเบือ้ งต้น โดยเร่งจัดฝึกอบรม
เพิม่ จ�ำนวนอาสาสมัครทีร่ ว่ มเป็นเครือข่ายการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงาน รวมถึงการจัดกิจกรรม เพิ่มศักยภาพให้
อาสาสมัคร (เดิม) ของหน่วยงานมีขีดความสามารถใน
การรับมือภัยพิบตั ทิ รี่ นุ แรงและซับซ้อน มากขึน้ โดยอาสา
สมัครทีร่ ว่ มเป็นเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของหน่วยงาน ประกอบด้วย อาสาสมัครเตือนภัย หรือ
“มิสเตอร์เตือนภัย” ท�ำหน้าทีเ่ ฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภยั
ประสานการแจ้งเตือนภัยและการอพยพผู้ประสบภัย
ในระดับพืน้ ที่ ทีมกูช้ พี กูภ้ ยั ประจ�ำต�ำบล (One Tambon
One Search and Rescue Team : OTOS) ท�ำหน้าที่
เป็นหน่วยเผชิญเหตุ ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ณ จุดเกิดเหตุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นก�ำลังส�ำคัญภาคประชาชนในการสนับสนุน
การด�ำเนินงานป้องกัน บรรเทา และช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ของภาครั ฐ นอกจากนี้ กรมป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ยังได้ความส�ำคัญกับการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุสถานการณ์วิกฤต (Emergency
Response Team : ERT) เพื่อเป็นหน่วยเผชิญเหตุ
ในการกู้ชีพ กู้ภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิด
สถานการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่ รุนแรง และเกินขีดความ
สามารถของหน่วยงานในระดับพื้นที่
นอกจากการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย ในระดั บ พื้ น ที่ แ ล้ ว กระทรวง
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มหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
ยังได้ประสานความร่วมมือในเชิงนโยบายด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กร
การกุศล ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในระดับ
ภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ น�ำไปสูค่ วามร่วมมือด้านการจัดการ
ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
8 การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทุกระดับ
การฝึ ก ซ้ อ มแผนการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย ถื อ เป็ น กระบวนการที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ยิ่ ง
ในการเตรียมความพร้อมรับมือและเผชิญเหตุสถานการณ์
ภัยพิบัติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กระทรวง
มหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้
มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการฝึกซ้อม
แผนในประเภทภัยพิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับสภาพความเสีย่ งภัย
ของพืน้ ทีอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ โดยก�ำหนดให้มกี ารฝึกซ้อมแผน
ในระดับต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับ
อ�ำเภอ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับประเทศ
(C-MEX) และระดับภูมิภาคอาเซียน (ARDEX) ทั้งในรูป
แบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table - top exercises :
TTX) ในลักษณะการสัง่ การแก้ไขและตอบโต้สถานการณ์
ในห้องบัญชาการการฝึกซ้อมปฏิบตั กิ ารภาคสนาม (Field
Training Exercise : FTX) ในลัก ษณะการจ� ำ ลอง
สถานการณ์ภยั และฝึกซ้อมแบบปฏิบตั กิ ารจริง ทัง้ นี้ การ
ฝึกซ้อมแผนฯ นอกจากจะท�ำให้หน่วยปฏิบัติหลักและ
หน่วยสนับสนุนได้เรียนรู้ขั้นตอนการประสานงาน และ
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย ในระดั บ พื้ น ที่ รวมทั้ ง มี ค วาม
ช�ำนาญและประสบการณ์ร่วมกันในการป้องกัน แก้ไข
และบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้ว ยังส่งผลให้ประชาชนได้เรียนรูข้ นั้ ตอนการปฏิบตั ติ น
สามารถอพยพหนีภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งจะ
ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพการจัดการภัยพิบตั ขิ อง
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ภาครั ฐ และลดความสู ญ เสี ย ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน

8 ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident
Command System)
ในแต่ละครั้งที่เกิดสาธารณภัยหรือสถานการณ์
ฉุกเฉิน จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เครื่องมือ ในการจัดการ
ภาวะวิกฤตที่เป็นระบบเดียวกัน โดยเครื่องมือหนึ่งที่
เหมาะสมต่อการจัดการในภาวะวิกฤต คือ ระบบการ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System :
ICS) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เพื่อการสั่งการ ควบคุม และ
ประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหาร
สถานการณ์ฉกุ เฉิน จึงถือเป็นระบบปฏิบัตกิ ารเพื่อระดม
ทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ โดยมีเป้าหมายส�ำคัญเพื่อ
ให้การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินสามารถปกป้องชีวิต
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประเทศ จึงได้รเิ ริม่ น�ำระบบการบัญชาการเหตุการณ์

(Incident Command System) มาเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ
ในการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งระบบดังกล่าว
สามารถน�ำมาปรับใช้ในการจัดการภัยพิบตั ใิ นทุกรูปแบบ
ทั้งภัยพิบัติฉุกเฉิน และเหตุการณ์ในภาวะปกติ รวมถึง
สามารถบูรณาการโครงสร้างองค์กรในการจัดการภัยพิบตั ิ
ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นได้ อ ย่ า งเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ภยั พิบตั ิ โดยมองข้ามเส้นแบ่งขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าทีข่ องแต่ละหน่วยงาน พร้อมทัง้ สนับสนุนให้เกิดการ
บูรณาการทรัพยากร เครือ่ งมือ อุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงผนึกก�ำลังคนจาก
ทุกภาคส่วนในการควบคุม จัดการ เผชิญเหตุ ค้นหา และ
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านกระบวนการวางแผน
เชิ ง กลยุ ท ธ์ โดยมุ ่ ง รั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประสบภัยเป็นหลัก
ส่ ง ผลให้ ก ารบริ ห ารจั ด การภั ย ในภาวะฉุ ก เฉิ น บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการลดความสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถตอบ
สนองความต้ อ งการในการจั ด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น บน
มาตรฐานและการสื่อสารในรูปแบบเดียวกัน ก่อให้เกิด
เอกภาพในการบริ ห ารสั่ ง การ และการแก้ ไขปั ญ หา
สาธารณภัย
8 การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถือเป็นกลไกส�ำคัญที่
สนับสนุนให้การบริหารจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพือ่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั้ ง ในด้ า นระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
(Management Information System : MIS) และระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Geographic Information
Systems : GIS) 8โดยบูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงาน

ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง
ประเทศ พั ฒ นาและจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สาธารณภัยให้มีมาตรฐานสากลและสามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมน�ำอุปกรณ์เครื่องมือที่มีความทันสมัย
มาวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณภัยในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง แม่นย�ำ และน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาอย่าง
รวดเร็ว ตลอดจนใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงพืน้ ที่ (Spatial
Data) อาทิ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข แบบจ�ำลอง
ภูมิประเทศลักษณะ ๓ มิติ มาบูรณาการอย่างเป็นระบบ
รวมถึงประยุกต์ใช้เป็นเครือ่ งมือในการวิเคราะห์คาดการณ์
แนวโน้มสถานการณ์ภยั พิบตั ิ เพือ่ ให้การจัดท�ำแผนทีเ่ สีย่ งภัย
(Risk Map) และแผนทีส่ าธารณภัย (Multi - Hazard Map)
ในการเตรียมการป้องกัน การคาดการณ์ การสั่งการ
การแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถระบุพนื้ ทีเ่ สีย่ งภัย พืน้ ทีป่ ระสบภัย และแจ้งเตือน
ภัยได้อย่างแม่นย�ำ  รวมถึงใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้
ผู้บริหารประกอบการอ�ำนวยการ สั่งการ ตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความเสี่ยงภัย
ของพื้นที่ ส่งผลให้การบริหารจัดการสาธารณภัยของ
ประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ตลอดระยะเวลากว่า ๑ ทศวรรษ ทีก่ รมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงาน
กลางของภาครัฐในการด�ำเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศ ได้มุ่งมั่นพัฒนา กลไกการ
บริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย ของประเทศไทยให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
และวิกฤตการณ์ที่มีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงน�ำ
นวัตกรรมที่เป็นแนวคิดส�ำคัญด้านการบริหารจัดการ
สาธารณภั ย มาปรั บ ใช้ ใ นการด� ำ เนิ น งาน เพื่ อ ให้
ประเทศไทยมีแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติที่ได้
มาตรฐานในระดั บ สากล ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนและ
ประเทศไทยมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
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การประปานครหลวงกับการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข
การประปานครหลวง
การพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน

