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เอกสารความรู้ฉบับที่ 3/2562 ชุดน้ีประกอบด้วยชุดความรู้ 
จ านวน 2 ตอน โดยฉบับน้ีเป็นตอนที่ 1 ที่ได้รวบรวมจากค าบรรยาย  
การถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้บริหาร เทคนิคการท างาน และประเด็น
ส าคัญต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตามโครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้ได้รับการ
แต่งตั้ง (เล่ือน) ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด รุ่นที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ซ่ึงจะเป็นหลักคิดแนวทางปฏิบัติที่ดีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจอ านาจ หน้าที่ พัฒนา
ศักยภาพการท างาน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ในการบ าบัดทุกข์ บ า รุ งสุข เพ่ือให้ประชาชนมี ชีวิตความเป็นอยู่          
ของประชาชนดีข้ึน โดยประกอบด้วยประสบการณ์ผู้บริหาร ดังต่อไปน้ี 

 นายดนุชา พิชยนันท์  รองเลขาธิการ สศช.  
ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” 

 นายอเนก  มีมงคล  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. 
ในหัวข้อ “ แนวทางและกลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ” 

 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ในหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในความ
คาดหวังของผู้ว่าราชการจังหวัด” 

 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต  อธิบดีกรมการปกครอง 
ในหัวข้อ “การสนับสนุนการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด : กลไกการขับเคล่ือนงานในจังหวัดโดยอาศัยนายอ าเภอ” 
 
 
 
 



-ต่อ – 
 

 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ในหัวข้อ “การบริหารจัดการพัสดุส าหรับผู้บริหาร” 

 ทั้งน้ีเอกสารความรู้ฉบับน้ีได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในระบบคลังความรู้
ของสถาบันด า รงราชนุภาพ ส านักงานป ลัดกระทรวงมหาดไทย  
www.Stabundamrong.go.th เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป 

 

กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้  

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
   
   
 
   
 
 

 
 

 



สารบญั 
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
 
 
 
แนวทางและกลไกการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศ 
 
 
 
การปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้ว่าราชการจังหวัด    
ในความคาดหวังของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
 
การสนับสนุนการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด : กลไกการขับเคลื่อนงานใน
จังหวัดโดยอาศัยนายอ าเภอ 
 
 
 
การบริหารจัดการพัสดุส าหรับผู้บริหาร 
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 จากสถานการณ์โลกที่มีแนวโน้มจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และ
ฉับพลัน ในหลากหลายมิติ ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศไทยในอนาคตข้างหน้าเป็นอย่าง
มาก ที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับภัยคุกคาม
และปัญหามากมายที่ เป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาประเทศจึงขอยกตัวอย่างภาพรวมสถานการณ์ภายในและภายนอก
ประเทศในมิติต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. ความเหลื่อมล้้าในมิติต่าง ๆ ส่งผลต่อการสร้างความสามัคคี 
ในสังคม และเป็นข้อจ้ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ์

2. โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ วัยเด็กและ
วัยท้างานลดลง ประชากรทุกช่วงวัยมีปัญหาเชิงคุณภาพ 

3. เศรษฐกิจไทยได้รับความท้าทาย
จากการเป็นสังคมสูงวัย และการแข่งขัน
จากประเทศเพ่ือนบ้าน  

4. ข้อจ้ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน ส่งผลต่อต้นทุน
การผลิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

5. ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน จ้าเป็นต้องปฏิรูป
ระบบราชการและการเมือง เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 
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6. กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวใน กทม. และภาคกลาง  
มีช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค 

7. การขยายตัวของเขตเมืองอย่างรวดเร็ว ท้าให้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ 

8. กลไกการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเชื่อมโยง
การท้างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนตาม
แนวทางเป้าหมายที่วางไว้ 

9. การขยายตัวของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เป็นโอกาสส่งเสริม
ให้เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและเศรษฐกิจชายแดน 

 
สถานการณ์ภายนอกประเทศ  

1. กระแสโลกาภิวัตน์ การเคลื่อนย้ายเสรีของคน เงินทุน ข่าวสาร 
เทคโนโลยี สินค้าและบริการ 

2. ศูนย์รวมอ้านาจทางเศรษฐกิจย้ายมาเอเชีย การรวมกลุ่มของ
เศรษฐกิจในภูมิภาค 

3. การแย่งชิงแรงงานและเงินทุน จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
4. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลต่อภาคธุรกิจและการใช้

ชีวิตของประชาชน 
5. ภาวะโลกร้อนและสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน ก่อให้เกิดภัย

ธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้มีการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การใช้เชื้อเพลิงรูปแบบอ่ืน นอกจากน้้ามัน และการผลิตพืช
พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน อาจส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

7. ความเป็นเมืองที่ เติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจ้ากัดและ
กฎเกณฑ์การใช้พ้ืนที่และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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8. หลักบริหารจัดการที่ดี ระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนมี
ความเข้มข้นมากขึ้น 
 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย เป็นผลให้ประเทศไดเ้ริ่มจัดท้าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือการพัฒนาในระยะยาว ส้าหรับยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องน้าไปสู่การ
ปฏิบัติ เ พ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลา เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดย
มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม คือ “ประเทศชาติ ม่ันคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ 

มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้ า งการ เติบ โตบนคุณภาพชี วิ ตที่ เป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน

และประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร พั ฒ น า ต า ม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
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1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการ

กระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความ

ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของ

ภาครัฐ 
 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  
สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม บูรณาการร่วมกัน ในรูปแบบ 
“ประชารัฐ”  ซึ่งได้แก่ ด้านความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาและยุทธศาสตร์ที่  3  
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านการสร้างโอกาสและยุทธศาสตร์ที่ 4 
ความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนยุทธศาสตร์ที่ 5 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลยุทธศาสตร์ที่ 6 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
     หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560 
มี 5 ประการ ดังนี้ 
     1) หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่ด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 



5 
 

     2) ให้ความร่วมมือ สศช.ในฐานะเลขานุการฯ ในการประสานงาน
เกี่ยวกับการด้าเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ 2560 
     3) ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด้าเนินงานดังกล่าวต่อส้านักงาน
ภายในเวลาและตามรายการที่ส้านักงานก้าหนด 
     4) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท 
     5) ด้าเนินการแก้ไข กรณีความปรากฏว่าการด้าเนินการใดของ
หน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท 
 
     การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล ตาม พ.ร.บ.การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 

เพ่ือประโยชน์ในการติดตามผลการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด้าเนินการประจ้าปี ต่อส้านักงาน 
ภายในเวลาและตามรายการที่ส้านักงานก้าหนด พร้อมให้ส้านักงาน 
จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินการประจ้าปีเสนอต่อคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และรัฐสภา  
ทราบภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน ทั้งนี้ รายงาน
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของการด้าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด้าเนินการ 
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย 

