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ค าน า 

 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ในฐำนะผู้รับผิดชอบในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดกิจกรรม

เนื่องในโอกำสกำรสถำปนำกระทรวงมหำดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำร 
แนวคิด และรูปแบบกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมของส่วนรำชกำรระดับกรม/รัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย
และสมำคมที่เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกำสกำรสถำปนำกระทรวงมหำดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้เป็นไป
ด้วยควำมเหมำะสม เรียบร้อย และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประชำชน 

สถำบันด ำรงรำชำนุภำพ จึงได้จัดท ำเอกสำรควำมรู้กำรด ำเนินจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสกำรสถำปนำ
กระทรวงมหำดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นคู่มือและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรของผู้ปฏิบัติงำน
ในรุ่นต่อไปในกำรศึกษำแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรเนื่องในโอกำสกำรสถำปนำกระทรวงมหำดไทย
ครบ ๑๔๐ ปี ในปีพ.ศ. ๒๕๗๕ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เหมำะสม ในโอกำสต่อไป 
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๑. ความเป็นมา 

 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ สถำปนำกระทรวงมหำดไทย 
เมื่อวันที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๔๓๕ ซึ่งในวันที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันสถำปนำกระทรวงมหำดไทย ครบ ๑๓๐ ปี 
ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรม
รำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ สถำปนำกระทรวงมหำดไทย และน้อมร ำลึกถึงคุณูปกำรอเนกอนันต์ของสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์
เธอกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ องค์ปฐมเสนำบดีกระทรวงมหำดไทย และเพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทย
ได้รับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงมหำดไทยให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพยิ่งขึ้นสอดคล้องกับบริบท 
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ตลอดจนเพ่ือปลุกจิตส ำนึกร่วมควำมเป็น “คนมหำดไทย”  
เพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งปณิธำน “บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข” สืบไป ในกำรนี้ กระทรวงมหำดไทยจึงเห็นควรให้มีกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรมเนื่องในโอกำสกำรสถำปนำกระทรวงมหำดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

๒. ระเบียบ (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) 

๒.๑ พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓๐ กระทรวงมหำดไทยมีอ ำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวกับกำรบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน กำรอ ำนวยควำมเป็นธรรม  
กำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและพัฒนำชุมชน กำรทะเบียนรำษฎร์ ควำมมั่นคงภำยใน กิจกำรสำธำรณภัยและ 
กำรพัฒนำเมือง และรำชกำรอ่ืนตำมที่มีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงมหำดไทยหรือส่วนรำชกำร
ที่สังกัดกระทรวงมหำดไทย 
  ๒.๒ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยว่ำ “ประเทศไทยมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งยุทธศำสตร์
ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ และท ำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์  
            ๒.๓ รัฐบำลมีนโยบำยด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนำประเทศไทย ให้หลุดพ้นจำกกับ
ดักประเทศรำยได้ปำนกลำง มีกำรดูแลประชำชนอย่ำงทั่วถึง แก้ไขปัญหำปำกท้องและสร้ำงรำยได้ให้ประชำชน ให้
เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีควำมพร้อมทั้งในด้ำนหลักคิด คุณธรรม 
จริยธรรม และมีศักยภำพที่จะด ำเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  

๒.๔ แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  โดยมีวิสัยทัศน์“ ประชำชนมีรำกฐำน     
กำรด ำรงชีวิตและพัฒนำสู่อนำคตได้อย่ำงมั่งคงและสมดุลตำมหลักของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้           
ได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และแผน
ปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยและแผนด้ำนควำมมั่นคงแห่งชำติ ตลอดจน
นโยบำยของรัฐบำล  

/๓. กระบวนการท างาน 
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๓. กระบวนการท างาน 
สถำบันด ำรงรำชำนุภำพในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำส 

กำรสถำปนำกระทรวงมหำดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นผู้ด ำเนินกำรในกระบวนกำรตั้งแต่กำรศึกษำ
รูปแบบ/แนวทำง ในกำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสกำรสถำปนำกระทรวงมหำดไทย ครบ ๑๒๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำว มำเพ่ือจัดท ำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกำสกำรสถำปนำกระทรวงมหำดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๓.๑ จัดท ำหนังสือบันทึกและค ำสั่งกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรกำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำส 
กำรสถำปนำกระทรวงมหำดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยลงนำมแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ  

๓.๒ จัดเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ฯ โดยกำรเสนอบันทึกและหนังสือเชิญประชุม 
จัดท ำวำระกำรประชุม  