หากย้อนกลับไปดูงานให้บริการของการประปานครหลวงในอดีต แล้วเปรียบเทียบกับการให้บริการในปัจจุบนั
จะพบว่ามีการพัฒนาด้านการให้บริการแก่ผใู้ ช้นำ�้ ก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยผูใ้ ช้บริการต่างได้รบั ความพึงพอใจเพิม่ มาก
ขึ้น ซึ่งการประปานครหลวงได้พัฒนางานให้บริการดังนี้
การแบ่ ง พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในระยะเริ่ ม แรก
การประปานครหลวงได้แบ่งพืน้ ทีใ่ ห้บริการออกเป็นเขต
บริการ และปรับเปลี่ยนเป็นส�ำนักงานประปาสาขา
โดยในปี ๒๕๒๒ มีการแบ่งสาขาออกเป็น ๗ สาขา
เมือ่ จ�ำนวนผูใ้ ช้นำ�้ เพิม่ ขึน้ มาก จึงได้เพิม่ จ�ำนวนสาขา
ให้สอดคล้องตามไปด้วยโดยเพิม่ เป็น ๑๐ สาขาในปี
๒๕๒๘ จนปัจจุบันมี ๑๖ สาขาและ ๑ กองประปา
สุวรรณภูมิ ทัง้ นี  ้ สถานทีต่ งั้ ของส�ำนักงานประปาสาขา
จะกระจายทั่ ว พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเพื่ อ ให้ ป ระชาชน
สามารถมาติดต่อหรือใช้บริการได้สะดวก นอกจากนัน้
ได้ปรับปรุงสถานทีใ่ ห้สวยงาม และน�ำระบบ One Stop Service มาใช้ครบทุกสาขาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา
พร้อมทั้งน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับทุกระบบงานจึงท�ำให้การบริการที่ส�ำนักงานประปาสาขาทันสมัย
รวดเร็วมากขึ้น โดยมีสาขามีนบุรีได้เป็นสาขาน�ำร่องในการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีรูปแบบทันสมัยเป็น Modern
Branch Office
การจัดเก็บและการรับช�ำระเงินค่าน�้ำและค่าบริการก่อนปี ๒๕๔๕ การประปานครหลวงจัดเก็บค่าน�้ำโดยให้
พนักงานอ่านมาตรท�ำหน้าทีจ่ ดปริมาณการใช้นำ�้ จากมาตรของผูใ้ ช้นำ 
�้ เพือ่ น�ำมาออกใบแจ้งหนีแ้ ล้วให้พนักงานจัดเก็บ
ไปเก็บหนี้ค่าน�้ำตามสถานที่ใช้น�้ำโดยเฉพาะบ้านพักอาศัย ซึ่งท�ำให้ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในบ้านพักอาศัยในช่วงเวลาดังกล่าว
ไม่สามารถจ่ายเงินได้ จ�ำเป็นต้องไปจ่ายที่สาขาได้เพียงแห่งเดียว ดังนั้นในปี ๒๕๔๕ การประปานครหลวงจึงเริ่ม
โครงการอ่านมาตรพร้อมออกใบแจ้งหนีโ้ ดยเริ่มด�ำเนินการที่ส�ำนักงานประปาสาขาประชาชื่นเป็นแห่งแรก และด�ำเนินการ
ครบทุกสาขาในปี ๒๕๔๖ โดยพนักงานอ่านมาตรท�ำหน้าที่บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น�้ำด้วยเครื่อง Hand Held
และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ออกมาได้ทันทีและใส่ในตู้รับจดหมายหรือกล่องที่การประปานครหลวงจัดให้หน้าสถานที่ใช้น�้ำ
นัน้ ๆ ด้วยวิธนี ที้ ำ� ให้ผใู้ ช้บริการสามารถตรวจสอบยอดการใช้นำ�้ ของตนได้ทนั ทีหลังจากการอ่านมาตร ท�ำให้เกิดความ
โปร่งใสส่งผลให้ลดระยะเวลาในการจัดเก็บลง และจ�ำนวนหนี้ค้างช�ำระก็ลดลงด้วย รวมทั้งอ�ำนวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้น�้ำที่สามารถน�ำใบแจ้งหนี้ไปช�ำระที่จุดบริการต่างๆ
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ส�ำหรับมาตรวัดน�ำ้ จากเดิมทีอ่ ยูใ่ นอาคารจ�ำนวน
มาก ไม่ ส ะดวกต่ อ การอ่ า นมาตร จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การ
ย้ายออกมาไว้นอกอาคาร และก�ำหนดระยะเวลาในการ
เปลีย่ นใหม่หรือทดแทนมาตรเก่าเพือ่ ให้การอ่านปริมาณ
การใช้น�้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของการช�ำระเงินค่าน�้ำและค่าบริการ
ได้เพิ่มช่องทางเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกช่องทาง
การช� ำ ระได้ ส ะดวกหลายช่ อ งทาง เช่ น เคาน์ เ ตอร์
ส�ำนักงานประปาสาขาของการประปานครหลวงทุกแห่ง
นอกจากนี้ สามารถช� ำ ระผ่ า นตั ว แทนและหั ก บั ญ ชี
เงินฝากธนาคาร บัญชีบัตรเครดิต รวมทั้งการช�ำระผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือ และทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วย
การพัฒนาการให้บริการด้านอื่นๆ การประปา
นครหลวงได้เชื่อมโยงระบบข้อมูลผู้ใช้น�้ำ (Customer
Information System : CIS) เข้ากับข้อมูล สารสนเทศ
ทางภู มิ ศ าสตร์ (Geographic Information
System : GIS) ท�ำให้สามารถค้นข้อมูลผู้ใช้บริการได้
สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงกับระบบงาน
Call Center โทรศัพท์หมายเลข ๑๑๒๕ เพื่อประสานงาน
การให้บริการและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้ใช้บริการ
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงได้ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของงานบริการ
ประชาชนให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิ
- เร่งรัดระยะเวลาการติดตัง้ ประปาใหม่รายเดีย่ ว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง โดยใช้ระบบน�ำร่อง
ดาวเทียม (GPS) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ทราบค่าพิกัด
ต�ำแหน่งที่มีการติดตั้งประปาใหม่ แล้วน�ำไปแสดงใน
ระบบแผนที่ GIS
- โครงการ จอด จ่าย จร (Drive Thru Payment)
เป็นการเพิม่ จุดบริการให้ประชาชนทีข่ บั รถมาช�ำระค่าน�ำ 
้
ค่าบริการที่ส�ำนักงานประปาสาขา และส�ำนักงานใหญ่
สามารถจ่ายเงินทีจ่ ดุ บริการได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งลงจากรถ

- ให้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
บนอินเตอร์เน็ต ในเรือ่ งต่างๆ เช่น ผูใ้ ช้นำ�้ สามารถค�ำนวณ
ค่าน�ำ 
้ รับช�ำระค่าน�ำ้ และรับเรือ่ งเพือ่ ขอติดตัง้ ประปาใหม่
พร้อมตรวจสอบสถานะการติดตั้งได้
- ส่งข้อมูล และข่าวประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูใ้ ช้นำ�้
ทาง SMS ในกลุ่มผู้ใช้น�้ำที่เข้าร่วมโครงการ Customer
Alert และเริม่ ส่งข้อมูลการหยุดสูบจ่ายน�ำ้ ให้กบั ผูใ้ ช้นำ�้ ที่
แสดงความประสงค์ในการรับข้อมูลทาง SMS
นอกจากนี้ ได้มีการจัดท�ำโครงการคลินิกน�้ำ
สะอาด ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางวิชาการ บริการด้าน
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ น�้ ำ สะอาด และให้ ค� ำ แนะน� ำ เพื่ อ ใช้
แก้ ป ั ญ หาได้ อ ย่ า งเหมาะสมโดยผู ้ เชี่ ย วชาญของการ
ประปานครหลวงทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพือ่ บริการ
สังคมที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดีทั่วหน้าของคนไทย และ
ชาวต่างชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ  และแก้ปัญหา
ด้านเทคนิควิชาการแก่บุคคลทั่วไป
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
ในการด�ำรงชีวิตอย่างปลอดภัย เพื่อสร้างมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมกันของชนในชาติ
๓. เพื่อเป็นสื่อกลางประสานแหล่งข้อมูล และ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการที่ทันสมัย
๔. เพือ่ เป็นศูนย์วชิ าการรวบรวมเทคโนโลยี และ
ข้อมูลด้านน�้ำสะอาดของประเทศ
๕. เพื่อให้บริการเชิงสังคม
โดยให้ บ ริ ก ารผ่ า นทาง Website http://
cwc.mwa.co.th หรือทีห่ น่วยงานของฝ่ายคุณภาพน�ำ้ ได้
โดยตรง พร้อมทั้งมีการจัดท�ำรายการวิทยุ : คลินิกน�้ำ
สะอาด On Radio (ทางสถานี วิ ท ยุ ข อง สวพ.๙๑)
รวมไปถึงสามารถตรวจสอบคุณภาพน�้ำประปา ณ เวลา
ปัจจุบัน (Real Time Water Quality) หรือตรวจสอบ
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คุณภาพน�้ำประปาแบบ Online ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำประปาระยะไกลของ กปน. โดยเป็นเว็บไซต์
แห่งแรกของโลกที่แสดงผลคุณภาพน�้ำประปาแบบเป็น
ปัจจุบัน