ในกรณีมีเหตุอันควรรายงานให้รัฐสภาทราบเป็นการเฉพาะเรื่อง  
ให้คณะกรรมการจัดท้ ายุทธศาสตร์ชาติด้ านที่ เกี่ ยวข้องรายงาน 
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
เสนอรัฐสภาเป็นการเฉพาะเรื่องได้  

กรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติว่าการ
ด้าเนินการใดของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือ
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แผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
นั้นทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และ
เมื่อหน่วยงานของรัฐด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงประการใดแล้วให้แจ้งให้
คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่แจ้งการ
ด้าเนินการให้คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติทราบภายในก้าหนดเวลา
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติรายงานให้
คณะกรรมการทราบเพ่ือพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและสั่ง
การ และหากหน่วยงานของรัฐไม่ด้าเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือ
ว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ้านาจขั ดต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพ่ือ
ด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจต่อไป  
 
 กระบวนการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ  
 อาศัยกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
ก้าหนดไว้ ตามมาตรา 257 การปฏิรูปประเทศต้องบรรลุเป้าหมาย ต่อไปนี้ 
 1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
 2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมเพ่ือขจัด
ความเหลื่อมล้้า 
 3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประ เทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิป ไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 มาตรา 259 ให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผน
และขั้นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัด 
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ท้าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้อง
ก้าหนดให้เริ่มด้าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
ประกาศรัฐธรรมนูญ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุใน
ระยะเวลาห้าปี 
 และ พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560  
ตามมาตรา 6 ให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือก้าหนดกลไก วิธีการ และ
ขั้นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งผลอันพึง
ประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านนั้น ๆ 
 มาตรา 7 แผนการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยประกอบด้วย (1) แผน 
ขั้นตอน วิธีการด้าเนินการและผลอันพึงประสงค์ (2) ก้าหนดระยะเวลา 
และตัวชี้วัด (3) หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่รับผิดชอบ (4) วงเงินที่คาด
ว่าจะใช้ (5) ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี (6) การ
เสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จ้าเป็น 
 มาตรา 8 ก้าหนดด้านแผนการปฏิรูปประเทศ  ทั้งนี้ในการจัดท้าต้อง
ก้าหนดเรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขององค์กรฝ่ายตุลา
การด้วย  
 มาตรา 10 การปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านให้ด้าเนินการตามขั้นตอน 
(1) ให้ ครม.แต่งตั้งคณะกรรมการ (2) ประชุม ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการจัดท้าร่างแผนปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการแล้วเสนอ คกก.ยุทธศาสตร์ชาติเห็นชอบภายใน 
15 วัน (3) เริ่มด้าเนินการจัดท้าแผน 
 มาตรา 13 ในกรณีมีเหตุจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงด้านใด เนื่องจาก
การปรับเปลี่ยนของยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท หรือเพราะเหตุอ่ืนใด 
ให้ ครม.แจ้งคณะกรรมการปฏิรูป 
 โดยมีผังกระบวนการจัดท้าแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 
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ประเมินวิเคราะห์สถานการณส์ภาพแวดล้อมในการพฒันาประเทศ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง  ๆร่างแผนการปฏิรูปประเทศเบื้องต้น 

รับฟังความเห็นต่อร่างแผนการปฏิรูปประเทศเบื้องต้น 

ปรับแก้ร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามความเห็นฯ  

น าเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต ิ

น าเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศที่ได้รบัความเห็นชอบ 
จากคณะกรรรมการยุทธศาสตร์ชาติไปยังคณะรฐัมนตร ี

เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ส านักงานฯ น าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อทราบ 
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 แผนการปฏิรูปประเทศ ก้าหนดไว้ 11 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการเมือง  
2) ด้านการบริหารราชการ 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านยุติธรรม 5) ด้าน
เศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณะสุข 
8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี  9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน  
11) ด้านป้องกันการทุจริต ซึ่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือ 1) แก้จน เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 2) แก้เหลื่อมล้้า 
สร้างความเสมอภาคเท่าเทียม 3) แก้โกง สร้างความโปร่งใส 4) มีส่วนร่วม
ในการปกครอง 5) ปฏิรูปราชการเพ่ือประชาชน 6) สร้างอนาคตไทย มั่งคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 
 หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มี 4 ประการ ดังนี้ 

1.  ด้าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้การ
ปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ (มาตรา 6 วรรคสอง) 

2. ให้ความร่วมมือในการให้ค้าปรึกษาแก่คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติในการวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด้าเนินการตามแผนปฏิรูป
ประเทศตามข้อเสนอแนะ (มาตรา 24 วรรคแรก และสอง) 
    3. รายงานผลการติดตามการด้าเนินการภายในระยะเวลาที่
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะ
ส้านักงานเลขานุการฯ ก้าหนด (มาตรา25 วรรคแรก) 

4. กรณีการด้าเนินการใด ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานของรัฐ (หัวหน้าหัวงาน) ให้ความร่วมมือ
ให้ค้าปรึกษาเพ่ือแก้ไข ปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น และด้าเนินการ
ตามท่ีตกลงร่วมกัน แล้วรายงานให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ (มาตรา
6 (2)) 
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การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล ตาม พ.ร.บ. แผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประโยชน์ในการติดตามผลการด้าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด้าเนินการดังกล่าวต่อ
ส้านักงานภายในเวลาและตามรายการที่ส้านักงานก้าหนด ให้ส้านักงาน
จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินการประจ้าปีเสนอต่อที่ประชุมร่วมเพ่ือให้ 
ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส้านักงานเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
และรัฐสภาทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน 

ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการปฏิรูปคณะใดว่าการ
ด้าเนินการใด ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
ให้ด้าเนินการดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหาร 
ให้คณะกรรมการปฏิรูปคณะนั้น  ประสานงานหรือปรึกษาหารือกับ
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือที่ก้ากับดูแล เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น ในกรณีที่ไม่อาจหาข้อยุติร่วมกันได้ ให้
คณะกรรมการปฏิรูป แจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีมติประการใดแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น (2) ในกรณีที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ให้คณะกรรมการปฏิรูป คณะนั้นประสานงานหรือปรึกษาหารือกับ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือแก้ไข ปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น 
และให้ด้าเนินการตามที่ตกลงร่วมกัน แล้วรายงานให้คณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติทราบ. 
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 ผลการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาท้าให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการทางสังคมมากขึ้น 
ครอบคลุมไปทุกภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตาม การเติบโตดังกล่าวยังอยู่บน
พ้ืนฐานความไม่สมดุลของการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ เนื่องจากปัญหาความ
เหลื่อมล้้ายังคงอยู่  
 
บริบทการพัฒนาเชิง “พื้นที่” 