๓.๓ ประสำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ และผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
๓.๔ อ ำนวยกำรและประสำนกำรประชุมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
๓.๕ จัดท ำรำยงำนกำรประชุม และแจ้งผลกำรประชุมให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ ทรำบ และ

ด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุม 
๓.๖ กำรติดตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเนื่องในโอกำสกำรสถำปนำ

กระทรวงมหำดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
๓.๗ สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมเนื่องในโอกำสกำรสถำปนำกระทรวงมหำดไทย ครบ ๑๓๐ ปี 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ ทรำบ 
 

4. Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
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5. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
    ๕.๑ เชิงปริมาณ  
 กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเนื่องในโอกำสกำรสถำปนำกระทรวงมหำดไทยครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ที่ได้รับควำมเห็นชอบให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ด ำเนินกำรจ ำนวน ๒๘ โครงกำร ขอยกเลิกโครงกำร ๑ โครงกำร 
เหลือโครงกำรที่ด ำเนินโครง จ ำนวน ๒๗ โครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบถ้วน เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
    ๕.๒ เชิงคุณภาพ 
 กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเนื่องในโอกำสกำรสถำปนำกระทรวงมหำดไทยครบ ๑๓๐ ปี 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับควำมเห็นชอบให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ด ำเนินกำรจ ำนวน ๒๘ โครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรได้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในภำพรวม 

6. การน าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ  
 ๖.๑ กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเนื่องในโอกำสกำรสถำปนำกระทรวงมหำดไทยครบ ๑๓๐ ปี ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นกำรน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ที่ทรงมี 
พระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ สถำปนำกระทรวงมหำดไทย และน้อมร ำลึกถึงคุณูปกำรอเนกอนันต์ของสมเด็จ 
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ องค์ปฐมเสนำบดีกระทรวงมหำดไทย ตลอดจนเพ่ือปลุกจิตส ำนึกร่วม
ควำมเป็น “คนมหำดไทย” เพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งปณิธำน “บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข” สืบไป 
 ๖.๒ ท ำให้เกิดกำรประชำสัมพันธ์ในวงกว้ำงถึงบทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทย 
ในกำร“บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข” ให้กับประชำชน ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเนื่องในโอกำสกำรสถำปนำ
กระทรวงมหำดไทยครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
7. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด าเนนิการ 
 กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเนื่องในโอกำส กำรสถำปนำกระทรวงมหำดไทยครบ ๑๓๐ ปี  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  อยู่ในช่วงภำวะที่มีวิกฤตกำรณ์ของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
(COVID-19) ที่ส่งผลต่อกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ รวมถึงกำรประสำนงำนต่ำง ๆ กับส่วนรำชกำร 
ระดับกรม/หน่ วยงำนรัฐวิสำหกิจในสั งกัดกระทรวงมหำดไทยและสมำคมต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง  ดั งนั้ น  
กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ จึงต้องมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำกกว่ำภำวะปกติเพรำะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณเ์พ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)   
8. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

 กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเนื่องในโอกำส กำรสถำปนำกระทรวงมหำดไทยครบ ๑๓๐ ปี ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรเนื่องจำกอยู่ในช่วงภำวะที่มีวิกฤตกำรณ์ของกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ต้องมีกำรติดต่อประสำนงำนและจัดกำรประชุมกับ
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจ ำนวนมำก กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ จึงต้องสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ เช่น กำรจัดประชุมจึงจ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมกำรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรประสำนกับคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรฯ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงในกำรจัดประชุมทุกครั้งต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรจัด
ประชุมในช่วงของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID-19) และต้องปรับรูปแบบกำรจัด
ประชุมให้มีทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ 

/๙. ข้อเสนอแนะ 



-๖- 

 

9. ข้อเสนอแนะ 
 กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเนื่องในโอกำสกำรสถำปนำกระทรวงมหำดไทยครบ ๑๓๐ ปี ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีกำรถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทำง 
ในกำรด ำเนินงำนให้กับผู้ปฏิบัติงำนรุ่นต่อไปในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรเนื่องในโอกำสกำรสถำปนำ
กระทรวงมหำดไทยครบ ๑๔๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ ให้มีควำมเหมำะสม เรียบร้อย ต่อไป 
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กลุ่มงำนพัฒนำและบริหำรจัดกำรควำมรู้ 
สถำบันด ำรงรำชำนุภำพ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 