การพัฒนาระบบการผลิตและส่งจ่ายน�้ำ

การพั ฒ นาท่ อ ประปาเพื่ อ บริ ก ารประชาชน
การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงชนิดท่อประปาที่ใช้ในอดีต
เริ่มจากการใช้ท่อเหล็กหล่อ (Cast Iron Pipe) หรือ
ท่อเหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron Pipe) เป็นท่อ
ประธานและท่ อ จ่ า ยน�้ ำ และใช้ ท ่ อ เหล็ ก อาบสั ง กะสี
(Galvanized Steel Pipe) เป็นท่อบริการ จากปัจจัย
ในเรื่องราคา และต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ ในด้าน
ความคงทนในการใช้งาน และความเหมาะสมกับสภาพ
สิง่ แวดล้อม ดังนัน้ การประปานครหลวงจึงได้พฒ
ั นาเลือก
ชนิดวัสดุที่ใช้ท�ำท่อแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมของกรุงเทพมหานครในราคาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้
ในกิจการ ดังนี้ น�ำท่อคอนกรีตอัดแรง (Prestressed
Concrete Pipe) ที่สามารถผลิตได้ในประเทศมาใช้
เป็นท่อประธานแทนท่อเหล็กหล่อฯที่ต้องน�ำเข้าจาก
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ต่ า งประเทศซึ่ ง มี ร าคาแพง แต่ ก ารใช้ ท ่ อ คอนกรี ต ฯ
ไม่ประสบความส�ำเร็จ เนื่องจากเป็นท่อที่มีน�้ำหนักมาก
ไม่เหมาะสมกับสภาพดินอ่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และชุมชนที่มีความแออัด ประกอบกับสภาพการจราจร
คั บ คั่ ง เนื่ อ งจากในการซ่ อ มท่ อ แต่ ล ะครั้ ง ท� ำ ได้ ย าก
จ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่มากในการเปลี่ยนท่อ การประปา
นครหลวงจึงน�ำท่อเหล็กเหนียว (Steel Pipe) ซึ่งท�ำจาก
เหล็กแผ่นม้วนขึ้นรูป เคลือบวัสดุป้องกันสนิมมาใช้ใน
ปัจจุบันเพราะเป็นท่อที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ
ไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องขนาดของท่อ และราคาถูก
ส�ำหรับท่อจ่ายน�้ำได้เปลี่ยนจากท่อเหล็กหล่อ
มาใช้ท่อซีเมนต์ใยหิน (Asbestos Cement Pipe) แทน
เนื่องจากราคาถูก สามารถผลิตได้ในประเทศ มีความ
เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองที่มีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว แต่เมื่อกรุงเทพมหานครเริ่มมีปัญหาในเรื่องการ
จราจร การขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งวางท่ อ ท� ำ ได้ ย ากขึ้ น
การประปานครหลวงจึงต้องเลือกท่อทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากขึน้
มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและสามารถก่อสร้างได้
สะดวกรวดเร็ว ปัจจุบนั จึงเปลีย่ นจากท่อซีเมนต์ใยหินมา
ใช้ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride Pipe) แทนท่อบริการ
ซึ่งเดิมใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีแต่เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง
มั ก เกิ ด ปั ญ หาท่ อ ภายในอุ ด ตั น เนื่ อ งจากสนิ ม เหล็ ก
ท่ อ ภายนอกเกิ ด การกั ด กร่ อ นจากสภาพดิ น ของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบกับการทรุดตัวของพื้นดิน
ท� ำ ให้ พ บท่ อ ขาด เกิ ด การรั่ ว ของน�้ ำ เป็ น เหตุ ใ ห้ ท ่ อ มี
อายุการใช้งานต�่ำ  การประปานครหลวงจึงน�ำท่อพีวีซี
ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ต่อด้วยข้อต่อโดยใช้น�้ำยาเชื่อมประสาน
(Solvent Cement) มาใช้งาน แต่การใช้งานไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ เนื่องจากการท�ำงานประกอบท่อจะต้องมี
ความแห้ง สะอาด และต้องเว้นระยะเวลาให้เกิดการ
ประสานตัวอย่างสมบูรณ์ (Curing) ซึ่งการท�ำงานจริงใน
ภาคสนามมีสภาพเปียกชื้น และสิ่งสกปรกจากดินท�ำให้
การต่อท่อไม่ได้คุณภาพ การประปานครหลวงจึงเปลี่ยน

มาใช้ท่อพีบี (Polybutylene Pipe) เป็นท่อบริการแทน
โดยต่อจากท่อจ่ายน�้ำไปยังมาตรวัดน�้ำ ซึ่งมีข้อได้เปรียบ
ที่มีราคาถูกกว่าท่อชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน

การพัฒนาระบบงานด้านลดน�้ำสูญเสีย

น�ำ้ สูญเสียเป็นปัญหาส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการ
ประปา การประปานครหลวงตระหนักถึงความส�ำคัญ
ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และ
ความสูญเสียเชิงธุรกิจจากมูลค่าของน�้ำสูญเสีย จึงด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อลดและควบคุมน�้ำสูญเสียอย่างต่อเนื่อง และ
ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการด�ำเนินงานตลอดจนเทคนิค
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยเริ่มด�ำเนินการลดน�้ำ
สูญเสียเชิงรุก ในปี ๒๕๒๕ มีการส�ำรวจหาท่อรั่วใต้ดิน
และวัดปริมาณน�้ำสูญเสียเป็นระบบ Block โดยได้รับการ
สนับสนุนด้านเทคนิค เครื่องมือ และวิธีการด�ำเนินงานจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญชาวญีป่ นุ่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
(JICA) ท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า นลดน�้ ำ สู ญ เสี ย ของ
การประปานครหลวงเป็นไปตามแนวทางซึ่งปฏิบัติกัน
ในกิจการประปาในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วทัว่ โลก หลังจาก
ได้ดำ� เนินการลดน�ำ้ สูญเสียเชิงรุก ส่งผลให้การลดน�ำ้ สูญเสีย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท�ำเป็นแผนกลยุทธ์
หลักด้านลดน�้ำสูญเสียขึ้นในปี ๒๕๓๙ ประกอบด้วยการ
ส�ำรวจหาท่อรัว่ ใต้ดนิ การซ่อมและปรับปรุงท่อการบ�ำรุง
รักษามาตรวัดน�้ำหลัก และการปรับปรุงระบบแผนที่
ซึ่งได้ด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกปีจนถึงปัจจุบัน แต่ต่อมา
อัตราน�้ำสูญเสียได้เพิ่มสูงขึ้นทุกปี สาเหตุมาจากการ
ประปานครหลวงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญในการขยาย
ก�ำลังการผลิตและการให้บริการเพือ่ ตอบสนองการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจประเทศไทย จึงพิจารณา
ทดลองให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านลดน�้ำ
สูญเสีย โดยคัดเลือกพื้นที่ส�ำนักงานประปาสาขาที่มีน�้ำ
สูญเสียสูงที่สุด ในขณะนั้น คือ ส�ำนักงานประปาสาขา
สุขุมวิท ส�ำนักงานประปาสาขานนทบุรี และส�ำนักงาน

ประปาสาขาภาษีเจริญ โดยจัดท�ำสัญญาจ้างเอกชน
ด�ำเนินการลดน�้ำสูญเสียแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ดังกล่าว
มีเป้าหมายเพื่อลดน�้ำสูญเสียลงให้อยู่ในระดับไม่เกิน
ร้อยละ ๓๐ ภายในระยะเวลา ๔ ปี จากการด�ำเนินงาน
ดังกล่าวเป็นครั้งแรกที่มีการน�ำเทคนิคระบบพื้นที่เฝ้า
ระวังน�้ำสูญเสีย (District Metering Area : DMA) และ
ประตูน�้ำลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve : PRV)
มาใช้งาน โดยผลการด�ำเนินงานเมื่อสัญญาแล้วเสร็จ
ผูร้ บั จ้างสามารถลดน�ำ้ สูญเสียได้ตำ�่ กว่าร้อยละ ๓๐ ส�ำเร็จ
ตามเงื่อนไขของสัญญา
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ หลังจากทีไ่ ด้จา้ งเอกชนด�ำเนิน
การในพื้นที่ ๔ สาขาไประยะหนึ่ง และมีระบบพื้นที่
DMA แล้วเสร็จบางส่วนพร้อมทั้งได้ทดลองการใช้งาน
แล้ว พบว่าสามารถสนับสนุนงานลดน�้ำสูญเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การประปานครหลวงจึงมีแนวความคิด
ที่จะจัดตั้งระบบ DMA ในพื้นที่ส�ำนักงานประปาสาขา
ทีเ่ หลือ และพิจารณาน�ำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้ระบบ DMA
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ท�ำงานได้ดขี นึ้ จึงได้จดั จ้างบริษทั เอกชนเข้ามาด�ำเนินการ
ในปี ๒๕๔๘ ทุกพื้นที่รับผิดชอบ ท�ำให้มีระบบเฝ้าระวัง
เพื่อบริหารจัดการน�้ำสูญเสียที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบท่อประปาได้อย่างรวดเร็ว
และได้รับข้อมูลส�ำคัญต่างๆ อาทิ แรงดันน�้ำและปริมาณ
การใช้น�้ำในแต่ละพื้นที่เพื่อน�ำมาปรับปรุงการให้บริการ
ต่อไปในอนาคต