โครงสร้าง (Structure) และล้าดับชั้น (Layer) ของพ้ืนที่ในแต่ละ
บริบท มีความสัมพันธ์กับกลไก แนวทาง และแหล่งงบประมาณ ส้าหรับ
พ้ืนที่ประเทศไทย มีการแบ่งพ้ืนที่ในหลายบริบท โดยแบ่งตามสภาพ
กายภาพ ตามการปกครอง ตามการพัฒนาเฉพาะเรื่อง เช่น พ้ืนที่เศรษฐกิจ
เฉพาะ ได้แก่ พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ESB) และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ภาคใต้ (SSB) พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ 
(EEC) พ้ืนที่เฉพาะ ได้แก่ ศูนย์ราชการ เกาะรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า 
ตามการบริหารงานของส่วนราชการ และตามบริบทความเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ  
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“การพัฒนาเชิงพ้ืนที่” เป็นนโยบายที่ได้ก้าหนดในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นกรอบ
ทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิสังคม โดยมีการก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เฉพาะ ที่ระบุพื้นท่ีเป้าหมายการพัฒนาระดับจังหวัด เมือง และพ้ืนที่เฉพาะ
อย่างชัดเจน พร้อมกับมีแนวทางการแปลงแผนสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
 ความหลากหลายของการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ส่งผลกระทบโดยตรง
และโดยอ้อมต่อการพัฒนา “จังหวัด” และ “กลุ่มจังหวัด” ซึ่งจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดนั้น จ้าเป็นต้องปรับตัว “รับรู้” “เข้าใจสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง” “รู้จักใช้โอกาสที่เกิดขึ้น” “เตรียมความพร้อม” “ให้การ
สนับสนุน” ภาคีการพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ที่เอ้ืออ้านวย ที่ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือ ชี้ทิศทางการพัฒนาระดับ
ภาค-พ้ืนที่ ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทุกระดับน้าไปจัดท้าแผนพัฒนา 
เชื่อมต่อถึงแผนปฏิบัติการได้อย่างเชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน 

ในปัจจุบันการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศไทย ได้เน้นการพัฒนา
ตามศักยภาพของพ้ืนที่นั้น ๆ ที่จะต้องให้ความสนใจมากขึ้นคือความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของแต่ละ
พ้ืนที่   

 
ทิศทางการพัฒนาภาค 

แนวคิดในการก้าหนด “ทิศทางการพัฒนาภาค” เป็นการแปลง
แผนชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยพิจารณาเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาใน
ระดับชาติให้ความสอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพโอกาสและภูมิสังคมของ
แต่ละพ้ืนที่/ภาค ก้าหนดเป็นแนวทาง การพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่มีความ
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ชัดเจนมากขึ้น ท้าให้ผู้ปฏิบัติสามารถน้าไปจัดท้าแผนรองรับในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างเหมาะสม น้าไปสู่การพัฒนาที่เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั และบรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ 
เป้าหมาย คือ ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง  เชื่อมโยง

เศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง โดยมีแนวทาง 
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง 
รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูง ด้วยภูมิปัญญา
และนวัตกรรม 
 2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงานภาคบริการ 
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5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร
จัดการน้้าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
 

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป้าหมาย คือ ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง 

โดยมีแนวทาง 
1. บริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม 
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไข

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยง

พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม ่ๆ ของภาค 

6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ
แนวระเบียงเศรษฐกิจ 
 

ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
เป้าหมาย คือ พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และ ภาคกลาง

เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง โดยมีแนวทาง 
1. พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และ

สร้างความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
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3. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

4. บริหารจัดการน้้าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหา 
น้้าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

5. เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

6. พัฒนาความเชื่ อม โยง เศรษฐกิจและสั งคมกับทุกภาค 
เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้้าภายในประเทศ 
 

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก 
เป้าหมาย คือ ฐานเศรษฐกิจชั้นน้าของอาเซียน โดยมีแนวทาง 
1. พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็น 

เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
2. พัฒนาภาคตะวันออกให้

เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล 

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า
และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 

4. พัฒนา พ้ืนที่ เ ศรษฐกิ จ
ชายแดนให้ เป็นประตู เศรษฐกิจ 
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

5. เ ร่ ง แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความวิกฤติ
และจัดระบบการบริหารจัดการ
มลพิษให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ 
เป้าหมาย คือ ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับ

โลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ามันของประเทศ  
และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก โดยมี
แนวทาง 

1. พัฒนาการท่องเที่ยวของ
ภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ
ชั้นน้าของโลก 

2. พัฒนาอุตสาหกรรมการ
แปรรูปยางพาราและปาล์มน้้ามันแห่ง
ใหม่ของประเทศ 

3. พัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรหลักของภาค 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนา
เขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยง
การค้าโลก 
 

ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
เป้าหมาย คือ เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป ที่สาคัญของประเทศ และ
เป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้า
และการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้
และการพัฒนาเศรษฐกิจของ
มา เล เซี ยและสิ งค โป ร์  โ ดยมี
แนวทาง 
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1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
เพ่ือความมั่นคงให้กับภาคการผลิต 

2. พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้า และ
เมืองท่องเที่ยวชายแดน 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนาภาค เพ่ือน้าไปสู่การปฏิบัติจ้าเป็นต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
สามารถน้าแนวคิด เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของ
แผน ไปก้าหนดกลยุทธ์และแผนงานโครงการในระดับปฏิบัติ ซึ่งการจัดท้า
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ขององค์กร จะต้องให้เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการ
พัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 กับภารกิจของหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การร่วมกัน พร้อมกับการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีระดับกระทรวง 
และระดับพ้ืนที่ จะต้องยึดพ้ืนที่และการมีส่วนร่วมเป็นส้าคัญ ประกอบกับ
การติดตามประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการ
ด้าเนินงานว่าสามารถบรรลุเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด
ความส้าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ หรือไม่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
 
กลไกบริหารการพัฒนา (แผน-งบประมาณ) 

ระดับของแผน มีการจ้าแนกออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการ

ขับเคลื่อนประเทศ โดยแผนในระดับอ่ืน ๆ ต้องมุ่งด้าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติก้าหนด 

 แผนระดับที่ 2 เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศเพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจก้าหนดประเด็นการพัฒนาใน



18 
 

บางประการ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 แผน 
ดังนี้  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความม่ันคง  

แผนระดับที่ 3 ซึ่งจะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตาม
ภารกิจของส่วนราชการ และสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 
เพ่ือน้าสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  

ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้ เป็นกรอบในการจัดท้าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่ วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) มีเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศภาพรวม “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นกรอบ
การจัดท้าแผนพัฒนาในระดับต่าง 
ๆ โดยในเชิงนโยบายกระทรวง 
กรม ได้น้ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ มา
วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับภารกิจ
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เพ่ือจัดท้าแผนกระทรวง กรม จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มาเชื่อมโยงลงสู่
แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด โดยให้ความส้าคัญกับการเชื่อมโยงแผน
ของกระทรวง กรม ในส่วนของอ้าเภอ และท้องถิ่น มีการจัดท้าแผนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ในเชิงพ้ืนที่ชุมชน ท้องถิ่น รวบรวมปัญหา
และความต้องการของประชาชนมาเป็นแผนพัฒนา จากนั้นอ้าเภอท้า
หน้าที่วิเคราะห์แผน จัดล้าดับความส้าคัญปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่ 
เป็นการเชื่อมโยงแผนชุมชนและท้องถิ่นไปสู่แผนพัฒนาจังหวัด จากนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท้าแผนปฏิบัติการรองรับ ตั้งแต่ในระดับชุมชน 
ท้องถิ่น อ้าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 โดยระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่
แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน
พิเศษ 281 ง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ได้ก้าหนดคณะกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ให้มีอ้านาจและหน้าที่ ดังนี้ 1. ก้าหนด
กรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ  
2. ก้าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท้าแผนพัฒนา แผนปฏิบัติ
ราชการประจ้าปี จัดท้า-บริหารงบประมาณ และ 3. บูรณาการแผนของ
ส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่  เ พ่ือช่วยขับเคลื่อนให้การ
ด้าเนินงานพิจารณาแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ 
แผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นไปตามทิศทาง
และกรอบท่ีก้าหนดไว้  

ในคราวการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  
(ก.บ.ภ.) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ประชุมได้มีความเห็นเกี่ยวกับ
หลักการของการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดว่า ควรสนับสนุนโครงการ
เชิงยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับภาคและนโยบายการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ของรัฐบาล โดยการจัดท้าโครงการจะต้องค้านึงถึงการ
เกิดผลกระทบที่เกินกว่าขอบเขตของจังหวัด ดังนั้น จ้าเป็นต้องมีการ
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จัดสรรงบประมาณที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสนับสนุนให้ เกิด 
การขับเคลื่อนได้อย่างมีเป้าหมาย ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการฯ รับประเด็นความเห็นของที่ประชุมไปทบทวนและปรับปรุง
แนวทางการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอีกครั้ง  และ
น้าเสนอให้ อ.ก.บ.ภ. วิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

ลักษณะของโครงการ  
1. ขับเคลื่อนในลักษณะ cluster โดยเป็นโครงการที่ตอบโจทย์

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด/ภาค หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วม
ของพ้ืนที ่(ทั้งภายใน/ระหว่างกลุ่มจังหวัด/ระหว่างภาค)  

2. เป็นโครงการที่มีความส้าคัญสูงในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ตามนโยบายรัฐบาล เช่น SEC หรือโครงการ Big Rock  

3. เป็นโครงการที่จะสร้างผลกระทบ/เกิดประโยชน์ระดับกลุ่ม
จังหวัด/cluster 
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หลักส้าคัญส้าหรับการจัดท้าแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และนโยบาย 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

• จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญกับการจัดท้าแผน-งบประมาณ เพราะ
การจัดท้าแผนที่ดี จะเป็นกรอบในการพัฒนาที่สามารถเชื่อมโยงและ
ถ่ายทอดเป็นล้าดับได้อย่างสอดคล้อง และเมื่อแผนมีความชัดเจนแล้ว จะ
ท้าให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

• จะต้องเป็นจุดประสานให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง  
• จะเปิดโอกาส/สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับภาคีอ่ืน

ให้มากขึ้น ได้อย่างไร โดยเฉพาะกับภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้สร้างกระแสการพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ในการพัฒนาพ้ืนที่ของ
ตัวเองมากขึ้น และพ่ึงพาภาครัฐส่วนกลางน้อยลง  
ระดับนโยบาย 

• ส่งเสริม/สนับสนุน/ปรับปรุง แนวทางและกลไกการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ให้เกิดการบูรณาการและขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

• ปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมมากข้ึน.  
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เวลา ไม่ใช่ข้อจ ากัดของคนท างาน คนเราทุกคนมีเวลาเท่ากัน 

คือ 365 วัน ในเวลา 1 วัน มี 24 ชั่วโมง บางคนท้างาน 8 ชั่วโมง บาง
คนท้างาน 12 ชั่วโมง บางคนท้างาน 
3 ชั่วโมง ซึ่งเวลาในการท้างานของแต่
ละคนแตกต่างกัน แต่อย่างไรนั้น
ขอให้มุ่งมั่นท้างานให้เต็มที่ ท้าหน้าที่
ของตนเองให้ดีที่สุด 

ต้าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเสมือนดาวเคราะห์ที่อาศัย
แสงของดาวฤกษ์จากผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือสามารถปฏิบัติงานได้
เฉพาะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ้านาจเท่านั้น โดยอาศัยตามมาตรา 38 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้การบริหารราชการของจังหวัดเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการของ
จังหวัดและนโยบายของรัฐบาล สามารถตอบสนองการปฏิบัติราชการให้
เกิดความคล่องตัว และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้
ควรพึงระมัดระวังด้วยว่าขณะนี้เราเป็นบทพระรอง ไม่ใช่บทพระเอก  

มาตรา 54  ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็น
ผู้ รับนโยบายและค้าสั่ งจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่
และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในความคาดหวังของผู้ว่าราชการจังหวัด 
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ราชการจังหวัดและอ้าเภอ และจะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วย
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และ
รับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นก้าลังส้าคัญที่ช่วยผู ้ว ่า ร าชการ
จังหวัดในการบริหารงานราชการในพื้นที่ โดยมีความยึดโยงกับ
การดูแลทุกข์สุขของประชาชนตามที่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงให้โอวาท
ว่า ...หน้าที่มหาดไทย เหมือนกับ ลูกกุญแจส้าหรับไขไกให้เครื่องจักรเดิน
โดยเรียบร้อย คงจะต้องคอยตรวจตราดูอยู่เสมอ ถ้าเห็นข้อขัดข้องจะมีขึ้น
ที่ใดก็คงต้องทักท้วง ถ้าจะไม่ตลอดไปได้ ก็คงจะต้องน้าความขึ้นกราบ  
บังคมทูลฯ เห็นว่าเท่านี้พอจะป้องกัน... 

ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติราชการในต้าแหน่งรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด จึงต้องตระหนักและให้ความส้าคัญ ดังนี้ 

• เรียนรู้งาน สร้างสมประสบการณ์  เริ่มจากเรียนรู้งานที่เรา 
ไม่คุ้นชิน เพ่ือสร้างประสบการณ์ 

• ช่วยแบ่งเบาภาระงาน 
• ช่วยกลั่นกรองงาน ทั้งงาน

หนังสือทั่วไป งานวิชาการ หรือข้อกฎหมาย
ต่าง ๆ  

• ช่วยคิด ช่วยท้างานแทน ในงาน
ภารกิจที่รับผิดชอบ ซ่ึงบางครั้ง ในการเผชิญ
ปัญหา อาจต้องใช้ยุทธศาสตร์ และชั้นเชิงในการรับฟังและแก้ไขปัญหา  
ซึ่งต้องอาศัยการร่วมกันคิด ร่วมกันท้า เพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุด 
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• ช่วยก้ากับ ติดตามงาน เพื่อให้งานส้าเร็จบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก้าหนดไว้ 

 
อีกหนึ่งความส้าคัญ คือ ต้องมีความเป็นผู้น้า (Leader) กับภาวะ

ผู้น้า (Leadership) 
• Leader คือ ผู้มีหน้าที่ ต้าแหน่งที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง

ให้เป็นผู้น้า 
• Leadership เป็นเรื่องของคุณลักษณะ พฤติกรรมหรือ

ความสามารถของบุคคลที่ท้าให้คนอ่ืนเกิดการยอมรับ เชื่อมั่นที่จะท้าตาม 
 
ในอ้านาจหน้าที่ของรองผู้ว่าราชการจังหวัด กรณี ช่วยสั่ง/

ปฏิบัติราชการแทน/รักษาราชการแทน ที่จะต้องปฏิบัติงานทั้งเรื่อง งาน
บริหาร (งาน งบ คน การประชุม) งานพัฒนาจังหวัด (ยุทธศาสตร์จังหวัด) 
งานพ้ืนที ่(ท้องที่ ท้องถิ่น) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส้าหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจส้าคัญของการ
บริหารองค์กร การที่งานและองค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้มากน้อยเพียงใด 

จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการขับเคลื่อน
และแก้ไขปัญหาในเรื่องของคน เช่น  

ควรเลือกคนที่การเลือกทีมงาน 
อยู่ในพ้ืนที่จังหวัด จ้านวน 1 คน เนื่องจาก
เป็นผู้มีความรู้ และช้านาญในพ้ืนที่ สามารถ
ช่วยในการประสานงานได้สะดวก และรู้
เส้นทางการคมนาคม หมู่บ้าน ต้าบล ที่
สามารถพาไปตรวจพื้นที่ต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น  

ต้องพิจารณาคุณสมบัติ ระเบียบ ข้อการออกค้าสั่งแต่งตั้ง 
กฎหมายต่าง ๆ และค้านึงถึงผลสัมฤทธิ์งานขององค์กรในภาพรวม 
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ต้องยึดการบริหารการเลื่อนเงินเดือน 
หลักคุณธรรมเป็นส้าคัญ 

ในกรณีส่วนกลางการมอบอ้านาจ 
ได้มีการมอบหมายภารกิจงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดด้าเนินการ หากผู้ว่าราชการจังหวัด
ติดภารกิจส้าคัญอ่ืน ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ สามารถมอบให้ส่วนราชการด้าเนินการแทน
ได้ แต่ทั้งนี้ควรดูค้าสั่งการมอบอ้านาจให้ชัดเจนก่อนทุกครั้ง รวมถึงการ
มอบการประชุม ต้องพิจารณาความส้าคัญก่อนหลัง หากเรื่องใดไม่ส้าคัญ 
สามารถมอบต่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ตามความเหมาะสม 

 
แผนพัฒนาจังหวัด 
• มาตรา ๕๓/๑ ให้จั งหวัดจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดให้

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 

• ในการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ
ที่มีสถานที่ตั้งท้าการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค
หรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจ
เอกชน 

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ มีสิ่งจ้าเป็นที่ต้องรู้ คือ รู้แผนพัฒนา
จังหวัด รู้นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รู้ Position ของจังหวัดที่
ส่วนกลางก้าหนด 

• แผนพัฒนาจังหวัด ต้องก้าหนดวิสัยทัศน์  Position และ
ยุทธศาสตร์ ให้ชัดเจน และควรท้าต่อเนื่องให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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• การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้วยการด้าเนินโครงการให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ยึดประชาชนเป็นหลัก และก้ากับ ติดตาม
พัฒนายุทธศาสตร์ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

• Position ของจังหวัดที่ส่วนกลางก้าหนด เพ่ือเชื่อมโยงบูรณาการ
ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สุดท้ายได้ฝากบทกลอนที่สามารถเป็นข้อคิดเตือนใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ต้าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

“เป็นพระรอง เป็นเบอร์สอง ท่องให้ดี 
มีหน้าที่ ช่วยพระเอก เสกผลงาน 
คอยช่วยคิด ช่วยท า ช่วยส่ังการ 
ช่วยไขลาน ประสานให้ ไปข้างหน้า 
เป็นพระรอง ต้องจด จ าให้ดี 

 ว่าวันนี้ เป็นที่สอง รองผู้ว่า 
จะท าการ ใดๆ ให้พิจารณา 
ต้องระวัง อย่าให้ล้ า ความพอดี 
เป็นพระรอง ต้องท าใจ ใช่เบอร์หนึ่ง 
ยังไม่ถึง เวลา และหน้าที่ 
เพียรสั่งสม ประสบการณ์ ให้ทวี 
โอกาสมี เมื่อไร ค่อยเริ่มท า” 
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ภารกิจของกรมการปกครอง เป็นภารกิจที่มีความส้าคัญต่อการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถน้าไปเป็น
กุญแจส้าคัญในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง 
ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสุขใน
สังคมได้อย่างยั่งยืน 

 
กลไกการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาคของกรมการปกครอง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกับการอ านวยการและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอ าเภอ  

ตา ม ก ฎ ก ร ะท ร ว ง แ บ่ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559 ได้ระบุไว้ใน ข้อ 10 “การอ้านวยการและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
นายอ้าเภอ” ซึ่งกรมการปกครองมีหน้าที่ส้าคัญในการสนับสนุนการท้างาน
ของนายอ้าเภออย่างเต็มที่ นอกจากนั้น กรมการปกครองยังมีกลไกการ
ท้างานที่ส้าคัญในการขับเคลื่อนงานในส่วนภูมิภาคและพ้ืนที่  ที่ถือเป็น
ฟันเฟืองส้าคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
ท้างาน ดังนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดต้องศึกษาภารกิจของกรมการ
ปกครอง และท้าความเข้าใจอย่างถ่องแท้  
 

การสนับสนุนการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
: กลไกการขับเคลื่อนงานในจังหวัดโดยอาศัยนายอ าเภอ 
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บทบาทหน้าที่ของรองผู้ว่าราชการจังหวัด 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
บริหารงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ใน Function ของ
ทุกกระทรวง และต้องรับผิดชอบงานในระดับพ้ืนที่ (Area) ซึ่งต้องอาศัย
กลไกจากนายอ้าเภอ ปลัดอ้าเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนงานและ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ในขณะเดียวกัน การเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ต้องเปลี่ยนมุมมองจาก
การท้างาน ในฐานะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานหนึ่ง ๆ 
(Specialist) ให้มีมุมมองในการท้างานที่หลากหลาย (Generalist) เช่น 
การท้างานที่ต้องประสานกับส่วนราชการอ่ืน ๆ งานตามภารกิจของ
กระทรวงและนโยบายรัฐบาล งานเชิงพ้ืนที่ งานวิชาการ งานบุคคล งาน
งบประมาณ และงานเชิงบริหาร เป็นต้น  