(Supervisory Control And Data Acquisition)
น�ำข้อมูลแรงดันน�ำ 
้ (Pressure) และ ปริมาณการไหลของ
น�้ำในท่อ (Flow) จากจุดเป้าหมาย (Target Node)
ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน (Real Time) เข้ามายังห้องควบคุม
และเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อท�ำการวิเคราะห์ปัจจุบัน
และย้อนหลังในฐานข้อมูล (Database)
ระบบ SCADA ได้ดำ� เนินการส�ำเร็จตามเป้าหมาย
มาตัง้ แต่ปลายปี ๒๕๔๘ โดยเป็นระบบซือ้ ขาดจากบริษทั
การพั ฒ นาด้ า นการบริ ห ารจั ด การแรงดั น น�้ ำ แต่เนื่องจากการแสดงผลวิเคราะห์จาก Software ของ
ประปา
บริ ษั ท มี ลั ก ษณะทั่ ว ๆ ไปใช้ ไ ด้ กั บ กระบวนงานทาง
ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน�้ำ  มีหน้าที่ควบคุม อุตสาหกรรมทุกประเภท ไม่ได้เน้นหนักในกิจการที่เป็น
บริหาร จัดการการส่งน�้ำจากโรงงานผลิตน�้ำบางเขน Waterworks ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน�ำ 
้ จึงได้พฒ
ั นา
มหาสวัสดิ์ เพื่อส่งน�้ำทางอุโมงค์ส่งน�้ำ  และท่อส่งน�้ำ  Software ส�ำหรับแสดงผลวิเคราะห์ที่เหมาะสมส�ำหรับ
ให้สถานีสูบจ่ายน�้ำต่างๆ ก่อนจ่ายออกสู่ท่อประธานไป ควบคุมการส่งและสูบจ่ายน�ำ้ มาใช้เสริม เรียกว่า กราฟแรง
ยังส�ำนักงานประปาสาขา และต้องบริหารจัดการน�้ำเพื่อ ดันมาตรฐาน (Pressure Trend Curve) โดยแสดงข้อมูล
ให้เกิดความเหมาะสมกับปริมาณน�้ำสูญเสียกับความ แรงดันน�้ำและปริมาณการไหล ณ จุดเป้าหมาย บนแกน
สามารถในการรับแรงดันน�้ำของท่อต่างๆ ในระบบจ่ายน�ำ้ เวลา (แกน x) เป็นรายชั่วโมง และได้พัฒนา Pressure
อย่างพอดี มีประสิทธิภาพ จึงจ�ำเป็นต้องสร้างเครื่องมือ Trend Curve แสดงผลทาง Browser ซึ่งผู้ใช้งาน
เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถควบคุมการจ่ายน�้ำได้อย่าง (สถานีสูบจ่ายน�้ำ โรงงานผลิตน�้ำ ส�ำนักงานประปาสาขา
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยการติ ด ตั้ ง ระบบ SCADA และผู ้ ส นใจ) สามารถเข้ า มาใช้ ง านได้ ใ น Intranet
ของการประปานครหลวง โดยเส้นกราฟ Real Time
จะเคลื่อนไหวเมื่อกด Refresh บน Browser ซึ่งด�ำเนินการ
แล้ ว เสร็ จ และใช้ ง านมาตั้ ง แต่ ป ี ๒๕๕๐ และพั ฒ นา
ต่อยอด โดยใช้เส้นกราฟแสดงผลการเคลือ่ นไหวตามเวลา
จริงไม่เกิน ๑ นาที (Real Time Graph) โดยไม่ต้องกด
Refresh ใน Browser ด�ำเนินการแล้วเสร็จใช้งานได้ใน
ปี ๒๕๕๑ จากนั้นได้มีการพัฒนา Software อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถประเมินผลการควบคุมการจ่ายน�้ ำตาม
Pressure Trend Curve ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการบริหารจัดการแรงดันน�้ำข้างต้นท�ำให้
ประชาชนผู้ใช้น�้ำได้รับความพึงพอใจ เนื่องจากได้รับ
ความแรงของน�ำ้ และปริมาณน�ำ้ ประปาทีเ่ พียงพอต่อการ
ใช้งานเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
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ทิศทางมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศของการประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค

ตลอดระยะเวลากว่า ๓๓ ปี ที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ด�ำเนินกิจการประปาทั้งด้านการผลิตและ
จ�ำหน่ายน�้ำประปาที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนทั้ง 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�ำเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมมาโดยตลอด

ประวัติการก่อตั้ง

“การประปาส่วนภูมภิ าค” เรียกโดยย่อว่า “กปภ.” เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับปรุงและขยายกิจการประปาในส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น โดยการโอนกิจการ
ของ ๒ หน่วยงานหลัก ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาน�้ำสะอาดในรูปแบบของน�้ำประปาส�ำหรับประชาชน
ใช้อุปโภคและบริโภค คือ
๑. กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการด�ำเนินการก่อสร้างระบบ
ประปาและดูแลการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาในเขตเมืองหรือในชุมชนทีม่ จี ำ� นวนประชากรตัง้ แต่ ๕,๐๐๐ คนขึน้ ไป
ซึง่ มีการประปาในความดูแลรับผิดชอบ ๑๘๕ แห่ง
๒. กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าทีด่ ำ� เนินการและรับผิดชอบการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หรือการประปาขนาดเล็กในชุมชน ที่มีจ�ำนวนประชากรไม่เกิน ๕,๐๐๐ คน โดยร่วมกับท้องถิ่น และ
เมือ่ ก่อสร้างระบบประปาแล้วเสร็จ ก็มอบให้แก่ทอ้ งถิน่ ซึง่ ได้แก่ สุขาภิบาล หรือหมูบ่ า้ น เป็นผูด้ แู ลบ�ำรุงรักษาต่อไป ซึ่งมีอยู่
จ�ำนวน ๕๕๐ แห่ง
เมื่อรวมสองหน่วยงานนี้เข้าด้วยกันแล้ว ได้ตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค ให้ก�ำเนิดแก่
หน่วยงานใหม่ เรียกว่า การประปาส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มีหน้าที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับการผลิต
จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�้ำประปาในส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒
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กว่าจะมาเป็น กปภ.

ความคิดริเริ่มที่จะก่อตั้งการประปาส่วนภูมิภาค
เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ เกิ ด จากกลุ ่ ม ข้ า ราชการและลู ก จ้ า ง
ของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ โดยได้พิจารณา
เห็นว่าความต้องการน�้ำสะอาดส�ำหรับใช้อุปโภคและ
บริโภค ขยายตัวเพิม่ ความต้องการมากขึน้ แต่การด�ำเนินงาน
มีขอ้ จ�ำกัดในด้านระบบราชการ ท�ำให้การบริการประปา
ไม่คล่องตัว และไม่สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
น่าจะได้จดั อยูใ่ นรูปรัฐวิสาหกิจดังเช่นสาธารณูปโภคอืน่ ๆ
กลุ่มผู้คิดริเริ่ม ได้เสนอเรื่องต่อรัฐบาล ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช เมือ่ เดือนตุลาคม ๒๕๑๘ และได้ตดิ ตาม
เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด จนมาถึงรัฐบาลสมัย ม.ร.ว.เสนีย์
ปราโมช และรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ทุกรัฐบาล
ได้ให้ความเห็นชอบที่จะให้จัดการบริหารประปาในรูป
รัฐวิสาหกิจ แต่ยังไม่ทันได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จก็เปลี่ยน
รัฐบาลเสียก่อน
ในสมัยรัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้
ส่งเรือ่ งให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาถึงวิธี
การจั ด รู ป บริ ห ารประปาในส่ ว นภู มิ ภ าค และคณะ
รัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ให้จัดตั้ง
องค์การบริหารประปาในรูปรัฐวิสาหกิจตามข้อเสนอของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รั ฐ บาลได้ ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มการจั ด ตั้ ง
การประปาส่วนภูมิภาคขึ้น โดยมี นายจ�ำรูญ ปิยัมปุตระ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธาน
ได้ดำ� เนินการจัดตัง้ และตราเป็น พ.ร.บ.การประปาส่วนภูมภิ าค
พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ และให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยโอน
กิจการประปาตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกอง
ประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ และข้าราชการและลูกจ้าง
ของกองประปาชนบท กรมอนามัย มาเป็นลูกจ้างและ
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พนักงานของการประปาส่วนภูมภิ าค และถือเอาวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันก่อตัง้ การประปาส่วนภูมภิ าค
ซึง่ ในปี ๒๕๕๕ การประปาส่วนภูมิภาคได้ด�ำเนินกิจการ
ด้ า นการผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ ประปาเพื่ อ บริ ก าร
ประชาชนในส่ ว นภู มิ ภ าค ๗๔ จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ
มาเป็นเวลา ๓๓ ปีแล้ว

เครือข่ายบริการน�้ำประปาทั่วไทย

การประปาส่วนภูมภิ าค จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักในการประกอบ และส่งเสริมธุรกิจการประปา ดังนี้
๑. ส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ และจัดให้ได้มา
ซึ่งน�้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา
๒. ผลิ ต จั ด ส่ ง และจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ ประปาทั่ ว
ประเทศ นอกเหนื อ จากเขตท้ อ งที่ ก รุ ง เทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ
๓. ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับ
ธุรกิจการประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการ
สาธารณูปโภค โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ และสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเป็นส�ำคัญ
ภารกิ จหลั ก ของการประปาส่ วนภู มิ ภ าค คื อ
การผลิต จัดส่ง จ�ำหน่าย และให้บริการน�้ำสะอาดแก่
ประชาชนในส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึงและเพียงพอในทุก
ครัวเรือนทั่วประเทศ โดยมีปณิธานและความปรารถนา
อันแรงกล้าทีจ่ ะให้ประชาชนทัว่ ทุกภูมภิ าคได้มนี �้ำประปา
ที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานไว้ใช้อย่างเพียงพอและ
ทัดเทียมกัน ปัจจุบันได้แบ่งสายการปฏิบัติงานออกเป็น
๕ ภาค รับผิดชอบทั้งหมด ๑๐ เขต มีการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาในสังกัดทั่วประเทศ ๒๓๑ สาขา ในพื้นที่
๗๔ จังหวัดทัว่ ประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
และสมุทรปราการ โดยมีสำ� นักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่ เลขที่ ๗๒
ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลั ก สี่
กรุงเทพมหานคร

ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) มุง่ สูก่ ารเป็นองค์กร
ทิ ศ ทางมุ ่ ง สู ่ อ งค์ ก รที่ เ ป็ น เลิ ศ ของการประปา
ทีม่ รี ะบบจ่ายน�ำ 
้ - บริการลูกค้าทีเ่ ป็นเลิศ
ส่วนภูมิภาค
เมื่อย้อนมองกลับไปในอดีต นับตั้งแต่ปี ๒๕๒๒
ซึ่ ง กปภ. เริ่ ม เปิ ด ให้ ด� ำ เนิ น การมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น
จะพบว่าทิศทางการเติบโต มีลักษณะขึ้นบ้างลงบ้าง
สลับกันเป็นช่วงๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งนี้เกิดจากที่ กปภ. ยังไม่มีความ
แข็งแกร่งเพียงพอหรือมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างต�่ำ การเติบโตจึงขาดความต่อเนื่อง จึงเกิดการ
ระดมความคิดของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ท�ำให้
ได้ข้อสรุปว่า “ในอนาคตอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า กปภ. ควร
เร่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง หรือ
องค์กรที่เป็นเลิศ (High Performance Organization :
HPO) เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำด้านการให้บริการน�้ำประปา
ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ” ดังนั้น ทิศทาง
องค์กรนับจากปัจจุบันถึงอนาคต ๑๐ ปี ข้างหน้า จึงมุ่ง
สูก่ ารเป็น HPO ซึง่ จะท�ำให้ กปภ. มีมาตรฐานการท�ำงาน
ที่ เ ป็ น เลิ ศ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ประปา หรื อ
รัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาธารณูปโภคด้วยกัน สามารถสร้าง
ผลงานและผลตอบแทน ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง
ยั่งยืนและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น โดย
มีการแบ่งการด�ำเนินงานเป็น ๔ ระยะ

ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) มุง่ สูก่ ารเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
ระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) มุง่ สูก่ ารเป็นองค์กร
ทีม่ รี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร
ระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) มุง่ สูก่ ารเป็นองค์กร
ระดับสากล
การก�ำหนดยุทธศาสตร์ เพือ่ ใช้ในการขับเคลือ่ น
องค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลัก (Goal) ในช่วงปี
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ได้ให้ความส�ำคัญในส่วนของภารกิจหลัก
๒ ส่วน คือ ระบบการผลิตจ่ายน�ำ 
้ และระบบบริการลูกค้า
เป็นพิเศษ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการวางรากฐานในภารกิจหลักของ
องค์กรให้มคี วามแข็งแกร่งและมัน่ คงก่อนทีจ่ ะพัฒนาไปสู่
การด�ำเนินงานด้านอืน่ ในระยะต่อไป
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา กปภ. ได้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและประชาชนมาอย่าง
ต่อเนื่อง และได้นำ� หลักการองค์กรสมรรถนะสูง หรือ High
Performance Organization : HPO มาเป็นจุดมุง่ หมาย
ในการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน และก้าว
เป็นผู้น�ำด้านการให้บริการน�้ำประปาทั้งในและนอก
ประเทศและระดับสากล พร้อมปรับเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ใหม่
ให้สอดรับกับทิศทางการบริหารจัดการองค์กร คือ “กปภ.
จะเป็นองค์กรชัน้ น�ำระดับสากลทีใ่ ห้บริการน�ำ้ ประปาด้วย
มาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ” ซึ่งจะเป็นตัวก�ำหนด
ทิศทางให้ กปภ.พัฒนาตนเองในทุกด้าน ทัง้ ด้านการผลิต
จ่ายน�ำ้ และการให้บริการเพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็นองค์กรชัน้ น�ำ
อย่างยั่งยืนต่อไป

กปภ. มุ่งมั่นบริการเพื่อสังคม

นอกเหนือจากการก�ำหนดทิศทางขององค์กรแล้ว
กปภ. ยังมุ่งเน้นการสร้างสรรค์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
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แบบบูรณาการครบห่วงโซ่ธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากภายใน
องค์กรภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน
ควบคู่ไปกับการด�ำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงาน
กปภ. ทั่วทั้งองค์กรสั่งสมคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติต่อ
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ภายใต้แนวคิด “พนักงาน
กปภ. ทุกคนมีดเี อ็นเอจิตสาธารณะ (Individual Social
Responsibility)” นอกจากนี้ ยั ง ก� ำ หนดให้ CSR
เป็นส่วนหนึ่ง ของแผนยุทธศาสตร์องค์กร ฉบับที่ ๒
ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ อีกด้วย
ด้วยพันธกิจของ กปภ. ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ด�ำเนินงานเพื่อชุมชนและสังคมเป็นส�ำคัญ กปภ. จึงได้มี
กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ งยาวนานตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ และ
ได้กำ� หนดนโยบายด้าน CSR ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ภายใต้กรอบ
อันเป็นมาตรฐานสากล ISO ๒๖๐๐๐ ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ อาทิ
ความรับผิดชอบ ความมีจริยธรรม หรือความเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน เป็นต้น โดยได้กำ� หนดเป็นนโยบายด้านการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ภายใต้ชอื่ ว่า “CSR
๔ CARE” ซึ่งประกอบด้วย CSR ๔ ด้าน หรือ ๔ CARE
คือ ด้านชุมชนและสังคม (Social Care) ด้านสิง่ แวดล้อม
(Environment Care) ด้านผูบ้ ริโภค (Consumer Care)
และด้านการพัฒนาจิตสาธารณะของพนักงาน (Public
Care) ซึ่งโครงการ CSR ที่โดดเด่นของ กปภ. มีดังนี้
๑. โครงการ กปภ. ช่วยเหลือประชาชน เช่น
โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” กปภ. ได้
ให้การสนับสนุนน�้ำประปาแก่หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
ได้แก่ กองทัพบก กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อน�ำไป
แจกจ่ายประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน�้ำอุปโภค
บริ โ ภค จากเหตุ ก ารณ์ ส าธารณภั ย และภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติ ทีเ่ กิดขึน้ ในภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศ ซึง่ ในปี
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๒๕๕๔ กปภ. ได้แจกจ่ายน�้ำฟรีรวมทั้งสิ้น ๓๙๕.๑๘๐
ล้านลิตร คิดเป็นเงิน ๖,๓๒๒,๑๗๖ บาท

๒. โครงการน�้ำประปาดื่มได้ นับเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรม CSR ที่ กปภ.จัดท�ำขึน้ โดยร่วมมือกับกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ด�ำเนินโครงการน�้ำประปาดื่มได้
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยจะมีการตรวจ
วิเคราะห์ และเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำประปาทีไ่ หลผ่านระบบ
ท่อให้มมี าตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดืม่
ได้จากก๊อกโดยตรง ตามเกณฑ์คุณภาพน�้ำประปาของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้ประชาชนได้บริโภค
น�้ำประปาที่มีคุณภาพดื่มได้ และเป็นการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ น�ำ้ บริโภคของประชาชน อีกทัง้ ยังช่วย
ลดปัญหาขวดพลาสติกย่อยสลายยาก ล่าสุด กปภ.ได้
ด�ำเนินการประกาศพื้นที่น�้ำประปาดื่มได้รวม ๑๕๓ แห่ง

๓. โครงการโรงเรียนประหยัดน�้ำ เป็นโครงการ
ที่มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กปภ. ได้เริ่ม
ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี ๒๕๕๑ มีภาคีเครือข่ายเป็นโรงเรียน
ทีอ่ ยูใ่ นทุก กปภ.เขต และทุก กปภ.สาขา โดยมีเป้าหมาย
ว่าเมือ่ ถึงปี ๒๕๕๘ จะมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายทีอ่ ยูใ่ นทุก
พื้นที่ของ กปภ.เขต และ กปภ.สาขา ซึ่งจะจัดกิจกรรม
บรรยายและนันทนาการเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจและ
ปลูกจิตส�ำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของน�้ำและ
ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำและน�้ำประปา พร้อมน�ำ
นักเรียนชมกระบวนการผลิตน�้ำ  รวมทั้งมอบเกียรติบัตร
และทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวด
ค�ำขวัญและเรียงความ ส�ำหรับปี ๒๕๕๕ กปภ. มีโรงเรียน
ประหยัดน�้ำรวม ๑๒๔ โรงเรียน

๔. โครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน�้ำ ด้วย
ความตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดกิจกรรมเสริม
สร้างประโยชน์ตอ่ สังคม (CSR) กปภ. จึงได้จดั “โครงการ
ค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน�้ำ” ขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
๒๕๔๕ จัดมาแล้ว ๒๙ รุ่น เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้
เรียนรู้คุณค่าและความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำและน�้ำ
ประปา รวมทั้งใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้
เกิดประโยชน์และพาตนให้ห่างไกลยาเสพติด โดยเปิด
โอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง ๑๐ - ๑๒ ปี ร่วมท�ำกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ เรียนรู้เรื่องน�้ำผ่านกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบทั้งเชิงวิชาการ ทัศนศึกษา การละเล่น รวมไปถึง
ธรรมะที่ได้สอดแทรกไว้เป็นแนวทางพัฒนาทักษะชีวิต

ความเป็นอยู่ของเยาวชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ล่าสุดในปี
๒๕๕๕ กปภ. ได้มีส่วนปลูกฝังเยาวชนไทยให้รคู้ ณ
ุ ค่าของ
ทรัพยากรน�้ำ  ในโครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน�้ำ
อีก ๓ รุน่ รุน่ ละ ๖๐ คน รวมทัง้ สิน้ ๓๒ รุน่ แล้ว

๕. โครงการเติมใจให้กนั เป็นโครงการที่ กปภ.
เริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี ๒๕๔๘ ซึง่ กปภ. ๒๓๑ สาขา
น�ำทีมโดยผู้จัดการประปา พร้อมทีมบริการ ทีมค้นหาน�้ำ
สูญเสีย ทีมซ่อมบ�ำรุง และทีมประชาสัมพันธ์ ออกไป
เยีย่ มเยียนลูกค้าถึงบ้าน เพือ่ ให้บริการช่วยเหลือตรวจสอบ
และซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านให้ถูกสุขอนามัย
โดยไม่ เ สี ย ค่ า แรง รวมทั้ ง พู ด คุ ย รั บ ฟั ง ปั ญ หาเรื่ อ ง
น�ำ้ ประปาจากลูกค้าพร้อมให้ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
ในเรื่องของกระบวนการจัดหาน�้ำดิบ กระบวนการผลิต
น�ำ้ ประปา ตลอดจนการขาดแคลนน�ำ้ ดิบจากสถานการณ์
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แหล่งน�้ำในปัจจุบัน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความตระหนักและ
รู้คุณค่าของน�้ำประปา ส�ำหรับปี ๒๕๕๕ กปภ. ได้จัดทีม
บริการออกพบลูกค้าเป็นปีที่ ๘ ภายใต้ชื่อ “โครงการ
๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เติมน�ำ้ ใจให้ประชาชน” เนือ่ ง
ในโอกาสวั น สถาปนาครบรอบ ๑๒๐ ปี กระทรวง
มหาดไทย ในปี ๒๕๕๕

๖. โครงการตรวจสอบน�ำ้ ดืม่ กปภ. เพือ่ น้องคนดี
		 เป็นโครงการ CSR ด้านผู้บริโภคที่ กปภ. เริ่ม
ด� ำ เนิ น การในปี ๒๕๕๔ ซึ่ ง งานควบคุ ม คุ ณ ภาพน�้ ำ 
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน�ำ ้ กปภ. เขต และ กปภ.
สาขา ได้ส่งทีมงานออกเก็บตัวอย่างน�้ำประปาภายใน
บริเวณโรงเรียนที่เป็นจุดให้บริการน�้ำดื่มส�ำหรับนักเรียน
แล้วน�ำมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพทั้งด้านกายภาพ เคมี
แบคทีเรีย สารพิษโลหะหนัก เพื่อสร้างความมั่นใจกับ
เยาวชนและผู้ปกครองว่าน�้ำประปาของ กปภ. สะอาด
ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัย
โลก (WHO) ๒๐๐๖ พร้อมทั้งจัดท�ำป้ายรับรองคุณภาพ
น�้ำประปาบริเวณหน้าโรงเรียน รวมทั้งมอบทุนสนับสนุน
กิจกรรมและทุนการศึกษาให้กบั โรงเรียน ส�ำหรับปี ๒๕๕๔
กปภ. มีโรงเรียนน�ำ้ ดืม่ กปภ. เพือ่ น้องคนดี ๕๑ โรงเรียน
๗. โครงการ PWA น�ำ้ ดืม่ โรงเรียน เป็นโครงการ
CSR ที่ กปภ. จัดท�ำขึน้ ในปี ๒๕๕๕ โดยร่วมมือกับจังหวัด
และโรงเรียนติดตั้งตู้น�้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน�้ำ  เพื่อ
สนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนให้สามารถจัดหาน�้ำดื่ม

316

๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

สะอาดปลอดภั ย ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นและเป็ น การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของเยาวชน ตลอดจนเป็นการสร้างความ
มัน่ ใจเรือ่ งน�้ำดืม่ สะอาด ปลอดภัยและได้มาตรฐานน�้ำดืม่
ให้แก่ผปู้ กครอง นักเรียน ผูบ้ ริหารโรงเรียน และประชาชน
ทั่วไป ทั้งนี้ ก�ำหนดให้จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่น�ำร่อง
โครงการเป็นจังหวัดแรก และจะขยายโครงการไปจนกว่า
จะครบทุกจังหวัด
๘. โครงการปล่อยรถยนต์บรรทุกน�ำ้ ส่งต่อความ
สุขให้ชมุ ชน เพือ่ สังคมทีย่ งั่ ยืน เนือ่ งจาก กปภ. มีหน้าทีใ่ น
การบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้แก่ประชาชน โดยได้ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนผูป้ ระสบภัยอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการ
แจกจ่ายน�ำ้ สะอาดเพือ่ การอุปโภคบริโภคโดยไม่คดิ มูลค่า
ทัง้ นี้ เพือ่ แจกจ่ายน�ำ้ ประปาให้กบั ประชาชนทีข่ าดแคลนน�ำ้
และยกระดับคุณภาพชีวิต ของชุมชนให้มีน�้ำสะอาดไว้ใช้
อุปโภคบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะวิกฤต จาก
ภัยธรรมชาติ เช่น น�้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น

การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมก้าวสู่ นวัตกรรม ผลงานจากหนึ่งสมอง สองมือ
ของพนักงาน กปภ.
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ กปภ. ได้ให้
ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่หน่วยงานหรือองค์กร
จากต่างประเทศ เช่น USAID/ECO - Asia, K-water จาก
ประเทศเกาหลี JICA และ SAITAMA จากประเทศญีป่ นุ่
ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ Asian Development Bank
(ADB) และให้ความรูแ้ ลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั บุคลากร
ระดับผูบ้ ริหารจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หรือ สปป.ลาว พม่า เวียดนาม และกัมพูชา เพือ่ เตรียมพร้อม
ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยอีกส่วนหนึง่ ด้วย
ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน กปภ. : PWA Call Center ๑๖๖๒
กปภ. ได้เล็งเห็นช่องทางการตอบสนองลูกค้าผูใ้ ช้นำ�้
และสร้างช่องทางให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงองค์กรได้งา่ ยขึน้
ซึง่ เป็นจุดสัมผัสทีส่ ามารถสร้างความประทับใจ หรือตอบ
ข้อร้องเรียนได้ตลอดเวลา กปภ. จึงได้ก่อตั้ง ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน PWA Call Center ๑๖๖๒ เพื่อให้ลูกค้าและ
ประชาชนสามารถติดต่อและได้รับการตอบสนองจาก
หน่วยงานได้อย่างทันท่วงที โดยศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน PWA
Call Center ๑๖๖๒ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ ๒๓.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยลูกค้ามิเพียงใช้
บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน PWA Call Center ในการ
ร้องเรียนได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังให้บริการด้าน
การสอบถามข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับการให้บริการของ กปภ.
ให้กับลูกค้าด้วย

จากความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา เพือ่
พัฒนาตนเองของ กปภ. ทัง้ ด้านการผลิตจ่ายน�ำ 
้ และการ
ให้บริการ อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายในการเป็น องค์กร
สมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization :
HPO ท�ำให้ กปภ. ไม่หยุดยัง้ ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
เพือ่ ให้การผลิตจ่ายน�ำ้ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อันจะน�ำ
มาซึง่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของประชาชนต่อไป
ตัวอย่างนวัตกรรมของ การประปาส่วนภูมภิ าค
มีดังต่อไปนี้
๑. ฝาดับเพลิงตรวจสอบแรงดันน�้ำประปา
เนือ่ งจาก กปภ. บางสาขาทีม่ พี นื้ ทีร่ บั ผิดชอบ
และมีผใู้ ช้นำ�้ เป็นจ�ำนวนมาก จึงจ�ำเป็นต้องติดตัง้ เครือ่ งมือ
หรืออุปกรณ์ชว่ ยตรวจสอบแรงดันน�ำ ้ เพือ่ ให้สง่ จ่ายน�ำ้ ประปา
ได้ ทั่ ว ถึ ง และเพียงพอ ซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวที่
หัวดับเพลิงแบบถาวรนัน้ เกิดการสูญหาย เสื่อมสภาพเร็ว
กว่าปกติ และติดตัง้ ไม่ครอบคลุมทัง้ พืน้ ที่ ท�ำให้การบริหาร
จัดการหรือแก้ไขแรงดันน�ำ้ ในพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หา เช่น แรงดัน
น�ำ้ ประปาอ่อน ท่อแตก - รัว่ ท�ำได้ลา่ ช้าเนือ่ งจากต้องเตรียม
อุปกรณ์และเครือ่ งมือเพือ่ ตรวจสอบแรงดัน จากปัญหาและ
อุปสรรคดังกล่าวจึงได้พัฒนาฝาดับเพลิงแบบพกพาเพื่อ
ตรวจสอบและปรับแรงดันน�ำ้ ประปาในพืน้ ทีไ่ ด้ทนั ที โดยใช้
งบประมาณไม่สงู คงทน สะดวกในการใช้งานและไม่สญู หาย
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๒. แผงควบคุมการผลิตน�้ำประปาระยะไกล
ด้วยโทรศัพท์มือถือ
เนื่ อ งจากการผลิ ต น�้ ำ ประปาเพื่ อ บริ ก าร
ประชาชนนั้น มีข้อจ�ำกัดอยู่หลายด้าน เช่น บุคลากร
ที่เชี่ยวชาญ เงินลงทุน เครื่องมือ เครื่องจักรกล พื้นที่
ที่ห่างไกลจากชุมชน ฯลฯ โดยข้อจ�ำกัดต่างๆ เหล่านี้
ส่งผลต่อการผลิตน�้ำประปาให้ได้ปริมาณที่เพียงพอกับ
ความต้องการใช้น�้ำของประชาชนและคุณภาพโดยตรง
เนื่องจากในขั้นตอนการผลิตมีความจ�ำเป็นต้องควบคุม
การใช้เครือ่ งจักรในการผลิต เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าเครือ่ งยนต์
เครื่องสูบน�้ำ  และเครื่องจ่ายสารเคมี ที่ติดตั้งใช้งานอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความ
ต้องการใช้งานจริง ดังนั้น จึงได้จัดท�ำแผงควบคุมการผลิต
น�้ำประปาระยะไกลด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยส่งสัญญาณ
ทาง SMS เพื่อสั่งงานควบคุมการผลิตน�้ำประปา และ
แจ้งเตือนปัญหาที่เกิดในขบวนการผลิตน�้ำประปา เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการ
ผลิตน�้ำประปา
๓. เครื่องเตือนน�้ำขุ่น
		 สื บ เนื่ อ งมาจากปั ญ หาของการผลิ ต น�้ ำ
อย่างหนึ่งก็คือเรื่องความขุ่นของน�้ำดิบในแต่ละช่วงเวลา
มีความขุ่นไม่เท่ากัน ท�ำให้ต้องปรับสารเคมีอยู่บ่อยครั้ง
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บางแห่ ง มี พ นั ก งานผลิ ต อยู ่ ค นเดี ย วและต้ อ งสู บ น�้ ำ
ตอนกลางคืนท�ำหน้าที่หลายอย่างในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
อาจเกิดความผิดพลาดในการท�ำงานได้ จึงเกิดแนวคิด
ทีจ่ ะประดิษฐ์เครือ่ งมือทีส่ ามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่
โดยช่วยเตือนความขุ่นของน�้ำแบบมีเสียงสัญญาณ และ
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเตือนสัญญาณทางโทรศัพท์
๔. โครงการแจ้งเตือนผู้ใช้น�้ำผ่านโปรแกรม
PWA SMS Service
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
รวมทั้งการกระจายข้อมูลให้ลูกค้าทราบยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ
โดยเฉพาะข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วกั บ การหยุ ด จ่ า ยน�้ ำ 
การงดให้บริการ หรือ แจ้งเรื่องส�ำคัญเกี่ยวกับกิจการ
ประปา ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความไม่ พึ ง พอใจ
ดังนั้น เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จึงเกิดแนวคิด
เพื่อหาวิธีการสนับสนุนในการกระจายข้อมูลข่าวสารให้
กับลูกค้าโดยการน�ำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้สนับสนุน
คือการส่ง SMS ไปยังเครื่องโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ให้ลูกค้า โดยการพัฒนาโปรแกรม PWA SMS Service
เพื่อรองรับการด�ำเนินงานในการจัดส่ง SMS ไปยังลูกค้า
ตลอดระยะเวลากว่า ๓๓ ปีที่ผ่านมา กปภ.
มุ่งมั่นในการด�ำเนินงานทุกๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึง
สุขอนามัย และ กปภ. ก็ยังคงมุ่งหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มที่ ไม่หยุดหย่อน ไม่ใช่แค่เพียงผลักดันองค์กรให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง แต่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่าของ
ประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