นอกจากนั้น ยังมีมุมมองส้าคัญส้าหรับการเป็นรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่ส้าคัญอีกหนึ่งด้าน คือ การเสริมมุมมองและการท้างานจากหนอน
ให้กลายเป็นนก กล่าวคือ การท้างานแบบหนอน เป็นการท้างานที่มีการ
ชอนไชรู้ลึกในเชิงพ้ืนที่ แต่ในขณะเดียวกัน บทบาทของรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยังต้องมีมุมมองแบบนก ที่มีสายตาจากมุมสูงที่สามารถเห็นและ
วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง หรือการเป็นคนรอบรู้ที่มี
ความรู้ความสามารถเข้าใจในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลก 
ที่สามารถน้าความรู้และทักษะที่มีมาประยุกต์ใช้ในการท้างานเชิงพ้ืนที่ได้
อย่างสอดคล้องกับบริบท (Think Globally, Act Locally)   
 นายอ้าเภอ เป็นผู้ท้าหน้าที่ตามกฎหมาย และเป็นกลไกส้าคัญที่
ช่วยขับเคลื่อนงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดใน
การบริหารงานส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นตัวแทนส้าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของส่วนราชการภูมิภาคในทุกๆ เรื่อง โดยอาศัยกลไกของรัฐบาล ผู้ที่
เกี่ยวข้อง คือ นายกรัฐมนตรี ในส่วนภูมิภาคผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน 
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ก็คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น นายอ้าเภอ จึง
เป็ น เหมื อน  Area Manager ที่ ต้ อ ง  “รู้ ง าน  รู้ พื้ นที่  รู้ คน  และรู้
เหตุการณ์” ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดควรให้
ความส้าคัญในการให้ข้อมูลข่าวสาร งานนโยบาย สถานการณ์ แผนปฏิบัติ
งานประจ้าปี (Action Plan) และการท้างานของส่วนราชการใน ทุก ๆ 
เรื่อง เพ่ือเป็นการสร้างเป้าหมายการท้างานให้สอดคล้องกัน และลดความ
ซ้้าซ้อนของการท้างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง 

กฎหมายในความรับผิดของกรมการปกครองที่รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดควรมีความเข้าใจ ต้องรอบรู้ทุกด้าน จากข้างบนลงล่าง ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการท้างานเป็นอย่างมาก ซึ่งประกอบไปด้วย 

กฎหมายด้านการอ านวยความเป็นธรรม 
• พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
• ประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญา 
• พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 
• พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 
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• พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 
• กฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททาง
แพ่ง พ.ศ. 2553 
• กฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา 
พ.ศ. 2553 
กฎหมายด้านความม่ันคง 
• พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
• พ.ร.บ.ยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กอง
อาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
• พ.ร.บ.วินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2509 
• พ.ร.บ.จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง พ.ศ. 2522 
• พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 
• พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 
กฎหมายด้านความสงบเรียบร้อย  
• พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  พ.ศ. 2474 
• พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 
• พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 
• พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
• พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 
• พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 
• พ.ร.บ.โรงรับจ้าน้า พ.ศ. 2505 
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• พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 
• พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 
• พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
• พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 
• พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 
• ป.พ.พ.เกี่ยวกับสมาคม มูลนิธิ และมรดก 
กฎหมายด้านทะเบียน 
• พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 
• พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 
• พ.ร.บ.บัตรประจ้าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 
• พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
• พ.ร.บ.ค้าน้าหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 
กฎหมายด้านการปกครองท้องท่ี 
• พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดกับกองอาสารักษาดินแดน เป็นเรื่อง
ส้าคัญที่ต้องให้ความสนใจมากขึ้นส้าหรับผู้ที่ไม่เคยด้ารงต้าแหน่งอยู่
กรมการปกครอง โดยต้องเข้าใจสายการบังคับบัญชาของกองอาสารักษา
ดินแดน เพ่ือให้เข้าใจหน้าที่และการปฏิบัติงานสมาชิกในฐานะรอง
ผู้บังคับบัญชากองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (บก.อส.จ.) 
ส่วนภูมิภาค ซึ่งตามมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 
2497 กองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่  ดังนี้  1) บรรเทาภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ และการกระท้าของข้าศึก 2) ท้าหน้าที่ต้ารวจรักษาความสงบ
ภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต้ารวจ 3) รักษาสถานที่
ส้าคัญและการคมนาคม  4) ป้องกันจารกรรม สดับรับฟัง และรายงานข่าว 
5) ท้าการช่วยให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการ และตัด
ทอนก้าลังข้าศึก 6) เป็นก้าลังส้ารองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพ่ิมเติมและ
สนับสนุนก้าลังทหารได้เมื่อจ้าเป็น 

 
วิธีคิดที่ส าคัญ 

 วิธิคิดในการท้างาน ถือเป็นหัวใจส้าคัญในการปฏิบัติงานของ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งแต่ละท่านต้องไปหาแนวทาง/ออกแบบการ
ท้างานของตนเองให้ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้ได้ โดยเฉพาะการ
ท้างานตาม “บทบาทหน้าที่” (ท่านอนันต์ อนันตกูล อดีตปลัดกระทรวง
มหาดไทยได้เขียนไว้) คือ การท้างานตามกฎหมาย การปฏิบัติตนตาม
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคบ หรืออ้านาจของตนเองอย่างเต็มที่และสุจริต
ชอบ การท้างานตามท่ีคาดหวัง เป็นความคาดหวังจากทุกรอบด้าน ต่างคน
ต่างคาดหวังซึ่งกันและกัน ที่แสดงออกมาจริง คือ การประพฤติตน แนวคิด 
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หรือการท้างาน ที่สามารถสร้างการรับรู้จากบุคคลภายนอกว่าตนเองได้
ท้างานหรือปฏิบัติตนตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างสมบูรณ์ เป็นการ
ปฏิบัติตนในความรับผิดชอบตามหน้าที่ของตนเอง  

แนวคิดในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

การน้าแนวคิดในการน้านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสามารถน้ามา
ประยุกต์ใช้ได้ในหลายวิธี โดยเฉพาะแนวคิดการรบแบบทหารที่น้ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้ คือ 1) ยุทธศาสตร์ คือ การวางแผน
ตั้งเป้าหมายเพ่ือให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นไปตามเป้าหมาย 2) ยุทธการ คือ 
การใช้เครื่องมือ/วิธีการ หรือแผนต่างๆ เข้ามาเป็นกลไกในการท้างาน และ 
3) ยุทธวิธี คือ วิธีการ/วิถีทางการปฏิบัติงานให้ประสบความส้าเร็จตาม
เป้าหมายในขณะเดียวกัน แนวคิดของ ส้านักงาน ก.พ. คือ งาน งบ ระบบ 
คน ยังคงเป็นวิธีการส้าคัญในการบริหารงานที่ส้าคัญของรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ที่สร้างความสมดุลรวมถึงจัดการให้การปฏิบัติงานในทุกมิติ 
ให้สอดคล้องกันอย่างมีระบบโดยงานจะต้องค้านึงถึงในการวางแผนงาน
โดยต้องมุ่งเน้นไปที่การมองภาพในอนาคต และสิ่งที่จะละเลยไม่ได้ คือ
แผนงานที่วางไว้ควรต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้ตอบสนองกับสภาวะของ
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของงบประมาณ ที่ต้อง
จัดสรรงบประมาณ และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายตาม
รอบไตรมาส ซึ่งอาจแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณต่าง ๆ 
ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมจัดวางระบบติดตาม การรายงาน  
การวางวงรอบการรายงาน เพ่ือขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ ตั้ ง ไว้  และสิ่ งที่ ส้ าคัญคื อคน  หากได้ คนดี  มี ความรู้ คู่ คุณธรรม 
มีความสามารถ ก็จะน้าพาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  
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วีธีการท างาน/วิถีปฏิบัต ิ

หลักการท้างานที่อยากเน้นย้้า คือ “Simplify” หรือ “การท า
เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย” โดยเป็น 3 แนวทางย่อย ดังนี้ 1) การท้าเรื่อง
ใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก 2) การท้าเรื่องเล็กให้หมดไป และ 3) อย่าท้าเรื่องไม่
เป็นเรื่องให้เป็นเรื่อง ซึ่งการท้าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนั้น ถือเป็นวิธีการ
ท้างานที่ส้าคัญ ช่วยลดปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น โดย
ให้ความส้าคัญกับระบบรายงาน ส้าหรับการมอบหมายการประชุม หรือ
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้าเนินการในเรื่องใดให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ควรรีบรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบให้ครบถ้วนและรวดเร็ว 
เพ่ือจะได้ช่วยกันวางแผน ช่วยกัน
คิด ช่วยกันท้า หากเป็นงานที่มี
ความส้าคัญเร่งด่วน ที่สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนได้
อย่ า งทันท่ ว งที  นอกจากนั้ น  
ยังมีวิถีปฏิบัติ  ที่ เป็นหลักการ
ปฏิบัติหรือความพึงพอใจในสิ่งที่
ตนเองมีอยู่ ซึ่งประกอบด้วย 3 
ค้าสั้น ๆ 1) เรียบ 2) ง่าย และ3) ประหยัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานที่ต้องค้านึงถึงความรู้ และคุณธรรม เป็นตัวก้ากับ และการ
ประพฤติตนเพ่ือให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา. 
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การถอดบทเรียนจากการช่วยเหลือทีมหมูป่า 

 จากการที่ได้ เข้าไปกับทีมปฏิบัติการเพ่ือช่วยเหลือทีมหมูป่า 
จังหวัดเชียงราย ได้น้าแนวคิดการปฏิบัติงานของทีมช่วยเหลือนานาชาติที่
น่าสนใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งน่าจะน้ามาเป็นแนวคิด/หลักการที่
ส้าคัญของการบริหารงานได้ โดยประกอบด้วย  

1) We are here for the same purpose - เราทุกคนล้วนมาที่นี้
เพ่ือจุดมุ่งหมายที่เหมือนกัน 

2) Respect – เคารพในการท้างานต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน   
3) Speak Human Language – ใช้ภาษาท่ีสื่อสารได้เข้าใจง่าย  

 Clear – มีความชัดเจนทั้งข้อความ และภาษาท่ีใช้ 
 Concise – พูดให้กระชับ 
 Direct to the point – บอกความต้องการได้อย่าง

ชัดเจน 
4) Respect Diversity - เคารพในความแตกต่างหลากหลาย 
5) No Discrimination - ไม่แบ่งแยกหรือมีอคต ิ 
6) No idea is stupid idea - ไม่มีความคิดใดเป็นความคิดที่โง่

ทั้งหมด ต้องพยายามรับฟังและท้าความ 
เข้าใจ  
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ที่ต้องมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารเหตุใด

พัสดุเกิดขึ้น สื่บเนื่องมาจากต้องการให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหา
การทุจริต ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานรัฐ อันเป็นการสร้าง

 ดังนี้ ความเชื่อม่ันให้กับทุกภาคส่วน
1) การจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 
2) มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือความโปร่งใส และมีการแข่งขัน 

อย่างเป็นธรรม 
3) ค้านึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นส้าคัญ เพ่ือให้เกิดความ

คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน 
4) เน้นการวางแผนและประเมินผล

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วน

ร่วม เพ่ือตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 
6) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเปิดเผยโปร่งใส  
 

 
 

การบริหารจัดการการพัสดุส าหรับผู้บริหาร 
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หมายความว่า เงินงบประมาณ 
 เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วย

งบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้ วยการโอน
งบประมาณ 

 เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดย
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน้าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  

 เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน้าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินตามกฎหมาย  

 เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็น
รายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย หรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมี
อ้านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย 

 เงินกู้ เงินช่วยเหลือ   
 เงินอ่ืนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

 
ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง “การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ” 

การซื้อ การจ้าง การเช่า การแลกเปลี่ยน 
 หมายถึง สินค้า งานบริการ พัสดุ

งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน และงานจ้างก่อสร้าง  

 
 หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ สินค้า

ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง   
หมายถึง งานจ้างงานบริการ 

บริการ งานจ้างท้าของ งานจ้างเหมาบริการ และการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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หมายถึง งานก่อสร้างอาคาร เช่น อาคารที่ท้าการ งานก่อสร้าง 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา เสาธง 
รั้ว เป็นต้น สาธารณูปโภค เช่น ประปา 
ไฟฟ้า การสื่อสาร โทรคมนาคม การระบาย
น้้า การขนส่งทางบก ทางน้้า ทางเรือ ทาง
อากาศ  เ ป็ น ต้ น  แล ะกา รปรั บป รุ ง
ซ่อมแซม  

 
หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้อง

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับ
หลักการ ดังต่อไปนี้ 

1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่
ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีร าคาที่
เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

2) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท้า
โดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อ
ผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่ เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด้าเนินงานชัดเจน และมีการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกข้ันตอน 

3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก้าหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการ
ประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
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การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้ก้าหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียง
กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่
จะท้าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้
อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 