องค์กรแห่งปัญญาด้านการค้าชุมชน
องค์การตลาด

t โครงการปรับปรุงสภาพตลาดปากคลองตลาด
ปากคลองตลาด เป็นที่รู้จักมากว่า ๕๐ ปี จัดตั้งโดย องค์การตลาดในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ บนถนนจักรเพชร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่กว่า ๕ ไร่ โดยในขณะนั้นนับเป็นท�ำเลที่ตั้งที่มีการคมนาคม ทั้งทางบกและ
ทางน�้ำ ที่มีความส�ำคัญต่อการค้าขาย ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ
ในปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา องค์การตลาด ได้ร่วมด�ำเนินการกับเอกชนในการปรับปรุงสภาพตลาด 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�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วนั้น ยังมีพื้นที่ให้จัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าของ
ศูนย์ศิลปาชีพ, สินค้าจากผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์, สินค้าและผลผลิตทางการเกษตร, สินค้าอุปโภคบริโภคราคา
ประหยัด, สินค้าราคาควบคุมทีจ่ ำ� เป็นต่อการครองชีพของประชาชน ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเพือ่ บริการประชาชน
อาทิเช่น การตรวจสุขภาพ การจัดหางาน งานบริการของหน่วยงานราชการต่างๆ การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้
แก่ประชาชน และมีการจัดกิจกรรมเพือ่ ความสามัคคีและความบันเทิงให้แก่ประชาชนในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารจัดงานดังกล่าว
บนเนื้อที่ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้ระยะเวลาการจัดงานในแต่ละครั้งประมาณ ๗ - ๑๐ วัน โดยจัด
เวียนไปในแต่ละจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ
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t โครงการพั ฒ นาสิ น ค้ า ชุ ม ชน ในการ
สนับสนุนขององค์การตลาด
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
องค์กร และช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าของผลิตภัณฑ์
ชุมชนก่อนน�ำไปจ�ำหน่ายในตลาดภายนอก

องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ได้มีส่วนใน
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม
โมจาโดยผู้ผลิตข้าวในระบบอินทรีย์ ของจังหวัดสุรินทร์
ภายใต้ชอื่ ข้าวสุขใจ และผลิตภัณฑ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ อืน่ ๆ
อีกมากมายหลายรายการ ทีส่ นับสนุนโดย องค์การตลาด

t โครงการตลาดเครือข่ายร้าน “ชุมชนยิ้ม”
โครงการเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการภาค
ธุรกิจด้านการเกษตร และการให้การสนับสนุนตลาด
ภาคการเกษตรเพือ่ ให้เป็นธรรมแก่เกษตรกรทุกภาคส่วน
โดยการด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทิศทาง
และบทบาทใหม่ขององค์กรในอนาคต ที่มุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งปัญญาด้านการค้าในชุมชน องค์การตลาด
จึงวางแผนด�ำเนินธุรกิจโครงการร้านจ�ำหน่ายปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนภายใต้ชอื่ โครงการตลาดเครือข่าย “ร้าน
ชุ ม ชนยิ้ ม ” จากการที่ ไ ด้ เ ล็ ง เห็ น โอกาสทางธุ ร กิ จ ที่

สอดคล้องกับพันธกิจหลัก คือ การสร้างตลาดโดยการเพิม่
ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า โดยความร่วมมือกับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรเพือ่ เชือ่ มโยงเครือข่ายให้เป็นระบบ
ครบทุกภูมิภาค และเพื่อเป็นการลดช่องว่างของภาค
ธุ ร กิ จ ที่ จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละปั จ จั ย การผลิ ต เพื่ อ
การเกษตรให้มีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งมีการก�ำหนด
ราคาจ�ำหน่ายที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรเป็นกลไกในการ
รักษาสมดุลด้านราคารวมถึงการเพิม่ ช่องทางการกระจาย
สินค้า ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
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คติธรรมและแนวคิดส�ำคัญบางประการ
ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
จงมองชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งมีชีวิต
ต้องช่วยพิทักษ์รักษา อุ้มชู และเสริมเกียรติยศ
อย่ามองอะไรเพียงผ่านไปที
เพราะแผ่นดินนี้จะต้องด�ำรงอยู่ยาวไกล
อีกหลายชั่วคนจากเราไป
อ�ำนาจของผู้ปกครอง
เจ้าคุณ อ�ำนาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือ ไม่ใช่อยู่ที่พระแสงราชศัสตรา จะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ถ้าเจ้าคุณท�ำให้
ราษฎรเชื่อถือด้วยความศรัทธาแล้ว ไม่มีใครถอดเจ้าคุณได้แม้ในหลวง เพราะท่านก็ทรงปรารถนาให้ราษฎร
อยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกัน
ความมุ่งหมายในการปกครอง
ความมุ่งหมายของการปกครองทั้งอย่างเก่าอย่างใหม่ คือ ให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกัน
แต่เข้าใจอธิบายค�ำที่ว่า อยู่เย็นเป็นสุขนั้น ผิดกับอย่างเก่าถือว่า ถ้าบ้านเมืองปราศจากภัยต่างๆ เช่น โจรผู้ร้าย เป็นต้น
ก็เป็นสุข... แต่ความคิดที่ว่าจะให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ต้องจัดการท�ำนุบ�ำรุงในเวลาบ้านเมืองเป็นปกติ
เป็นคติเกิดขึ้นใหม่
การเป็นผู้น�ำ
การเป็นผู้น�ำนั้น ต้องให้รองเท้าขาดก่อนกางเกง คือ ต้องออกตรวจตราจนรองเท้าขาด ไม่ใช่นั่งเก้าอี้
จนกางเกงขาด เพราะหลักโบราณก็มีอยู่ว่า จงคิด จงสั่ง จงตรวจ
ค่าของชีวิตมนุษย์
ขอให้เข้าใจว่า ชีวิตมนุษย์จะเป็นชีวิตของผู้ใดก็ตาม จะเป็นชาติใดก็ตาม ภาษาใดก็ตาม เป็นของมีราคา
เหมือนชีวิตของตนเอง ธรรมะในศาสนาก็ดี กฎหมายบ้านเมืองก็ดี ย่อมถือเอาความข้อนี้ เป็นอย่างเดียวกัน คือ
ต้องระวังชีวิตมนุษย์อย่าให้เสียไปด้วยใช่เหตุ
การเลือกใช้คน
การเลือกคน ใช้ให้เหมาะสมแก่ต�ำแหน่ง เป็นสิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้เป็นนายคน การที่จะรู้ว่าถูกหรือผิดนั้น
จะต้องขยันเอาใจใส่ดูอยู่เสมอว่า ผลงานที่เขาท�ำนั้นเป็นอย่างไร ถ้าเขาท�ำได้ดี ต้องยอมให้ว่าเป็นความดีของเขาเอง
เราจะรับเอาได้แต่เพียงว่ารับคนถูก ถ้าเขาท�ำผิด เราต้องรับเสียเองว่าเพราะเราเลือกเขาๆ จึงมีโอกาสท�ำผิด
ทั้งนี้ เพราะอ�ำนาจอยู่ที่ไหน ความรับผิดชอบต้องอยู่ที่นั่นด้วย
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รับงานใหม่
เรียกผู้ใดมาสั่งงานจะให้ไปรับต�ำแหน่งใหม่ ผู้นั้นตอบว่าได้โดยเร็ว และอ้ายโน่นก็ท�ำได้ อ้ายนี่ก็ง่ายละก็
เตรียมหาคนใหม่ไว้ได้ หากแต่ถ้าคนใดหนักใจ ซักถามถี่ถ้วน เห็นความยากล�ำบากละก็ เรานอน ตาหลับได้
รางวัลสูงสุด
รางวัลสูงสุดอยู่ที่ค้นความชั่วไม่พบในตัวเราเอง การติ การชม เป็นเรื่องของคนอื่น เขารู้จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง
จะไปยุ่งด้วยท�ำไม บาปบุญเป็นของเขาเอง
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ที่จะรู้ได้ว่า ที่ใดเรียบร้อย หรือไม่เรียบร้อยนั้น ไม่มีอะไรดียิ่งกว่าฟังเสียงราษฎร ถ้าราษฎรมีเสียงร้อง
เดือดร้อนอยู่แล้ว ถึงแม้การออฟฟิศจะเรียบหรือการอย่างอื่นจะดี ก็ไม่ชื่อว่าเรียบร้อย
วาสนา
อ�ำนาจวาสนาเป็นสิ่งที่มอบให้แก่กันไม่ได้ แต่จะต้องสร้างขึ้นโดยตนเองเท่านั้น อ�ำนาจจะได้มา
ก็ด้วยความขยันขันแข็ง หมั่นขวนขวายหาวิชาความรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเมตตากรุณา
การพูด
ท�ำให้มากกว่าพูด คือ พูดให้น้อยกว่าท�ำ มั่นสุขุม มีสติ ไม้ขี้โอ่ ขี้คุยภูมิปัญญาตนแล้วดีเอง
เอกลักษณ์คนไทย
ความน้อมน้อมถ่อมตน ความขยันหมั่นศึกษา ความกตัญญูรู้คุณบุพการีชนและครูอาจารย์ ปฏิบัติได้เช่นนี้
ความสุขความเจริญจักบังเกิดขึ้นแก่ตนและครอบครัวอยู่เป็นนิจ
เพื่อน
มิตรแท้กับมิตรไม่แท้ต่างกันตรงว่า เราจริงใจต่อใครคนนั้นมาก เราเกรงใจเขามากยิ่งขึ้น ตามเก็บไว้เป็นความทรงจ�ำ
ที่ดี แล้วอาจพบกันอีกก่อนตายจาก ส่วนมิตรอีกแบบหนึ่งเพียงเจอไปวันหนึ่งๆ ก็พอแล้ว
เรียนรู้ชีวิตจากชีวิต
ยามเยาว์เห็นโลกล้วน แสนสนุก
เป็นหนุ่มสาวก็หลงสุข ค�่ำเช้า
กลางคนเริ่มเห็นทุกข์ สุขคู่กันนอ
ตกแก่จึงรู้เค้า ว่าล้วนอนิจจัง
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ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑๒๗/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะท�ำงานจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี ในปี ๒๕๕๕
......................................
ตามที่กระทรวงมหาดไทยจะมีอายุครบ ๑๒๐ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ�ำนวยการจัดกิจกรรมเนือ่ งในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี ในปี ๒๕๕๕ นัน้
เพือ่ ให้การด�ำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์
จึงแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาและคณะท�ำงานจัดกิจกรรมเนือ่ งในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี รวม ๖
คณะท�ำงานฯ ดังนี้
		