 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่

ด้าเนินการต้องไมเ่ป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น 
     ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นขอเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด
ของการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส้าคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ย่อมไม่เสียไป 
 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการ
ป้องกันการทุจริต ก้าหนดไว้ในมาตรา 18 ข้อตกลงคุณธรรม  

 ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการผู้เสนอ
ราคาและผู้สังเกตการณ์ โดยตกลงร่วมกันว่าจะไม่กระท้าการทุจริตในเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 ผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชียวชาญ มีประสบการณ์
ในโครงการที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ มีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้
เสียในโครงการนั้นๆ 

 การเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่การจัดท้าร่าง TOR จนถึง
สิ้นสุดโครงการ 

ผู้ประกอบการต้องมีแนวทางป้องกันการทุจริตกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนี้ 
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 ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคา
ในโครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 
ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม และ
ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  

 มาตรฐานขั้นต่้าของนโยบายและแนว
ทางการป้องกันการทุจริต จะต้องด้าเนินการ ดังนี้  

1. ก้าหนดนโยบายและแนวทาง  
2. นโยบายและแนวทางจะต้องครอบคลุม กรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ  
3. สื่อสารหรือประชาสัมพันธ์  
4. มบีทลงโทษ 
5. จัดให้มีช่องทางหรือระบบการแจ้งเบาะแส  
6. ก้าหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบในการด้าเนินการป้องกัน

การทุจริตที่ชัดเจน 
  
 
 
 
 
 
 

มีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 3 วิธี ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานของรัฐเชิญชวนให้1.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  

ผู้ประกอบการทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก้าหนดเข้ายื่นข้อเสนอ 
ด้ วยวิ ธี ตล าด อิ เล็ กทรอนิ กส์  ( e-market)  และวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
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หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี2.วิธีคัดเลือก 
คุณสมบัติตรงตามที่ก้าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามก้าหนดน้อยกว่า 3 ราย กรณี
วิธีคัดเลือก ดังนี้ 

2.1 ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว 
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการ
คัดเลือก 

2.2 พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็น
พิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต หรือให้บริการ 
โดยช่างที่มีฝีมือโดยเฉพาะ มีความช้านาญเป็น
พิเศษ มีทักษะสูงและมีจ้านวนจ้ากัด 

2.3 พัสดุมีความจ้าเป็นเร่งด่วน 
2.4 ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ้ากัดทางเทคนิคที่

จ้าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ 
2.5 ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือด้าเนินการโดยผ่าน

องค์การระหว่างประเทศ 
2.6 ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับ

ของทางราชการ หรือเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ 
2.7 งานจ้างซ่อมพัสดุที่จ้าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช้ารุด

เสียหายเสียก่อน จึงประมาณค่าซ่อมได้ 
2.8 กรณีอ่ืนที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  

หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี3. วิธีเฉพาะเจาะจง 
คุณสมบัติตรงตามที่ก้าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามา
เจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง กรณวีิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ 

3.1 ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธี
คัดเลือกแล้ว แตไ่ม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก 
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3.2 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิตจ้าหน่าย หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก้าหนด
ในกฎกระทรวง 

3.3 ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือ
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นตัวแทนจ้าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มี
พัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

3.4 มีความจ้าเป็นต้องใช้พัสดุ
โดยฉุกเฉิน เนื่องจากอุบัติภัย หรือธรรมชาติ
พิบัติภัยและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิด
ความล่าช้าและอาจท้าให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรง 

3.5 เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
และมีความจ้าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้างเพิ่มเติม จะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

3.6 เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลอด โดยหน่วยงานของรัฐ 
องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

3.7 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
3.8 กรณีอ่ืนที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

 
เกณฑ์การในพิจารณาข้อเสนอ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

และวิธีคัดเลือก ให้หน่วยงานของรัฐค้านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและ
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส้าคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

1. ต้นทุนของพัสดุ และอายุการใช้งาน  
2. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ  
3. บริการหลังการขาย  
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4. เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
5. ผลการประเมินผู้ประกอบการ  
6. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ในกรณีที่ก้าหนดให้มีการ

ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน 
 
 การท าสัญญา หน่วยงานของรัฐต้องท้าสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก้าหนด โดยความเห็นชอบของส้านักงานอัยการ
สูงสุด หากมีความจ้าเป็นต้องท้าแตกต่างจากที่ก้าหนด โดยไม่ท้าให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ สามารถกระท้าได้ หากเห็นว่ามีปัญหาในทาง
เสียเปรียบให้ส่งร่างให้ส้านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน 
 แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 

กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง สัญญาซื้อขาย สัญญาจะซื้อ
จะขายราคาคงที่ไม่จ้ากัดปริมาณ 
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปแกรมคอมพิวเตอร์ สัญญาเช่า
คอมพิวเตอร์ สัญญาจ้างบริการ
บ้ า รุ ง รั กษาและซ่ อมแซมแก้ ไข
คอมพิวเตอร์ สัญญาจ้างท้าความ
สะอาดอาคาร สัญญาจ้างให้บริการ

รักษาความปลอดภัย สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาเช่ารถยนต์ สัญญาเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ สัญญาจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่
ปรึกษา สัญญาจ้างทั่วไป                            
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การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ มีดังนี้ 
1. การตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา  ตามมาตรา 100 
2. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาท้าการตาม

สัญญา ให้อยู่ในดุลพินิจตามที่ก้าหนด ตามาตรา 102 
3. การบอกเลิกสัญญาให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ้านาจ ตามกรณี 

ที่ก้าหนด ตามมาตรา 103 
 การอุทธรณ์ ตามมาตรา 114 ผู้ซึ่งได้

ยื่นข้อเสนอเพ่ือท้าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับ
หน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงาน
ของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผล
เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา 115 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ 
1. การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราบบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ 
2. การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 67  
3. การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ 

หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการ
จัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ 

4. กรณีอ่ืนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 116 การอุทธรณ์ต้องท้าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ 
มาตรา 117 ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้น

ภายในเจ็ดวันท้าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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มาตร 118 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้ว
เสร็จภายในเจ็ดวันท้าการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับ
อุทธรณ์ก็ให้ด้าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก้าหนดเวลาดังกล่าว  

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายในสามวันท้าการนับแต่วันที่ครบก้าหนดตามวรรค
หนึ่ง 

มาตรา 119 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานตามมาตรา 116 หากเรื่องใด
ไม่อาจพิจารณาได้ทันในก้าหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด และ 
ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติ
เรื่อง และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลเพ่ือเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อ
จัดจ้างนั้นแล้ว   

บทก าหนดโทษ ตามมาตรา 120 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ้านาจ
หน้าที่ในการด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยทุจริตต้องระวางโทษ
จ้าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือ 
ทั้งจ้าทั้งปรับ  

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท้าความผิด ตามวรรคหนึ่งผู้นั้น
ต้องระวางโทษตามที่ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง. 
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