๑. คณะท�ำงานฝ่ายการสัมมนาทางวิชาการ 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�ำงาน		
๑.๑ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธาน
๑.๒ นายอภิชาติ เทียวพานิช รองอธิบดีกรมการปกครอง
รองประธาน
๑.๓ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองประธาน
ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมาย
๑.๔ ผู้แทนส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
คณะท�ำงาน
กระทรวงมหาดไทย
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๑.๕ นายชยาวุธ จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
๑.๖ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สถ.
๑.๗ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการคลังท้องถิ่น สถ.
๑.๘ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สถ.
๑.๙ เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑.๑๐ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น สถ.
๑.๑๑ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สถ.
๑.๑๒ ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ปค.
๑.๑๓ ผู้อ�ำนวยการส่วนของส�ำนักนโยบายและแผน สป.มท.
๑.๑๔ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถ.
		
๒. คณะท�ำงานฝ่ายจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย
		
คณะที่ปรึกษา
๒.๑ นายศิวะ แสงมณี
๒.๒ นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์
คณะท�ำงาน
๒.๑ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๒.๒ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
๒.๓ ผู้แทนส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
๒.๔ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พช.
๒.๕ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พช.
๒.๖ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พช.
๒.๗ ผู้อ�ำนวยการกองคลัง พช.
๒.๘ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๒.๙ ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน พช.
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คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
และเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
และเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑๐  เลขานุการกรมการพัฒนาชุมชน
๒.๑๑  ผู้อ�ำนวยการส่วนของส�ำนักนโยบายและแผน สป.มท
		
๓. คณะท�ำงานฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย
		
คณะที่ปรึกษา
๓.๑ นายปานชัย บวรรัตนปราณ
๓.๒ นายภักดี รัตนผล
๓.๓ นายพินัย อนันตพงศ์
๓.๔ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
๓.๕ นางสายไหม จบกลศึก
			 คณะท�ำงาน
๓.๑ อธิบดีกรมการปกครอง
๓.๒ ผู้แทนส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
๓.๓ นายชยาวุธ จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
๓.๔ ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง
๓.๕ ผู้อ�ำนวยการส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สดร.สป.มท.
		
๔. คณะท�ำงานฝ่ายกิจกรรม ประกอบด้วย
			คณะที่ปรึกษา
๔.๑ นายวิชัย ศรีขวัญ
๔.๒ นายไพโรจน์ พรหมสาส์น
			คณะท�ำงาน
๔.๑ อธิบดีกรมที่ดิน
๔.๒ ผู้แทนส่วนราชการระดับกรมปละรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
๔.๓ เลขานุการกรมที่ดิน
๔.๔ ผู้อ�ำนวยการส่วนของส�ำนักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.ที่ได้รับมอบหมาย

คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
และเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
และเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

327

		
๕. คณะท�ำงานฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
		
คณะที่ปรึกษา
๕.๑ นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
๕.๒ นายสุรอรรถ ทองนิรมล
๕.๓ นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์
๕.๔ นายอมรพันธุ์ นิมานันท์
๕.๕ นายภักดี รัตนผล
๕.๖ นายพินัย อนันตพงศ์
		
คณะท�ำงาน
๕.๑ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕.๒ ผู้แทนส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
๕.๓ เลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕.๔ ผู้อ�ำนวยการกองกลาง สป.มท.
๕.๕ ผู้อ�ำนวยการกองสารนิเทศ สป.มท.
		
๖. คณะท�ำงานฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย
		คณะท�ำงาน
๖.๑ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๖.๒ ผู้แทนส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
๖.๔ ผู้อ�ำนวยการกองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
๖.๕ ผู้อ�ำนวยการกองคลัง สป.มท.
และผู้ช่วยเลขานุการ
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
และเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
และเลขานุการ
คณะท�ำงาน

มีอ�ำนาจหน้าที่
๑. จัดท�ำแนวทาง แผนงาน โครงการ ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ประสานรายละเอียดของกิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะท�ำงานฯ ได้ตามที่เห็นสมควร
๔. ติดตามการด�ำเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด�ำเนินงาน
๕. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
		
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
						
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

								

(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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คณะทำ�งานฝ่ายจัดทำ�หนังสือ ๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย
คณะที่ปรึกษา
นายปานชัย  
นายพินัย  
นางสายไหม  
นายวิบูลย์  
นายบุญส่ง  
นายสถาพร
นายอภิชาติ

บวรรัตนปราณ
อนันตพงศ์
จบกลศึก
สงวนพงศ์
เตชะมณีสถิตย์
ศิริภักดี
เทียวพานิช

นายภักดี
ม.ล.ปนัดดา
นายพระนาย  
นายสุกิจ  
นายชยาวุธ  
นายชูเกียรติ

รัตนผล
ดิศกุล
สุวรรณรัฐ
เจริญรัตนกุล
จันทร
มุทธากาญจน์

ประธานคณะทำ�งาน
นายชวน  ศิรินันท์พร

อธิบดีกรมการปกครอง

คณะทำ�งาน
นายวรกิตติ
ศรีทิพากร
นายวิภาส  
ตรีประทีป
นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์
นายอภิชัย
ชัยชมภู
นางณิรมล
เกิดแก้ว         
นางกาญจนา แจ่มมินทร์
นางสาวอัจนา เตชะพันธุ์
นายอภัย  
วุฒิโสภากร
นางนิตยา
รินทรักษ์
นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม
นางสาวกรกนก ค้าผล
นางสาวจารุภรณ์ อติเปรมานนท์
นางวรรณา
ประจง
นางสาวรุจาภา ถิระพัฒน์

กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
สถาบันดำ�รงราชานุภาพ
สถาบันดำ�รงราชานุภาพ
สถาบันดำ�รงราชานุภาพ
สถาบันดำ�รงราชานุภาพ
สถาบันดำ�รงราชานุภาพ
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

ผู้สนับสนุนข้อมูล
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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